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Colaboradores da FPA terão plano de saúde gratuito

UNIFIPA/FAMECA abre inscrições 

para o vestibular 2021  

Ação de humanização na Radioterapia do HCC

HPA adquire aparelho que pode evitar

complicações na cirurgia do câncer de mama

HPA recebe equipe que mais 

captou corações no Brasil

Agradecimentos

As inscrições para o processo seletivo vestibular do curso de Medicina 
da UNIFIPA/FAMECA foram iniciadas dia 15 de setembro e se estendem 
até 20 de novembro de 2020. As provas serão presenciais e realizadas nas 
cidades de Catanduva e São Paulo. Página 08.

A Fundação Padre Albino realiza ação de humanização para os pacien-
tes do Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). 
Voluntários se apresentam ao piano em vários dias da semana. Página 11.

O Hospital Padre Albino adquiriu para o seu Serviço de Medicina Nu-
clear o Gama Probe, que pode evitar complicações que a cirurgia do cân-
cer de mama pode provocar. Página 06.

No dia 04 de setembro, o Hospital 
Padre Albino realizou captação de múlti-
plos órgãos, que seguiram para São Pau-
lo, São José do Rio Preto e Marília. Uma 
das equipes de captação é do Incor (Ins-
tituto do Coração) de São Paulo, conside-
rada a que mais capta corações no Brasil, 
com média de 50 por ano. Página 07.

Os hospitais Emílio Carlos (HEC) e Padre Albino (HPA) receberam cor-
respondências de pacientes, agradecendo pelo tratamento recebido na-
quelas unidades. A equipe do 5º andar do HPA recebeu agradecimento 
da família de Nevalcer Bastrega Ribeiro (in memorian) e do HEC da família 
Malerba. Páginas 06 e 09.

Irmã Anália A Fundação Padre Albino perdeu uma de suas mais antigas 
e valorosas funcionárias. Irmã Anália Nunes faleceu no dia 10 de setembro, 
às 13h15, no Hospital Padre Albino, onde estava internada. Última página.

Carinho que conforta Os funcionários da Unidade para Respiratórios 
Agudos (URA), no Hospital Emílio Carlos, foram presenteados com café 
especial pelas condôminas do Residencial Lluminar, em parceria com a 
conveniência João de Queijo. Página 09.

A Fundação Padre Albino, como forma de promover a saúde e o bem-estar, benefi ciará seus 2.461 funcionários com o plano de saúde Padre Albi-
no Saúde, gratuitamente. A medida foi tomada pela Diretoria Executiva com o objetivo de zelar e cuidar daqueles que, sem medir esforços, dedicam 
seu trabalho em benefício do próximo. Página 11.
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EDITORIAL

O sinal amarelo do mês de setembro
Neste mês de setembro, além da COVID-19, 

que desde o início do ano está presente no nosso 
dia-a-dia, um tema importante é debatido e tem 
tudo a ver com essa pandemia que está nos as-
sustando e mudou drasticamente nossa rotina: o 
suicídio. Setembro ganhou a cor amarela no ca-
lendário e é o mês da prevenção ao suicídio.

Essa quarentena e o isolamento social pelo 
medo da contaminação deram um nó na cabe-
ça de muita gente. Efetivamente tudo fi cou mais 
difícil com a diminuição do contato físico. Não é 
fácil deixar de abraçar, beijar e tocar familiares e 
quem a gente gosta. E haja estresse. Muitos, por 
serem do grupo de risco, tiveram que se isolar e o 
longo tempo de confi namento chegou a causar 
sensação de desamparo, tédio, raiva pela perda 
da liberdade, ansiedade e muito desconforto em 
relação à nova realidade. E o que dizer daqueles 
que perderam o emprego? Que têm família para 
sustentar e contas para pagar? E os comerciantes 
que fi caram meses com seus estabelecimentos 
fechados? Todos esses fatores podem ocasionar 
depressão e pensamentos suicidas. 

Nesta edição, matéria na página 04 traz dados 
do Ministério da Saúde, divulgados em 2018, que 
apontam para a alta taxa de suicídio entre idosos 
com mais de 70 anos e entre os fatores está a soli-
dão, uma das consequências dessa pandemia. Na 
página 09, a campanha de conscientização e pre-
venção ao suicídio desenvolvida pela Fundação, 
com foco no ambiente de trabalho.

Aparelho muito importante, o Gama Probe, 
que pode evitar complicações na cirurgia do 
câncer de mama, foi adquirido pelo Hospital Pa-
dre Albino e já está sendo utilizado pelo Serviço 
de Medicina Nuclear. Nova captação de órgãos 
trouxe a Catanduva a equipe que mais capta 
corações no Brasil. E quem não gosta de ter seu 
trabalho reconhecido? A equipe do 5º andar do 
“Pe. Albino” recebeu fl ores e os profi ssionais da 
Unidade para Respiratórios Agudos (URA) do        
“Emílio Carlos” foram homenageados com carta 
da família Malerba, de Tabapuã/SP.

Em tempos de pandemia iniciativas criativas 

são muito bem-vindas. Foi o que aconteceu com a 
realização, pelo Setor de Captação de Recursos, do 
1º Leilão de gado virtual pró HCC através de grupo 
de whatsapp. As promoções pró HCC e doações 
para os profi ssionais que estão na linha de fren-
te no combate ao novo Coronavírus continuam, 
assim como para pacientes: restaurante Gomes 
Gourmet, programa Proteção Solidária, creme da 
Nívea, Fehosp, Estado, através do DRS-XV, e de 
condôminas do Residencial Lluminar.

Na comemoração do primeiro ano de fun-
cionamento do HCC, ação de humanização está 
tornando mais agradável a espera pelo trata-
mento dos pacientes. Graças à doação de um 
piano foi implantado o “Piano na Radioterapia”. 
Paulinho Bauab, Gabriel Cagnin, João Batista de 
Oliveira Padilha e Thaís Ramos Rocha, volunta-
riamente, se apresentam em dias alternados.

Segundo semestre, começam as inscrições 
para os vestibulares. A UNIFIPA está recebendo 
inscrições para o vestibular da Medicina/FAME-
CA até 20 de novembro. Neste novo normal, 
tudo está sendo virtual (para rimar!): Semana 
da Educação Física, Semana do Administrador, 
Semana Monsenhor Albino, Semana da Biome-
dicina, curso de extensão com a Universidade 
de Aveiro (Portugal), capacitação promovida 
pelo AME, missa pelos profi ssionais da saúde, 
orientação aos professores da Rede Municipal 
de Ensino e atendimento do Centro de Prática 
Jurídica do curso de Direito.

Finalizando, uma notícia boa e uma triste. A 
boa: a Diretoria Executiva vai benefi ciar os co-
laboradores da Fundação com plano de saúde 
gratuito. E a (muito) triste: a perda de duas exce-
lentes pessoas: irmã Anália Nunes, que dedicou 
sua vida aos idosos do Lar dos Velhos e Recanto 
Monsenhor Albino, e Armando Calderaro, que 
muito contribuiu com a Fundação na área de 
Recursos Humanos.

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

O editor

E o sol nasce novamente...

Letícia Thompson

Há ocasiões em nossa vida que a noite parece inter-
minável. É assim quando todas as esperanças parecem 
ter ido procurar refúgio em algum lugar, menos no nos-
so coração. Não somamos nossas alegrias como soma-
mos nossos problemas.

Quando passamos por um caminho difícil, fazemos 
revisão do que vivemos e temos vivido e somamos 
as dores, que parecem crescer a cada lembrança. Se, 
inversamente, fi zéssemos o mesmo com nossos mo-
mentos de alegria, encontraríamos razões a mais para 
viver e forças suplementares para sobreviver aos im-
passes da vida.

Por mais longa que seja a noite, por mais lento que 
tenha sido o relógio e por mais dolorido que tenha es-

tado nosso coração, o sol nasce novamente. Pouco im-
porta se no dia seguinte ele estará ainda encoberto por 
nuvens; ele não estará encoberto eternamente.

A certeza de que algo de bom e bonito existe nos 
faz guardar ainda acesa a chama dentro do coração.

Se o sol vai e volta, a lua some e reaparece, as marés 
baixam e sobem, não há razões para que na vida não 
demos a volta por cima. A natureza é a prova viva de 
que tudo está em movimento sempre e nós fazemos 
parte dessa paisagem idealizada e plantada por Deus.

Tudo é passageiro, as alegrias vêem e vão, mas o so-
frimento também, até mesmo aquele que se instala no 
mais profundo do nosso ser, ele também se acalma e 
deixa um lugarzinho aberto para a doçura de viver.

Não podemos desistir de ser felizes enquanto o sol 
não desistir de renascer.
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DATAS
COMEMORATIVAS

01 – Dia do Vendedor, do Vereador e Internacio-
nal da Terceira Idade
04 – Dia do Barman, do Poeta, dos Animais, do 
Agente de Saúde e Agente de Epidemias 
06 – Dia do Tecnólogo
07 – Dia do Compositor
09 – Dia do Açougueiro
11 – Dia do Defi ciente Físico
12 – Dia da Criança, do Corretor de Seguro e do 
Engenheiro Agrônomo
13 – Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocu-
pacional
15 – Dia do Professor
16 – Dia do Anestesista; da Ciência e Tecnologia 
e Mundial da Alimentação
17 – Dia do Eletricista
18 – Dia do Médico, do Pintor e do Securitário
19 – Dia do Profi ssional de Informática
20 – Dia do Arquivista e do Controlador de Trá-
fego Aéreo
21 – Dia do Contato
22 – Dia do Enólogo e do Paraquedista
23 – Dia da Aviação Brasileira e do Aviador
25 – Dia do Dentista, do Sapateiro e Nacional do 
Macarrão
26 – Dia do Trabalhador da Construção Civil
28 – Dia do Funcionário Público
29 – Dia Nacional do Livro
30 – Dia do Balconista, do Comerciário e do Fisi-
culturista
31 – Dia das Bruxas

CURIOSIDADE
Qual a diferença entre orquestra sinfônica e orquestra fi larmônica? 

Todas as orquestras filarmônicas são sinfônicas. Filarmônica, palavra de origem gre-
ga, significa "amante da música" e é usada para orquestras financiadas por sociedades 

privadas. As orquestras caracterizam-se pela grande quantidade de instrumentos, que 
são divididos em quatro blocos: os corda (como o violino), com cerca de 60; os de madeira 
(como a flauta), com 15; os de metal (trompete), com 12, e mais de 10 instrumentos de 
percussão (tambores).
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Dados do Ministério da Saúde, divulgados em 
2018, apontam para a alta taxa de suicídio entre ido-
sos com mais de 70 anos. Muitas vezes o desejo de 
antecipar o fi m está associado à perda de saúde, de 
autonomia e de papéis sociais. “O comportamento 
suicida na terceira idade está ligado a doenças incapa-
citantes, à dor física, às difi culdades de acesso à saúde, 
à solidão, à falta de recursos fi nanceiros, ao abandono 
e tantas outras violências praticadas contra o idoso. 
Tudo isso pode levá-los a desejar a própria morte e a 
prevenção é o melhor caminho”, explica a psicóloga 
do Padre Albino Saúde, Renata Parra Clemente.

O comportamento suicida é resultado da inte-
ração de diversos fatores e que por vezes os idosos 
manifestam a intenção suicida de forma indireta, por 
meio de falas como “não quero incomodar ninguém; 
já vivi demais”; “ estou cansado de viver”; “estão to-
dos bem e não precisam mais de mim”; “ meu último 
compromisso era ver meu fi lho encaminhado”, en-
tre outras frases. “Esses sinais muitas vezes são uma 
forma de despedida silenciosa da vida e não devem 
ser negligenciados por familiares, amigos e profi ssio-
nais de saúde”, ressalta Renata, acrescentando que 
“a comunicação verbal pode estar acompanhada de 
mudanças repentinas de comportamento, como de-
sinteresse por atividades antes consideradas praze-
rosas, descuido com a alimentação, medicamentos 
e aparência, desejo súbito de distribuir pertences, 
bens e herança”. 

Entre os fatores de risco na terceira idade estão 
o transtorno mental (depressão não diagnosticada), 
perda de pessoas signifi cativas, doenças crônicas e 
degenerativas, receio de ser um estorvo para a famí-
lia, confl itos familiares e situações de violência. Como 
fator de proteção estão o acesso à saúde, espirituali-
dade/fé, participação na vida comunitária, acolhi-
mento e suporte emocional por parte dos familiares.

Para buscar apoio procure o CAPS (Centro de 

Ignorar as formigas.

Quando se fala em doce, não se pode esquecer 
as formigas. Geralmente as pessoas não se impor-
tam ao encontrar uma formiguinha em cima do 
bolo. E se fosse uma barata? Pense nisso: se pe-
garmos uma barata, matar, deixar no meio da co-
zinha, no dia seguinte, onde está a barata? Sumiu! 
Quem levou? As formigas... A mesma que estava 
em cima do bolo? As formigas são consideradas 
até maiores agentes transmissores de bactérias do 
que a própria barata. Doce com formiga só pode 
ter um destino: a lata de lixo.

Setembro Amarelo: na terceira idade, 
o grande fator é o abandono familiar

lazer variedades
“A vida é uma peça de teatro que 

não permite ensaios. Por isso, cante, 
chore, dance, ria e viva intensamente 
antes que a cortina se feche e a peça 

termine sem aplausos”. 
Autor desconhecido.

&

Bolo gelado

Maionese de abacate

Erros na cozinha

Ingredientes

4 ovos
2 xícaras de açúcar
3 xícaras de farinha de trigo
1 copo de suco de laranja (250 ml)
1 colher de sopa de fermento em pó
Para a cobertura

1 garrafa pequena de leite de coco
1 garrafa de leite ( utilize a mesma garrafa do lei-
te de coco como medida)
1 lata de leite condensado
1 pacote de coco ralado sem açúcar

Modo de preparo: Na batedeira bata as claras 
em neve. Acrescente o açúcar e bata por mais 
uns 3 minutos. Coloque as gemas, o trigo, o suco 
e continue batendo até formar uma massa ho-
mogênea. Por último ponha o fermento, bata 
por mais 40 segundos na menor velocidade da 
batedeira. Despeje a massa em forma média e 
untada. Asse em forno pré-aquecido em tempe-
ratura média por aproximadamente 40 minutos 
ou até dourar.

Cobertura: Misture bem numa tigela o leite de 
coco, o leite e o leite condensado. Reserve. As-
sim que o bolo tiver assado, retire do forno e 
fure toda a superfície com garfo ou faca; assim 
a cobertura penetrará bem. Com o bolo ainda 
quente e já furado despeje a cobertura sobre ele. 
Salpique o coco ralado por cima.
Leve à geladeira por aproximadamente 3 horas. 
Corte o bolo em quadradinhos do tamanho que 
preferir e embrulhe com papel alumínio. Conser-
ve na geladeira. Se o leite tiver fresquinho o bolo 
pode durar até 1 semana.

Ingredientes

1 abacate
Suco de um limão
8 colheres (sopa) de água
Uma pitada de sal

Modo de preparo: bata no liquidifi cador e acres-
cente meia xícara de chá de azeite e cheiro verde 
picado. Servir com torradas.

CULINÁRIA

Apoio Psicossocial) da sua cidade, Unidades Básicas 
de Saúde, o Centro de Valorização da Vida, por liga-
ção gratuita para o 188, ou atendimento psicológico.
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Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em agosto, 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 

Ana Paula Graciano
Regiana Cristina Adão
Enderson Martiniano Gomes
Marinalva Fiuza da Silva
Ana Carolina de Sousa Pereira da Silva
Regiane R. N. Correia
Laisson Alessandro S. Celes
Jhenifer Fernanda de Mello
Angélica da Silva
Bruno F. Brandão Nogueira Jacob
Taise Buzetti Rissi
Jaqueline Fernanda da Cruz
Tatiane Aline dos Santos
Nathália Luciana Vidotti
Vivian Letícia Pereira Dispatto

Lívia Silvestre

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Ana Lúcia Gonçalves de Almeida
Adriano Polo
Nathália Rodrigues Rotta
Luana Fontes Brosler
Thainá Carolaine Dias da Silva
Daniella Pereira Fioravante
Yasmim Fernandes de Godoi
Gislaine Pereira da Silva Ferreira
Juliana Fernandes
Maria Aparecida Pires Peroza
Ewllyn Ketlyn Salti
Fernanda de Moraes Duarte
Simeia Duarte

Paulo Ricardo Lucceri
Elisabete Marques de Almeida
Roseli Teixeira
Esther Gonçalez Quaresma
Leuza Pereira dos Santos Cruz
Giovana Roberta Cardoso
Regina de Fátima Barbosa Ramos

COORDENADORIA GERAL

Carlos Daniel Perez
Roberto Cezar
Rodolfo Henrique Botinhão

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

PADRE ALBINO

Hoanna Rossi de Barros

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Agosto/2020

Duas histórias sensacionais

O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de agosto 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: 

Recrutamento interno promove funcionários

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para
Luciana Primo Operadora de telemarke  ng Coordenadoria Auxiliar administra  vo I

Erika Fachim Esteves Enfermeira HEC Enfermeira Coordenadora

Roseli Mar  ns da Rocha Auxiliar de Departamento Pessoal I Coordenadoria Auxiliar de Dep. Pessoal II

Graziela Paschoalo  o de Mello Auxiliar de Departamento Pessoal I Coordenadoria Auxiliar de Dep. Pessoal II

Lívia Garcia Piovezana Auxiliar de Departamento Pessoal I Coordenadoria Auxiliar de Dep. Pessoal II

Carla Chris  na Correia Auxiliar de enfermagem HEC Técnico de gesso

Vanessa Cris  na Manganeli da Silva Auxiliar administra  vo I nível I UNIFIPA Assistente administra  vo I nível I

Ângela Maria Chuecos Vigia HPA Auxiliar de enfermagem

Ângela Maria Soares Camargo Faxineira Coordenadoria Vigia

Theo Henrique Cajuela Digitador HEC Auxiliar de faturamento

Camila Pereira de Oliveira Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem

Marleide dos S. C. Gallo de Abreu Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem

História número um

Muitos anos atrás, Al Capone possuía virtualmente 
Chicago. Capone não era famoso por nenhum ato herói-
co. Ele era notório por empastar a cidade com tudo rela-
tivo a contrabando, bebida, prostituição e assassinatos.

Capone tinha um advogado apelidado 'Easy Eddie'. 
Era o seu advogado por um excelente motivo. Eddie era 
muito bom! Na realidade, sua habilidade, manobrando 
no cipoal legal, manteve Al Capone fora da prisão por 
muito tempo. 

Para mostrar seu apreço, Capone lhe pagava muito 
bem. Não só o dinheiro era grande, como Eddie também 
tinha vantagens especiais. Por exemplo, ele e a família 
moravam em uma mansão protegida, com todas as con-
veniências possíveis. A propriedade era tão grande que 

ocupava um quarteirão inteiro em Chicago. Eddie vivia a 
vida da alta roda de Chicago, mostrando pouca preocu-
pação com as atrocidades que ocorriam à sua volta.

No entanto, Easy Eddie tinha um ponto fraco. Ele ti-
nha um fi lho que amava afetuosamente. Eddie cuidava 
que seu jovem fi lho tivesse o melhor de tudo: roupas, 
carros e uma excelente educação. Nada era poupado. 
Preço não era objeção. E, apesar do seu envolvimento 
com o crime organizado, Eddie tentou lhe ensinar o que 
era certo e o que era errado.

Eddie queria que seu fi lho se tornasse um homem 
melhor que ele. Mesmo assim, com toda a sua riqueza 
e infl uência, havia duas coisas que ele não podia dar ao 
fi lho: ele não podia transmitir-lhe um nome bom ou um 
bom exemplo.

Um dia, Easy Eddie chegou a uma decisão difícil. Easy 
Eddie tentou corrigir as injustiças de que tinha participa-
do. Ele decidiu que iria às autoridades e contaria a ver-
dade sobre Al 'Scarface' Capone, limpando o seu nome 
manchado e oferecendo ao fi lho alguma semelhança 
de integridade. Para fazer isto ele teria que testemunhar 
contra a quadrilha e sabia que o preço seria muito alto. 
Ainda assim, ele testemunhou.

Em um ano, a vida de Easy Eddie terminou em um ti-
roteio em uma rua de Chicago. Mas aos olhos dele, tinha 
dado ao fi lho o maior presente que poderia oferecer, ao 
maior preço que poderia pagar.

A polícia recolheu em seus bolsos um rosário, um cruci-
fi xo, uma medalha religiosa e um poema, recortado de uma 
revista. O poema: “O relógio de vida recebe corda apenas 
uma vez e nenhum homem tem o poder de decidir quan-
do os ponteiros pararão, se mais cedo ou mais tarde. Agora 
é o único tempo que você possui. Viva, ame e trabalhe com 
vontade. Não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o 
relógio pode parar a qualquer momento”.

História número dois

A Segunda Guerra Mundial produziu muitos heróis. 
Um deles foi o Comandante Butch O'Hare. Ele era um 
piloto de caça, operando no porta-aviões Lexington, no 
Pacífi co Sul.

Um dia, o seu esquadrão foi enviado em uma missão. 
Quando já estavam voando, ele notou pelo medidor de 
combustível que alguém tinha esquecido de encher os 
tanques. Ele não teria combustível sufi ciente para com-
pletar a missão e retornar ao navio.

O líder do vôo o instruiu a voltar ao porta-aviões. 
Relutantemente, ele saiu da formação e iniciou a volta 
à frota. Quando estava voltando ao navio-mãe viu algo 
que fez seu sangue gelar: um esquadrão de aviões japo-
neses voava na direção da frota americana.

Com os caças americanos afastados da frota, ela fi -
caria indefesa ao ataque. Ele não podia alcançar seu es-
quadrão nem avisar a frota da aproximação do perigo. 
Havia apenas uma coisa a fazer. Ele teria que desviá-los 
da frota de alguma maneira. Afastando todos os pensa-
mentos sobre a sua segurança pessoal, ele mergulhou 
sobre a formação de aviões japoneses. Seus canhões de 
calibre 50, montados nas asas, disparavam enquanto ele 
atacava um surpreso avião inimigo e em seguida outro.

Butch costurou dentro e fora da formação, agora 
rompida e incendiou tantos aviões quanto possível, até 
que sua munição fi nalmente acabou. Ainda assim, ele 
continuou a agressão. Mergulhava na direção dos avi-
ões, tentando destruir e danifi car tantos aviões inimigos 
quanto possível, tornando-os impróprios para voar. Fi-
nalmente, o exasperado esquadrão japonês partiu em 
outra direção.

Profundamente aliviado, Butch O'Hare e o seu avião 
danifi cado se dirigiram para o porta-aviões. Logo à sua 
chegada ele informou seus superiores sobre o aconte-
cido. O fi lme da máquina fotográfi ca montada no avião 
contou a história com detalhes. Mostrou a extensão da 
ousadia de Butch em atacar o esquadrão japonês para 
proteger a frota. Na realidade, ele tinha destruído cinco 
aeronaves inimigas.

Isto ocorreu no dia 20 de fevereiro de 1942 e por 
aquela ação Butch se tornou o primeiro Ás da Marinha 
na 2ª Guerra Mundial e o primeiro Aviador Naval a rece-
ber a Medalha Congressional de Honra.

No ano seguinte Butch morreu em combate aéreo 
com 29 anos de idade. Sua cidade natal não permitiria 
que a memória deste herói da 2ª Guerra desaparecesse 
e hoje o Aeroporto O'Hare, o principal de Chicago, tem 
esse nome em tributo à coragem deste grande homem.

Assim, se porventura você passar no O'Hare Interna-
tional, pense nele e vá ao Museu comemorativo sobre 
Butch, visitando sua estátua e a Medalha de Honra. Fica 
situado entre os Terminais 1 e 2. 

 O que têm estas duas histórias de comum entre elas? 
Butch O'Hare era o fi lho de Easy Eddie.
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FPA recebe doação do 

Estado por meio do DRS-XV

Somente alguns Serviços de Medicina Nuclear dispõem 
do Gama Probe.

O treinamento respeitou as regras de segurança.

O Estado doou dois tipos de máscaras e protetores faciais.

Flores para agradecer o carinho recebido.

Feedback para lideranças

FEHOSP doa 250 escudos faciais

Família atende desejo de
paciente e envia fl ores para 
equipe do 5º andar do HPA

FPA e GAT realizam o concurso 
cultural “Doce agradecimento”

O Núcleo de Educação Permanente (NEP) da Fun-
dação Padre Albino promoveu treinamento sobre a im-
portância do “feedback” nas organizações, priorizando 
a cultura organizacional para ambiente de trabalho co-
operativo, produtivo e motivador. Participaram 66 fun-
cionários do Hospital Padre Albino, entre os dias 24 e 
28 de agosto, respeitando as regras de segurança para 
o período de pandemia. O treinamento foi ministrado 
pelo psicólogo do NEP Deniz Simiel.

Feedback é técnica de retornos sistemáticos que 
avalia o impacto das condutas e tem o objetivo de con-
tribuir para o desenvolvimento pessoal e profi ssional. 
“Todo profi ssional, independente da área de atuação, 
precisa de feedback. Ele precisa saber o que está fazen-
do inadequadamente e no que está acertando, poden-
do assim corrigir as suas inefi ciências e aperfeiçoar seus 
acertos”, explicou Deniz.  

A Federação das Santas Casas e Hospitais Bene-
ficentes do Estado de São Paulo (Fehosp) doou 250 
escudos faciais para os hospitais Emílio Carlos e Pa-
dre Albino, que estão atuando no combate ao novo 
Coronavírus. A doação é proveniente de cumprimen-
to de TAC de ação civil do Ministério Público de São 
Paulo. “Esperamos que com esse recurso sua entida-
de possa continuar a proporcionar aos seus colabo-
radores maiores condições de segurança no enfren-
tamento dos efeitos da COVID-19”, disse o presidente 
da Fehosp, Edson Rogatti. 

A equipe do 5º andar do Hospital Padre Albino recebeu 
gesto de carinho de paciente que, infelizmente, faleceu.

Nevalcer Bastrega Ribeiro (in memoriam) disse à 
família que desejava entregar fl ores para todos os fun-
cionários daquele andar. A fi lha Flavia atendeu ao pedi-
do dele e encaminhou as fl ores, com a seguinte men-
sagem no cartão: “A todas as pessoas do 5º andar que 
cuidaram do meu pai com tanto carinho. Não temos 
palavras para agradecer tudo que fi zeram por ele. Essa 
fl or é só uma lembrança que ele queria entregar para 
vocês. Que Jesus abençoe todos vocês. Flávia e família. 
Nevalcer eterno em nossos corações”.

A Fundação Padre Albino e o Grupo de Apoio ao Tra-
balhador (GAT) lançaram o concurso cultural “Doce agra-
decimento”, destinado aos fi lhos (as) de funcionários até 
10 anos. Os pais devem retirar o formulário padrão do con-
curso no GAT, ao lado da capela do Hospital Emílio Carlos, 
e os participantes responderão à pergunta “O que você 
quer dizer aos trabalhadores da Fundação Padre Albino 
que estão na linha de frente do combate ao Coronavírus”? 
Os formulários deverão ser entregues preenchidos até o 
dia 01 de outubro de 2020 no mesmo local da retirada. 

Os dois vencedores - um menino e uma menina rece-
berão um mimo no dia 09 de outubro, no Setor de Recur-
sos Humanos.

No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), o câncer de mama é o tipo de câncer que mais aco-
mete as mulheres, excluídos os tumores de pele não me-
lanoma. Alguns Serviços de Medicina Nuclear dispõem de 
método não invasivo que pode evitar complicações que a 
cirurgia do câncer de mama com esvaziamento axilar (re-
tirada de linfonodos na região da axila) pode provocar. Um 
deles é o Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Padre 
Albino, que possui esse aparelho, o Gama Probe, adquiri-
do pela Fundação Padre Albino.

“Podemos fazer a detecção do linfonodo sentinela, 
primeiro linfonodo de uma cadeia linfática que recebe 
a drenagem de um tumor, e, assim, no momento da reti-
rada do tumor, o cirurgião, juntamente com o auxílio da 
equipe de Medicina Nuclear, pode detectar esse linfono-
do, retirá-lo e enviá-lo ao patologista que irá examiná-lo. 
Caso ele não esteja comprometido (com metástase) o 
esvaziamento axilar (retirada de todos os linfonodos da 
axila) não será realizado. Isso evitará o linfedema (incha-
ço do braço,) dor, formação de coágulos e maior risco de 
infecção, possíveis em qualquer tipo de cirurgia”, explica 
o Prof. Dr. Paulo Henrique Alves Togni, médico nuclear, 
docente do curso de Medicina da UNIFIPA e chefe do Ser-
viço de Medicina Nuclear do Hospital Padre Albino.

Dr. Paulo salienta que o câncer de mama já provo-
ca na mulher agressão psicológica importante, piora se 
associado ao inchaço no braço, provocando constran-
gimento na paciente, reduzindo sua autoestima pela 
distorção corporal e levando a desconforto no convívio 
social. “A dormência no braço também pode ser efeito 
resultante dessa retirada dos linfonodos. Assim, com 
uma injeção peri-areolar de pequena quantidade de ra-
diofármaco com pouca radioatividade, o médico nuclear 
identifi ca na clínica a localização do linfonodo sentinela 
e realiza a marcação do mesmo através da pele”, esclare-
ce o médico nuclear.

“No momento da cirurgia levamos o Gama Probe, 
que detecta o local dessa radiação, e desse modo o ci-
rurgião consegue identifi cá-lo com mais facilidade”, 
acrescenta Dr. Paulo Togni. Ele lembra que o Gama Probe 
tem também sua utilidade na detecção de nódulos ma-
mários e calcifi cações de difícil localização na realização 
da mastectomia (retirada da mama) não total. “É útil tam-
bém para detecção de linfonodo sentinela em câncer de 
pele (melanoma), de reto e também na localização de 
hiperplasia ou adenoma de paratireoide”, aponta. 

O Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Padre Al-
bino está localizado na Rua Treze de Maio, 1094, centro. 
Atende pacientes de convênios, SUS e particular de se-
gunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.

Hospital Padre Albino adquire aparelho 
que pode evitar complicações na

cirurgia do câncer de mama
A Fundação Padre Albino recebeu doação de 22 mil 

unidades de máscaras cirúrgicas descartáveis, 3.200 
unidades de máscaras respiratórias NR95 e 400 prote-
tores faciais incolores, que serão utilizados nos setores 
de atendimento da Unidade para Respiratórios Agu-
dos/URA. As doações são do Governo do Estado de 
São Paulo e foram encaminhadas pelo Departamento 
Regional de Saúde de São José do Rio Preto (DRS-XV) 
para os hospitais que estão atendendo suspeitos e con-
fi rmados da COVID-19.  

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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HPA recebe equipe que mais 

captou corações no Brasil

No dia 04 de setembro o Hospital Padre Albino reali-
zou captação de múltiplos órgãos - coração, fígado, rins, 
córneas e ossos que seguiram para São Paulo, São José 
do Rio Preto e Marília. Uma das equipes de captação é do 
Incor de São Paulo (Instituto do Coração), considerada a 
que mais capta corações no Brasil, com média de 50 por 
ano. Membro da equipe, o médico transplantador de co-
rações Dr. Ronaldo Honorato Barros Santos, com 20 anos 
de atuação na área, já captou cerca de 600 corações.

 “Cada órgão captado é uma vida salva e contamos 
com o apoio de toda a equipe do hospital e também 
da Força Aérea Brasileira para realizar este trabalho com 

sucesso, já que o tempo de isquemia do coração é de 
apenas 4 horas”, apontou o médico ao mencionar que 
as captações caíram cerca de 40% por conta do corona-
vírus. “Esta é a 31ª captação que realizamos este ano, a 
21ª desde o início da pandemia”, ressaltou.

Participaram do procedimento a equipe do Hospi-
tal das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília 
(HC-FAMEMA) e do Hospital de Base (HB) de Rio Preto. 
O médico transplantador de fígado do HB Dr. Giuliano 
Bento, atuante na área há 16 anos, já efetuou cerca de 
900 transplantes do órgão. “Nossa equipe não tem hora; 
precisamos estar sempre prontos, mas é uma satisfação 
muito grande poder devolver os pacientes transplanta-
dos para as famílias”, pontuou.

O doador, de 19 anos, que deu entrada no Hospital 
Padre Albino no dia 30 de agosto, recebeu diagnósti-
co de morte encefálica no dia 3 de setembro e teve a 
doação dos órgãos autorizada pela família. Os órgãos 
sólidos benefi ciarão até seis pessoas, enquanto tecidos 
e ossos serão utilizados em inúmeros procedimentos 
de reconstrução.

Os profi ssionais ressaltaram o altruísmo da família com 
a decisão. “É uma ação de muita coragem e bondade dos 
familiares no momento mais difícil de suas vidas; eles pre-
cisam passar por cima da dor de perder alguém que tinha 
uma vida inteira pela frente, abrir o coração e salvar quem 
espera na fi la da morte”, agradeceram os profi ssionais.

Proteção Solidária II

Lacre a fome e tampe o estômago

Falece José Armando Calderaro

Equipes que vieram captar os órgãos doados

Doação para agradecer pelo trabalho dos profi ssionais.

Carinho que hidrata

Profi ssionais recebem orientações 
sobre novas rotinas no Serviço de Higiene e Limpeza

1º Leilão Virtual do HCC arrecada mais de R$ 130 mil

A Fundação Padre Albino recebeu doação de latinhas 
de creme Nivea para distribuição entre os funcionários 
dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos que estão atu-
ando no combate à COVID-19. O objetivo é reconhecer e 
agradecer aos profi ssionais que estão atuando na bata-
lha pela saúde da sociedade.

“Na NIVEA sempre nos preocupamos com o cuidado 
e, especialmente nesse momento que estamos viven-
do, queremos reafi rmar este valor com quem está na 
linha de frente, cuidando de cada um de nós. Queremos 
levar até os profi ssionais de saúde um toque de cari-
nho em forma da doação de latinhas do Nivea Creme”, 
destacou Gleice Feitoza, da administração interna da 

Em meio à pandemia ocasionada pela COVID-19 inú-
meros estabelecimentos estão com atividades reduzidas 
ou mesmo suspensão total das operações de trabalho. 
Em contrapartida, nas empresas e comércio de setores 
alimentícios e de saúde, como os hospitais, o aumento 
da demanda exige novos hábitos na rotina, entre eles, 
a profi ssionalização da limpeza. Pensando nisso foi pro-
movida, entre os dias 02 e 03 de setembro, no anfi teatro 
‘Padre Albino’, a palestra “Atualizações de novas rotinas 
no Serviço de Higiene e Limpeza”, que teve como público 
alvo os funcionários do Hospital Padre Albino que pos-
suem algum contato direto com esse material.

O objetivo do treinamento foi conscientizar os pro-
fi ssionais sobre a importância da utilização correta do 
plano de higiene e a separação dos kits por cores, com 
intuito de evitar contaminações cruzadas, além da hi-
gienização correta das luvas e organização dos EPIs – 
Equipamentos de Proteção Individuais.

O Hospital de Câncer de Catanduva realizou seu pri-
meiro Leilão de Gado Virtual no dia 20 de agosto arreca-
dando R$ 131.410,00 com a venda de 33 animais e 2 fi -
velas personalizadas. O leilão ocorreu por meio de grupo 
de Whastapp, das 16h às 19h30, com a participação de 
70 cadastrados, que receberam antecipadamente book 
com os animais disponíveis. 

Com as restrições para eventos presenciais e a con-

O Comitê do Idoso do Hospital Emílio Carlos distri-
buiu, no dia 21 de agosto, máscaras, meias e gorros de 
lã doados para os pacientes internados. A ação faz par-
te do programa Proteção Solidária, desenvolvido para 
o acolhimento dos pacientes. “Solidariedade é um ato 
de bondade para com o próximo. Tivemos a intenção 
não só de protegê-los do frio, mas também aquecer a 
alma neste momento de distanciamento em razão da 
pandemia”, explicou a assistente social do HEC, Aman-
da Patrícia Paulino.

O restaurante Gomes Gourmet está realizando a 1ª 
campanha “Lacre a fome e tampe o estômago” pró Hos-
pital de Câncer de Catanduva. Até o fi nal de dezembro 
deste ano, a cada 200 tampinhas plásticas ou garrafa 
de 600 ml de lacres de latinhas, o restaurante trocará 
por uma unidade de marmitex. As trocas serão realiza-
das apenas às quartas-feiras, com agendamento prévio 
pelos telefones 17 9-9136-7516 ou 9-9128-2040, com 
limite de cinco marmitex por dia. As tampinhas e lacres 
serão doados ao HCC. 

O restaurante Gomes Gourmet está localizado na 
Rua Brasil, 1.469, em Catanduva, com funcionamento 
das 11h às 13h.

Faleceu no dia 03 de setembro último o consultor de 
recursos humanos José Armando Calderaro, que muito 
contribuiu com a Fundação Padre Albino. Especialista 
empresarial com ampla visão inovadora de recursos 
humanos, pai, avô, esposo, amigo e consultor de RH da 
Fundação Padre Albino, Armando deixou exemplos de 
sabedoria, integridade, competência e dedicação.

Sócio Fundador da 'Support Assessoria Empresarial', 
com formação em Administração de Empresas pela Es-
cola Superior de Administração e Negócios (ESAN), em 
Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas, e MBA 
em Administração pela Fundace (Fundação para Pesqui-
sa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e 
Economia) iniciou sua carreira no IBGE e seguiu por gran-
des empresas, como Grupo Votorantim, Fundape, AME-SP 
e grupo São Francisco. Também atuou na área acadêmica 
na Instituição de Ensino Barão de Mauá, Fundace/USP, Fa-
culdades Integradas Padre Albino, entre outras.

“Um ser humano diferenciado e que deixará muita 
saudade. Era um profi ssional brilhante, referência na-
cional na área de recursos humanos, uma pessoa com-
pleta, cuja perda deixa todos consternados. Tudo o que 
ele fazia era com muita maturidade e competência. É a 
perda de um profi ssional brilhante e para família e ami-
gos a dor da partida de um ente muito querido”, disse 
a diretora de Educação da Fundação Padre Albino, Cris-
tiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira.

Por mais de 15 anos Armando assessorou o RH da 
Fundação e junto com sua equipe conquistou avanços 
expressivos e deixou registrada na história da institui-
ção sua contribuição profi ssional.

Imprensa & Marketing

“Tivemos o cuidado de fazer a implantação do Pla-
no de Higiene através das cores, facilitando a separação 
por classifi cação de limpeza em crítica, semicrítica e 
não-crítica”, salientou a palestrante Alessandra Apareci-
da Barboza Carozio, Supervisora de Limpeza da Funda-
ção Padre Albino. O treinamento também contou com 
as palestrantes Juliana Fachim (Enfermeira da Hotelaria) 
e Fabiana Pacheco (Enfermeira do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar). “Espaços diferentes exigem cui-
dados diferentes. Dependendo da frequência de uso ou 
fi nalidade, cada ambiente vai demandar rotina especí-
fi ca de limpeza, seja na constância da higienização ou 
nos produtos usados”, alertou Fabiana Pacheco. 

A Fundação Padre Albino se preocupa, primeira-
mente, com a vida. Por isso as orientações e treina-
mento foram em local adequado, respeitando o dis-
tanciamento social e em turnos manhã, tarde e noite 
para não ocorrer aglomeração.

tinuidade dos tratamentos, o HCC precisou adaptar-se à 
nova realidade para conseguir pagar os custos dos pa-
cientes. “Agradecemos a todos os participantes e com-
pradores por colaborarem conosco e também a equipe 
que se dedicou para implantar este novo modelo de lei-
lão. Muitas vidas serão salvas por isso”, agradeceu o dire-
tor-presidente da Diretoria Executiva da Fundação Padre 
Albino, Reginaldo Donizeti Lopes.

Nivea, ressaltando a importância da hidratação da pele 
em função do desgaste que a atividade vem exigindo.  

Imprensa & Marketing
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As inscrições para o processo seletivo vestibular do 
curso de Medicina da  UNIFIPA/FAMECA foram iniciadas 
dia 15 de setembro e se estendem até 20 de novembro 
de 2020. O valor da taxa é de R$ 360,00 e o prazo fi nal 
de pagamento será o dia 23 de novembro de 2020.

As provas serão presenciais e realizadas nas cidades 
de Catanduva e São Paulo, de acordo com a escolha do 
candidato, que deverá consultar por meio do site www.
vunesp.com.br, a partir de 11 de dezembro de 2020, o 
endereço para participar da seleção. A UNIFIPA respei-
tará o que prevê as recomendações da OMS quanto 
à recepção aos candidatos. As provas, realizadas nos 
dias 19 e 20 de dezembro de 2020, seguem conforme 
a seguir: dia 19, às 14h: Conhecimentos Gerais, com 86 
questões objetivas, sendo Matemática (11), Biologia 
(11), Geografi a (11), Física (11), História (11), Química 
(11), Língua Portuguesa (11) e Língua Inglesa (09). Dia 
20, às 14h: Conhecimentos Específi cos e Redação, com 
20 questões discursivas para Biologia (08), Química (06) 
e Física (06) e redação em Língua Portuguesa.

A divulgação dos resultados está prevista para o dia 

14 de janeiro de 2021 no site da Vunesp e os editais de 
matrícula fi carão disponíveis no site www.unifi pa.com.
br. Já as matrículas serão realizadas, com 1ª chamada, 
dias 18 e 19/01/2021; 2ª chamada, dia 20/01/2021, e 3ª 
chamada, dia 21/01/2021. Se houver vagas remanes-
centes serão realizadas novas convocações, por meio 
de editais a serem divulgados no site da UNIFIPA, em 
datas defi nidas pela reitoria e de acordo com a ordem 
classifi catória dos candidatos.

Demais informações poderão ser obtidas no endereço 
eletrônico medicina.unifi pa.com.br/21-medicina-2021

 
UNIFIPA/FAMECA, única da região a contar com dois 

hospitais-escola próprios - A tradicional Faculdade de Me-
dicina de Catanduva foi instalada há 51 anos e está entre as 
melhores escolas médicas do país. O curso tem seis anos de 
duração e foi avaliado com conceito 4 pelo MEC (índice de 1 
a 5). Com corpo docente formado por mestres e doutores, a 
FAMECA tem infraestrutura completa e está creditada pelo 
Conselho Federal de Medicina – CFM e pela Associação Bra-
sileira de Ensino Médico – ABEM.

UNIFIPA/FAMECA abre inscrições 
para o vestibular 2021

VII Semana da
Educação Física on-line

Administração realiza a 
Semana do Administrador

A UNIFIPA, através da coordenação do curso de 
Educação Física, realizou de 31/08 a 04/09, às 19h30, 
para alunos e egressos dos cursos de Educação Física, 
a VII Semana da Educação Física, que neste ano foi to-
talmente on-line, com palestras via plataforma ZOOM, 
abordando as mais diversas atuações e atividades para 
auxiliar o profi ssional de Educação Física.

Na abertura, a palestra “Novas tendências de prepa-
ração física no Futebol – Força x Técnica” foi ministrada 
pelo docente da UNIFIPA Prof. Esp. Elton Bassi, pós-gra-
duado em Fisiologia do Exercício pelo IMBRA e prepa-
rador físico de clubes, como América Rio Preto, Grêmio 
Catanduvense e Marília Atlético Clube e, atualmente, 
no Ji-Paraná.

Os demais temas foram “Fisiologia do exercício: uma 
aliada do profi ssional de Educação Física”, pelo Prof. Dr. 
Cláudio André de Lira, autor do livro “Fisiologia do Exer-
cício", um dos livros sobre o tema mais lidos do país, no 
dia 1º/09; “Universo fi tness”, no dia 02, pelo Prof. Aílton 
Mendes da Silva, Conselheiro do CREF-SP e do Condes-
porte-FIESP e Presidente do Sindicato das Academias 
do Estado de São Paulo; “Corrida de rua: fatores deter-
minantes do desempenho”, no dia 03, pelo Prof. Esp. 
Wanderson Barcellos, docente da UNIFIPA e especialista 
em avaliação e treinamento de corredores.

Encerrando a Semana no dia 04, o professor e ex-di-
retor de Esporte Educacional da Secretaria de Educação 
de São José dos Campos-SP, Renato Santiago, falou so-
bre a ‘Educação Física Escolar’.

O curso de Administração da UNIFIPA realizou a 
XXIX Semana do Administrador de Catanduva de 08 a 
12 de setembro. As palestras foram on-line, pela plata-
forma ZOOM, a partir das 19h30.

Na abertura, o major Anderson Ferreira Nunes, da 
Polícia Militar de São José do Rio Preto, falou sobre 
“Batalha pela vida: doação de sangue e medula óssea, 
um ato de solidariedade”. Nos dois dias seguintes, a 
pandemia do novo Coronavírus foi o tema das pales-
tras: "Lições trazidas pela pandemia às lojas do varejo", 
no dia 09, Dia do Administrador, por Ivo Pinfi ldi Junior, 
presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Ca-
tanduva, e “Administração de empresas pós-pandemia: 
visão de um empresário” no dia 10, por Renato Pellis-
son Junior, empresário do comércio de confecções de 
Catanduva. No dia 11, Maurílio Lubeno, professor do 
ensino superior e palestrante motivacional, fi nalizou a 
programação com “Motivação como fator de sucesso”.

Encerrando a Semana, e como resultado da palestra 
do major Anderson, no dia 12, das 7h30 às 13h, os alu-
nos do curso e seus convidados foram ao Hemonúcleo 
de Catanduva para doação de sangue e cadastramento 
para doação de medula óssea, atividade do já tradicio-
nal Projeto “Primavera vermelha”.

UNIFIPA e Universidade de Aveiro realizam curso de extensão

Aleitamento materno e COVID-19 foram
 temas do IV Simpósio de Amamentação

Missa pelos profi ssionais da saúde 

Escala de alerta precoce modifi cada 

A UNIFIPA em parceria com a Universidade de Avei-
ro (Portugal) realizou, de 1º de julho a 08 de agosto, o 
curso de extensão on-line “Obesidade x Reprodução: 
contribuição de estudos pré-clínicos”. O curso, através 
da plataforma Moodle, teve aulas remotas aos sába-
dos, divididas em cinco módulos e ministradas pelas 
professoras Maria de Lourdes Pereira, Sónia Oliveira e 
Sílvia Moreira, todas da Universidade de Aveiro.

“Os efeitos negativos da obesidade na reprodução 
humana foram amplamente debatidos neste curso 

O curso de Enfermagem da 
UNIFIPA realizou a tradicional Se-
mana do Aleitamento Materno 
2020, em parceria com a coorde-
nação da Maternidade e Banco 
de Leite do Hospital Padre Albino 
e Secretaria de Saúde de Catandu-
va, com orientações on-line para 
mães e gestantes atendidas pela 
Rede Municipal de Saúde. Den-
tro desse calendário foi realizado 
o IV Simpósio de Amamentação 
no dia 20 de agosto, através do 
Instagram do curso de Enferma-
gem UNIFIPA, que contou com a 
participação de alunos, egressos, 
docentes e profi ssionais da área 
da saúde abordando o tema ‘Ama-
mentação e COVID-19’.

  No dia 10 de setembro, às 19h30, a pedido dos 
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, foi celebrada 
missa em ação de graças aos profi ssionais da saúde, às 
pessoas que contraíram a doença, que estavam inter-
nadas ou que faleceram em função da COVID-19. Se-

 O Núcleo de Educação Permanente e Segurança do 
Paciente do Hospital Emílio Carlos realizou treinamen-
to, em agosto, sobre o funcionamento da ferramenta 
‘Escala de alerta precoce modifi cada’ (EAPM) utilizando 
os cinco parâmetros vitais de um paciente. 

O objetivo da ferramenta é indicar o quanto pode 
estar repelida a fi siologia do paciente por meio do nível 
de consciência, frequência cardíaca, pressão arterial sis-

As palestrantes Profas. 
Luciana e Aline.

O Prof. Wanderson Barcellos foi um dos palestrantes.

que, apesar de on-line, os participantes e as docentes 
puderam inserir artigos, atividades e fóruns de discus-
sões sobre o tema, o que garantiu oportunidade de 
aprendizado e possibilidades de pesquisas futuras”, 
informou a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
da UNIFIPA, Prof. Dra. Ana Paula Girol.  Participaram do 
curso 75 alunos, entre docentes, discentes, egressos e 
técnicos de diferentes áreas da saúde. Ao fi nal, todos 
receberam certifi cados de curso de extensão, com 20 
horas de duração. 

“Neste ano levamos em consideração as recomenda-
ções da Organização Mundial da Saúde (OMS) que orienta 
que todas as mulheres grávidas, incluindo aquelas com 
infecção confi rmada ou suspeita por COVID-19, devem 
ter acesso a cuidados centrados na mulher”, apontou a co-
ordenadora do curso de Enfermagem Profa. Ma. Luciana 
Braz de Oliveira Paes e palestrante do Simpósio (foto).

Também falando sobre os cuidados da mãe na hora 
da amamentação, a coordenadora da Maternidade do 
Hospital Padre Albino, Aline Cristina de Poli (foto), obser-
vou que “não há constatação científi ca signifi cativa publi-
cada que estabeleça nexo causal entre a transmissão do 
SARS-CoV-2 e a amamentação. Portanto, o aleitamento 
materno deve ser incentivado, independentemente de 
terem suspeitado, provável ou confi rmado o COVID-19”. 

Segundo a OMS, as mães devem ser orientadas 
quanto às precauções em lavar as mãos e usar máscara 
se tiverem tosse, além de desinfetar rotineiramente as 
superfícies em que tocaram. 

guindo o que recomenda o Ministério da Saúde, a ce-
lebração foi somente on-line, com transmissão ao vivo 
pelo Facebook da Paróquia São José, de Catanduva, 
presidida pelo Bispo da Diocese, Dom Valdir Mamede, 
e concelebrada pelo Pe. Marcelo Bonifácio.

tólica, frequência respiratória e temperatura. “Essa es-
cala permite melhor comunicação, oferece autonomia 
profi ssional aos enfermeiros e melhora a relação enfer-
magem-médico, que repercute no melhor atendimen-
to ao paciente”, explicou a enfermeira coordenadora do 
NEP, Érika Fachim Esteves. O treinamento foi feito com 
a equipe multiprofi ssional da ala de atendimento aos 
pacientes suspeitos e confi rmados da COVID-19.  

Divulgação



Visando conscientizar seus funcionários e a popula-
ção sobre a importância de cuidar da saúde mental, a 
Fundação Padre Albino realizou a Campanha Setembro 
Amarelo, #ÉPRECISOAGIR, com ações de conscientiza-
ção em todas as suas unidades de negócios. Para esta 
campanha foram produzidas peças publicitárias, como 
cartazes digitais, e-mails marketing, entre outras, que 
buscam enfatizar esses sinais de alerta para o público.

De acordo com os dados da cartilha "Informando 
para prevenir", publicada pela ABP e pelo CFM, 96,8% 
dos casos de suicídio registrados estão associados com 
histórico de doenças mentais, que podem ser tratadas, 
seja pelo autoconhecimento da doença ou por auxílio 
de familiares e amigos. O reconhecimento desses fato-
res é fundamental e pode ajudar.

Um dos focos este ano é observar os sinais de alerta 
no ambiente de trabalho. Um dado importante apon-
tado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), infe-
lizmente, é de a depressão ser a segunda maior causa 
de afastamento no trabalho, o que pode desencadear 
processo sem volta ao suicídio quando não detectado 

por um profi ssional ou por familiares e amigos.
Estudos norte-americanos citam que o comportamen-

to suicida pode estar associado com a impossibilidade do 
indivíduo de identifi car alternativas viáveis para a solução 
de seus confl itos, optando pela morte como resposta de 
fuga da situação estressante, entre outros fatores. 

“A ajuda irá depender de cada contexto; portanto é 
sempre aconselhável os colegas de trabalho, pessoas 
próximas e familiares fi carem atentos aos comporta-
mentos acima e focar na prevenção”, alerta a psicóloga 
da Fundação Padre Albino Luciana Calza, que conclui: 
“Aprender os sinais de alerta de suicídio e saber como 
obter ajuda e tratamento profi ssional é fundamental e 
pode salvar uma vida – a sua própria ou da outra pessoa”. 

 
GRUPO DE APOIO AO TRABALHADOR - O Depar-

tamento de Recursos Humanos da Fundação Padre 
Albino possui o GAT (Grupo de Apoio ao Trabalhador), 
que oferece atendimento com psicólogo, médico, edu-
cador físico e assistente social, com o objetivo de cuidar 
da saúde física, mental e social de seus funcionários.

Fundação realiza campanha de
conscientização e prevenção ao suicídio
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Carta aberta de agradecimento 

aos profi ssionais da saúde, 
envolvidos na luta

contra o Coronavírus
Caros guerreiros (as),

Começo associando vocês a esta qualidade, pois 
não há outra para exaltar tamanha luta que estão en-
frentando, uma luta desconhecida, com poucas infor-
mações, conhecimentos e experiências muito variáveis. 

Meu nome é José Rubens Malerba, tenho 61 anos e 
resido na cidade de Tabapuã-SP. No dia 11 de agosto co-
mecei a sentir os primeiros sintomas deste terrível vírus. 
No dia 14 recebi o diagnóstico: positivo para COVID-19. 
Iniciei o tratamento; porém, no dia 21 de agosto, por 
volta das 9h30, me senti muito fraco e com falta de ar 
e fui encaminhado ao hospital da minha cidade, onde, 
depois de muito bem atendido e estabilizado, às 13h30 
fui encaminhado para esta respeitada e honrada enti-
dade, denominada como Hospital Emílio Carlos, para a 
realização de uma tomografi a pulmonar. 

Após o diagnóstico fui internado na Enfermaria do 
mesmo. Após alguns dias, precisei ser transferido para 
a UTI, onde, através de sessões de VNI (ventilação não 
invasiva), meu quadro respiratório melhorou muito. 
Foram 11 dias muito difíceis, porém encontrei neste 
hospital uma grande família, desde as recepcionistas, 
médicos, enfermeiros, profi ssionais de limpeza, copeira, 
cozinheira, fi sioterapeutas, psicólogas e assistentes so-
ciais. Gostaria muito de lembrar o nome de todos para 
agradecer, mas através da Dra. Isabela Dias Brugugnoli, 
Dr. Ricardo Delduque, psicóloga Daniela e assistente 
social Maria Nacci, agradeço imensamente a cada pro-
fi ssional desta entidade porque senti, dentro de cada 
um desses profi ssionais, amor à profi ssão e ao paciente.

Na Enfermaria fi z muitos amigos. Rezávamos, riamos, 
apesar de todo medo do improvável, que é peculiar des-
sa doença. Passaram a ser a minha família. Uma família 
tratada com amor, carinho e com apoio dos profi ssionais 
que, com dedicação e lutando conosco nessa guerra, nos 
fortaleciam. Eram palavras de carinho, um cuidado espe-
cial, um olhar clínico de mãe, um omelete com cebola 
(batizado carinhosamente de omelete de Tabapuã). 

Todos esses detalhes de amor, que transformam 
algo difícil, desconhecido e amedrontador em espe-
rança e força para vencer as batalhas e são de grandes 
batalhas que se fazem grandes heróis. E em nome de 
uma família inteira agradecemos a todos profi ssionais 
desta conceituada instituição desde o primeiro minuto 
do dia 21 de agosto até o último do dia 31 do mesmo 
mês, quando, com a glória do Senhor, obtive alta para 
voltar para minha casa. 

Vencemos, graças a Deus e aos cuidados de todos 
vocês. Eu e minha família estaremos com vocês, oran-
do contra este mal que assombra a humanidade e, com 
certeza, não haverá satisfação maior que ver todos vo-
cês bem e com um grande sorriso heroico no rosto.

Gratidão eterna da família Malerba. Vocês são heróis 
que cumprem com amor e propriedade esta árdua mis-
são: tal que é “salvar vidas”.

O carinho que conforta

Educação Física orienta rede municipal 
de ensino para o retorno às aulas

CEPRAJUR do Direito oferece canal de 
atendimento on-line à população

No dia 19 de agosto, os funcionários da Unidade para 
Respiratórios Agudos (URA), no Hospital Emílio Carlos, 
foram presenteados com café especial proporcionado 
pelas condôminas do Residencial Lluminar, em parce-
ria com a conveniência João de Queijo. Nos três turnos, 
manhã, tarde e noite, os trabalhadores da linha de frente 
receberam pão de queijo recheado, suco e bombom.

“Nós que estamos trabalhando na linha de frente 
dessa pandemia, apesar de ser ofício árduo e cansativo, 
fi camos felizes por saber que a população nos conforta 
com momentos como este”, agradeceu a enfermeira co-
ordenadora da URA, Cíntia Aparecida Fernandes Martin 
Porta, ressaltando que “não sabemos o quanto ainda 
vai durar, mas com atitudes como esta podemos seguir 
em frente com mais entusiasmo”.

Os professores da Rede Municipal de Ensino de Ca-
tanduva tiveram encontro virtual no dia 25 de agosto 
quando receberam orientações sobre procedimentos e 
condutas quanto à recepção e às aulas práticas nas esco-
las do município. O encontro aconteceu através da pla-
taforma ZOOM, às 19h30, conduzido pelos docentes do 
curso de Educação Física da UNIFIPA, por meio do pro-
jeto ‘Live da EDUCA’.  “Esta live especial teve o objetivo 
de orientar os professores nesse processo de retomada 
gradativa das atividades escolares, tanto na recepção 
quanto no desenvolvimento de atividades práticas dos 
alunos”, explica o coordenador do curso, Prof. Me. Igor 
Augusto Braz. 

 
Zé Mário

Na série de lives o Prof. Dr. José Cláudio Jambassi Fi-
lho bateu papo no dia 21 de agosto com o Prof. Me. José 

O curso de Direito da UNIFIPA está, desde 26 de 
agosto, disponibilizando novo canal de atendimento 
à população. Essa nova ferramenta on-line permite o 
acesso rápido e seguro aos atendidos pelo CEPRAJUR, 
extensão do Núcleo de Práticas Jurídicas do curso, 
onde o aluno pode aplicar os conhecimentos acerca 
da carreira. “Com o objetivo de tornar o CEPRAJUR 
mais efi ciente e contemporâneo, o Núcleo Docente 
Estruturante discutiu e sugeriu a criação dessa ferra-
menta que pudesse desenvolver práticas condizentes 
com a atual realidade que estamos enfrentando, tor- Família Malerba: profi ssionais da saúde são guerreiros.

O café especial foi servido nos três turnos de trabalho.

Divulgação
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Mário Campeiz, o ‘Zé Mário’, que falou sobre o cenário do 
futebol. Zé Mário é Mestre em Ciências do Esporte pela 
UNICAMP. Tem especializações em Pedagogia, Bases 
Científi cas da Performance do Treinamento Desportivo, 
Bases Neuromecânicas do Movimento Humano e Ciên-
cias do Treinamento Esportivo. Atuou como preparador 
físico de times, como o Cruzeiro EC, Santos FC, São Paulo 
FC e do Jubilo Iwata FC (Japão).

Conceito inovador

 Prof. Bruno Fróis participou de live do dia 17 de setem-
bro, às 19h, para falar sobre novo método de treinamen-
to e conceitos para academias, o ‘FIIT’, idealizado por ele 
e direcionado aos educadores físicos e proprietários de 
academias que queiram se destacar no mercado. Bruno é 
egresso do curso de Educação Física da UNIFIPA. O entre-
vistador foi o coordenador do curso, Prof. Ddo. Igor Braz.

nando o processo mais ágil e seguro para o atendido”, 
salienta o Prof. Dr. Luís Antônio Rossi, coordenador do 
curso de Direito da UNIFIPA.

O atendimento on-line está disponível através do 
site direito.unifi pa.com.br e nele a população poderá 
preencher questionário e solicitar informações sobre o 
atendimento. O CEPRAJUR fi ca localizado no Campus 
São Francisco da UNIFIPA, na Rua Seminário, 281, bair-
ro São Francisco, em Catanduva, e funciona das 10 às 
18 horas, de segunda à sexta-feira. Para informações e 
atendimentos do Núcleo basta ligar (17) 3311-4800.



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. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601

CIRURGIA VASCULAR

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

CIRURGIA VASCULAR  E ANGIOLOGIA

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

CLÍNICA MÉDICA

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

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

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

UNIFIPA abre inscrições para a 

VI Semana de Biomedicina on-line

Dia mundial da 

conscientização sobre

Distrofi a Muscular DuchenneO Núcleo de Pesquisa do curso de Biomedicina da 
UNIFIPA, em parceria com a PROPEG (Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação), abriu inscrições para a 6ª 
Semana da Biomedicina. Voltado ao incentivo e divul-
gação da pesquisa científi ca desenvolvida na área de 
saúde da instituição, o evento será totalmente on-line, 
de 10 a 13 de novembro de 2020, das 18h30 às 22h30, 
pela plataforma Zoom (Android e IOS), totalmente gra-
tuito. Dentro da semana também acontecerá a 1ª edi-
ção do Encontro Bio&Med, com o tema ‘A intersecção 
na pesquisa’.

O período de inscrições vai até 18 de outubro e o 
aluno deverá acessar o link http://bit.ly/VISemanaBio-
medicina_UNIFIPA onde preencherá a fi cha de inscrição 
e obterá toda a grade de programação, com opção de 
minicursos, minicursos e apresentação de trabalho ou 

somente apresentação de trabalho (todos com emissão 
de certifi cados). As modalidades para apresentação de 
trabalhos podem ser clínicas (intervenção em pacien-
tes); epidemiológicas (baseadas em levantamentos de 
prontuários e/ou questionários) e experimentais (in 
vivo e in vitro). “Será permitida a apresentação de um 
único trabalho como primeiro autor/apresentador; elas 
serão realizadas em salas Zoom, de acordo com a mo-
dalidade escolhida, no dia 13 de novembro. Os melho-
res trabalhos (por modalidade) receberão menção hon-
rosa”, ressaltou a Profa. Dra. Ana Paula Girol, Pró-reitora 
de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIFIPA. 

O gradeamento dos trabalhos será divulgado no dia 
06 de novembro de 2020 e a apresentação de trabalhos 
no dia 13 de novembro, das 18h30m às 22h30m, em sa-
las Zoom.

No dia 07/09 foi comemorado o Dia mundial da 
conscientização sobre Distrofi a Muscular Duchenne e 
o curso de Medicina da UNIFIPA lembrou a data. De 
acordo com a Profa. Dr. Nilce Barril, o aluno Vitor Afon-
so Fávero, do segundo ano, representando o Grupo de 
Estudos de Genética do curso, fez postagem no Insta-
gram para marcar a participação no evento.

Um dos posts explica que “as distrofias muscu-
lares de Duchenne e Becker são doenças genéticas 
raras definidas por fraqueza muscular. Os músculos 
enfraquecem com o tempo e, em estágio mais avan-
çado, o coração e o pulmão são afetados. Pessoas 
nascidas com Duchenne e Becker precisarão de cui-
dados de muitos profissionais de saúde ao longo de 
suas vidas”.
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A Fundação Padre Albino, como forma de promover 
a saúde e o bem-estar, benefi ciará seus 2.461 funcioná-
rios com o plano de saúde Padre Albino Saúde, gratui-
tamente. A medida foi tomada pela Diretoria Executi-
va com o objetivo de zelar e cuidar daqueles que, sem 
medir esforços, dedicam seu trabalho em benefício do 
próximo.

O plano disponível para os funcionários é o PAS 
Proteção Integral, que contém todas as coberturas pre-
vistas na Lei 9656/98, com internação em acomodação 
standard, cirurgias, desconto em farmácias e vacinas, 
Medicina Preventiva e atendimento médico do CAPPAS 
e Consultórios Próprios sem coparticipação. Em caso 
de uso do plano na rede credenciada em consultas, 
exames e internações, o custo da coparticipação será 
cobrado à parte, assim como alteração na acomodação.

A Fundação não cobrirá plano de saúde para os de-
pendentes, mas eles podem ser inclusos e o valor inte-
gral do plano será descontado na folha de pagamento 
do colaborador.

Documentos

Para adesão são necessárias cópias do CPF, RG ou 
CNH; comprovante de residência e cartão SUS. No ato 
da entrega deve-se informar o estado civil. Os docu-
mentos para inclusão de dependentes com desconto 
da mensalidade na folha de pagamento são cópias do 
RG, CPF ou CNH; cartão SUS; certidão de casamento e 
certidão de nascimento.

Os documentos devem ser entregues no Departa-
mento de Pós-vendas do PAS, na sede administrativa, 
de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e de sexta-fei-
ra, das 7h às 16h, até o dia 9 de outubro. O plano entra 
em vigor no dia 1º de novembro de 2020 e não tem ca-
rência para os colaboradores que fi zerem a adesão até 
o dia 9 de outubro. Os funcionários que já têm o plano 
PAS também devem encaminhar os documentos e assi-
nar a nova adesão.

CAPPAS 

Todo o atendimento médico deve ser feito pelo 
CAPPAS, por meio do médico de família, que tratará o 
paciente e/ou encaminhará para o especialista, se ne-
cessário. Os exames laboratoriais e de imagens devem 
ser feitos no Hospital Padre Albino. O benefi ciário não 

pode marcar consultas na rede credenciada sem o en-
caminhamento prévio do CAPPAS.

Coparticipação 

1- Isento de coparticipação nas consultas pelo mé-
dico de família realizadas no Centro de Atenção Primá-
ria à Saúde do Padre Albino Saúde – CAPPAS; 

2- Isento de coparticipação nos consultórios pró-
prios da Rua Maranhão, 1.137; 

3- Consultas na rede credenciada: R$ 25,00; 
4- Consultas em Pronto Atendimento: R$ 40,00; 
5- 40% para exames, terapia, procedimentos ambulato-

riais e para uso domiciliar com fornecimento determinado 
pelo Rol de Procedimentos editado pela ANS, limitados: 

- Exames de baixa complexidade - R$ 30,00;
- Exames de alta complexidade - R$ 300,00;
- Terapia de baixa complexidade - R$ 100,00 por 

conjunto de 10 sessões;
- Terapia de alta complexidade - R$ 500,00 por con-

junto de 30 sessões.
6- Exames e terapias - CH R$ 0,45 (coefi ciente de ho-

norários) previstos nas tabelas de procedimentos;
7- Taxa de internação - R$ 150,00 (por evento);
8- Diária de internação em saúde mental: 40% da 

diária, a partir do 31º dia de internação/ano.

Benefícios 

A Fundação Padre Albino já oferece aos seus colabo-
radores benefícios na área da educação, como descon-
tos no Colégio Catanduva e UNIFIPA; cesta básica; em-
préstimo consignado, seguro de vida, vale transporte e 
vale alimentação com desconto em folha de pagamento, 
além de vantagens com empresas parceiras, como SESC 
Catanduva, Uniodonto, Good Card e Sindicato da Saúde.

“É uma forma de cuidarmos do nosso colaborador, 
oferecendo ensino e saúde de qualidade para quem 
tanto se dedica para que a FPA também assista, da 
melhor forma possível, as pessoas da comunidade nas 
áreas da Saúde, Educação e Assistência Social. Seguin-
do o legado de Padre Albino, nosso principal objetivo 
é cuidar das pessoas”, ressaltou Reginaldo Donizeti Lo-
pes, diretor-presidente da Diretoria Executiva.

O colaborador não deve deixar para entregar os do-
cumentos nos últimos dias. Em caso de dúvidas ligue 
para 17 3311-3755 ou 3311-3763 

Colaboradores da FPA terão 
plano de saúde gratuito

AME capacita profi ssionais
de 19 municípios

FPA realiza ação de humanização 
na Radioterapia do HCC

Comemorando o primeiro ano de atendimento do 
Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Ca-
tanduva/HCC, a Fundação Padre Albino iniciou ação de 
humanização para os pacientes. Na manhã do dia 21 
de agosto, Paulinho Bauab se apresentou ao piano, o 
que também está acontecendo com outros voluntários 
em vários dias da semana. O piano, alemão, da marca A. 
Jaschinsky, foi doado por Ana Martino. Ela contou que 
o piano veio da Alemanha, trazido pela avó de sua mãe, 
Maria Cristina Oberg Martino.

Também estão doando seu tempo e talento musical 
Gabriel Teixeira Cagnin, aluno do 6º ano de Medicina da 
UNIFIPA, que faz estágio na Radioterapia, João Batista 
de Oliveira Padilha e Thaís Ramos Rocha.

Música e câncer Experts do Instituto Cochrane fi -
zeram revisão de estudos para entender qual o papel 
da música na rotina de quem lida com um câncer. Para 
isso, analisaram 52 pesquisas já publicadas sobre o 
tema que envolveram mais de 3.700 voluntários. A con-
clusão mostra que ouvir algumas canções tem efeitos 
positivos em diversos parâmetros de saúde e de qua-
lidade de vida. Foram observadas melhoras nos níveis 
de ansiedade, dor, fadiga, batimentos cardíacos, respi-
ração e pressão arterial. “É natural em quem descobre 
o problema um grande abalo emocional. As melodias 
ajudam no reequilíbrio e no preparo para encarar as 
sessões de quimioterapia ou de radioterapia”, comen-
ta Raul Brabo, coordenador do curso de musicoterapia 
das Faculdades Metropolitanas Unidas, em São Paulo.

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de 
Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, ca-
pacitou profi ssionais da área da saúde dos 19 municí-
pios da região referenciados naquela unidade, através 
do programa de Matriciamento. 

 A primeira ação, com profi ssionais de enfermagem, 
no dia 12 de agosto, aconteceu por webconferência, 
com o tema Feedback abordado pelo psicólogo do Nú-
cleo de Educação Permanente da FPA, Deniz Simiel; no 
dia 18, o cirurgião vascular Dr. Gabriel Geromel abor-
dou Manejo de úlceras varicosas e a importância de 
identifi car a diferença entre úlceras venosas, arteriais e 
diabéticas e no dia 28 o tema foi Pé Diabético, ministra-
do pelo doutorando em Enfermagem João César Jacon. 

 No mês de setembro as capacitações foram inicia-
das no dia 02, com o otorrinolaringologista Dr. Gabriel 
Liria Juares, que orientou cerca de 50 médicos sobre a 
especialidade, contribuindo para a resolutividade do 
paciente na sua própria cidade de origem, sem a neces-
sidade de encaminhamento para o AME. No dia 8 o car-
diologista Dr. Talles Azevedo Pinto falou com os profi s-
sionais da Atenção Primária, dando orientações sobre 
exames, avaliação de pacientes, encaminhamentos e 
trocas de experiências. O programa de Matriciamento, 
ainda no mês de setembro, contou com as participa-
ções do neurologista Dr. Antônio Stefano Nascimben, 
do ortopedista Dr. Daniel Viola e da dermatologista Dra. 
Janaina C. M. Braz. 

FPA apresenta ações de enfrentamento da 
COVID-19 no Programa Sentinelas

O programa “Sentinelas em Ação” do Ministério da 
Saúde, capitaneado pelo Hospital Sírio Libanês, pro-
move a articulação da Rede Sentinela e do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, por meio de tecnolo-
gias da informação e comunicação, com a fi nalidade de 
sensibilizar e preparar seus profi ssionais para a prática 

da gestão hospitalar de qualidade, o uso racional de 
tecnologias em saúde e o gerenciamento de riscos em 
seus serviços.  

No dia 25 de agosto, a Fundação Padre Albino, atra-
vés do gerente de prática médica do Hospital Padre Al-
bino, Dr. Luís Fernando Colla, apresentou, para outras 
instituições integrantes do Programa, a aplicação do 
plano de enfrentamento da pandemia da COVID-19 e 
adaptação das estruturas dos hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino para o atual quadro de saúde pública, que 
inclui a URA (Unidade para Respiratórios Agudos), defi -
nição de fl uxos, plano de contingência, treinamentos, 
gabinete de crise, modifi cação de estruturas físicas e 
operacionais, telemedicina, humanização, campanhas 
e boletim informativo.

Sentinelas O programa Sentinelas é composto por 
instituições que notifi cam e monitoram eventos ad-
versos e queixas técnicas de produtos sob vigilância 
sanitária; artigos e equipamentos médico-hospitalares; 
uso de sangue ou componentes; saneantes e agrotóxi-
cos em uso no Brasil, fazendo a Vigipós dos produtos 
utilizados nos estabelecimentos de saúde. Os temas 
abordados nos últimos encontros, que acontecem toda 
terça-feira, estão voltados para relatos de experiências 
das instituições frente à pandemia da COVID-19. 

Dr. Colla apresenta plano no programa "Sentinelas 
em Ação".

Divulgação
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A Fundação Padre Albino perdeu uma de suas 
mais antigas e valorosas funcionárias, que dedicou a 
vida para cuidar dos idosos, inicialmente no Lar dos 
Velhos e depois no Recanto Monsenhor Albino. Irmã 
Anália Nunes faleceu no dia 10 de setembro, às 13h15, 
no Hospital Padre Albino, onde estava internada. As 

causas da morte, de acordo com o atestado de óbi-
to, assinado pelo Dr. Ricardo Delduque, foram choque 
séptico, pneumonia, insufi ciência vascular periférica, 
fi brose pulmonar e esclerodermia.

Irmã Anália Nunes nasceu em 17 de julho de 1.936 
na cidade de Ipiranga, Bahia, sexta de 14 fi lhos do ca-
sal José Nunes e Hercília Maria Nunes, ambos faleci-
dos. Sua família veio da Bahia para São Paulo em 1944 
e se estabeleceu na zona rural da região de Barretos, 
onde ela cursou o Ensino Fundamental.

Em 1960 entrou para o convento e em 1964, após 
o Noviciado, professou os votos temporários (votos re-
ligiosos). Trabalhou por dois anos (1964-1966) no Lar 
Santa Terezinha, em Araxá/MG, que abrigava crianças 
órfãs carentes, o mesmo trabalho desenvolvido no Lar 
Nossa Senhora das Mercês, em Araraquara/SP, onde 
fi cou por um ano. Em 1.967 fez o curso de Auxiliar de 
Enfermagem, em Araraquara, concluído em 1.969. 
Nesse mesmo ano professou seus votos religiosos 
(perpétuos) e foi transferida para Catanduva, para o 

Hospital Padre Albino, onde trabalhou 
como Supervisora de Enfermagem, pois 
naquela ocasião não havia Enfermagem 
Padrão no hospital, exercendo o cargo 
por 18 anos. De 1.982 a 1.987 trabalhou 
no Hospital Padre Albino e no Lar dos 
Velhos, assumindo a coordenação defi -
nitiva deste último a partir de 1987. Em 
1.996 auxiliou na organização do Recan-
to Monsenhor Albino e em dezembro 
de 1.996, após a inauguração, assumiu 
também a supervisão geral da unidade.

Por sua dedicação ao próximo, prin-
cipalmente aos idosos, Irmã Anália rece-
beu os troféus Destaque do Ano 2000, da 
Cocam, Honra Comunitária, do Grupo de 
Poesia Guilherme de Almeida, e o Troféu 
Monsenhor Albino, da Fundação Padre 
Albino, em 2003. Homenagem afetiva 
foi feita a ela em outubro de 2018 com a 
inauguração do “Espaço de Atividades fí-

sicas Irmã Anália Nunes” no Recanto Monsenhor Albino.

Missa de corpo presente

Missa de corpo presente foi celebrada às 8h00 do 
dia 11 na capela do Hospital Padre Albino celebrada 
pelo Pe. Vicente Bortolato e concelebrada pelos pa-
dres Osvaldo de Oliveira Rosa, Marcelo Eduardo Boni-
fácio, Jonas Pimentel e Claudinei de Freitas.

Respeitando as recomendações dos órgãos de saú-
de participaram da celebração apenas cinco familiares 
da Irmã Anália Nunes, Irmã Leonice, representando a 
madre provincial das Irmãs Franciscanas da Imacula-
da Conceição, Irmã Maria Eunice Vilela, o presidente 
do Conselho de Administração da Fundação, Dr. José 
Carlos Rodrigues Amarante, a diretora de Saúde e As-
sistência Social, Renata Rocha Bugatti e Irmã Maria do 
Rosário Gomes.

Na homilia, Pe. Vicente lembrou que Irmã Anália 
sempre estava disponível, pronta para atender as pes-
soas necessitadas. Destacou a caridade, o carinho e 
amor com que tratava a todos.

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante disse que 
“gestos e atitudes dizem mais do que mil palavras e 
dessa forma Irmã Anália sempre nos disse muito. Foi 
além dos ensinamentos de Cristo e amou mais o seu 
semelhante do que a si própria. Não mediu esforços 
para servir”. Ressaltou que ela “recebeu por legado de 
seu mentor Padre Albino a incumbência de cuidar dos 
seus velhinhos e o fez com toda devoção porque era 
religiosa por vocação, enfermeira por profi ssão e cari-
dosa por devoção”.

Destacou que “mesmo nos momentos mais difíceis 
fi nanceiramente para a Fundação Padre Albino, nunca 
deixou de procurar a alta direção, intercedendo por 
melhorias no Recanto em favor de seus assistidos”. Dr. 
Amarante salientou que curiosamente setembro foi um 
mês que marcou a vida de Padre Albino. “Mês de nasci-
mento e morte. Talvez tenha sido também uma mão-
zinha dele para que Irmã Anália fosse ao seu encontro 
neste mês para nos lembrar que ela foi uma serva boa e 
fi el e que está por merecer a coroa dos justos”.

Finalizou dizendo que “a Fundação Padre Albino 
lhe presta neste momento suas últimas homenagens 
e declara sua eterna gratidão por uma vida inteira de 
dedicação incondicional. De onde quer que esteja – 
e temos tudo para acreditar que está nos braços de 
Deus, ao lado de Padre Albino, pedimos que nos ajude 
a continuar cuidando de seus velhinhos com o mesmo 
amor e carinho que a senhora sempre cuidou”.

Irmã Maria do Rosário Gomes mencionou a cami-
nhada de Irmã Anália desde seu nascimento até a che-
gada a Catanduva. “Irmã Anália foi sempre uma mu-

Falece Irmã Anália Nunes
Fundação Padre Albino perde uma de suas mais antigas e valorosas funcionárias

As restrições pela pandemia do novo Coronavírus limitaram a 
participação na missa de corpo presente.

Cinco padres celebraram a missa por Irmã Anália.

Familiares de Irmã Anália.

lher de muita coragem e audácia. Amava a vida! Era 
alegre, disposta e fraterna. Sabia cultivar amizades. 
Amava muito a Congregação, seus amigos e familia-
res; por isso foi amada e querida por todos. Agora, vive 
na eternidade e lembra, para cada um de nós, a oração 
de Francisco de Assis: “Meu Deus e meu tudo”.

Lembrou que Irmã Anália conheceu Padre Albino. 
“Quando Irmã jovem, trabalhando no hospital, foi in-
cumbida de servi-lo, prover suas necessidades pessoais 
e, com isso, foi testemunha ocular de sua pobreza extre-
ma, doação aos pobres, andarilhos, doentes. Guardou 
essa lembrança como ‘relíquia’ do Monsenhor, graça esta 
que norteou sua caminhada religiosa e missão”.

Por fi m, agradeceu. “Irmã Anália, nós lhe agrade-
cemos por seu testemunho de amor e de fi delidade 
ao Senhor, no seguimento de Jesus, colaborando na 
realização do Projeto de Deus para a edifi cação do seu 
Reino. Somos gratas, nós, Irmãs da Congregação, os 
familiares, os amigos/as e todas as pessoas que conhe-
ceram nossa querida Irmã Anália por todo o bem que 
realizou neste mundo, bem como pelas suas relações 
de Comunhão e Unidade, sendo um sinal do amor de 
Deus para todos nós”.

O corpo de Irmã Anália foi velado na capela até às 
11h30, de onde seguiu para Araraquara, onde foi se-
pultado, às 13h30, no mausoléu da Congregação.

Fotos: Imprensa & Marketing

Dr. Amarante: Gestos e atitudes dizem mais do que 
mil palavras. Irmã Anália sempre nos disse muito.

Irmã Maria do Rosário: agradecimento por todo o 
bem realizado por Irmã Anália.

Semana Monsenhor Albino on-line
No dia 19 de setembro, às 19h, foi celebrada missa 

on-line em intenção da XXIX Semana Monsenhor Albi-
no na Igreja Matriz de São Domingos, com transmissão 
ao vivo pelo Facebook da paróquia e celebrada pelo Pe. 
Sylvio Fernando Ferreira.

Neste ano, em função da pandemia do novo Coro-
navírus, a Fundação Padre Albino não realizou a tradi-
cional programação da Semana, que culminava com o 
evento “Fundação Padre Albino na praça”. A programa-
ção foi desenvolvida on-line, através das mídias digitais 
da instituição (Facebook, Instagram, Youtube e Linke-
din), contando a história de cada Unidade.

A série, iniciada dia 20, com Padre Albino, teve a 
seguinte programação: 21/09 - Centro Cultural Padre 
Albino (Museu Padre Albino); 22/09 – AME; 23/09 - Co-
légio Catanduva e UNIFIPA; 24/09 - Recanto Monsenhor 
Albino; 25/09 - Padre Albino Saúde e 26/09 - Hospital de 
Câncer de Catanduva, Hospital Padre Albino e Hospital 
Emílio Carlos, totalizando 10 vídeos.


