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AME  Catanduva:  avaliação dos

usuários chega perto de 100%

Fundação Padre Albino comemora

 50 anos de sua instituição

UNIFIPA nomeia pró-reitores e 

instala Conselho Universitário

HPA realiza técnica inédita em procedimento cirúrgico
O Hospital Padre Albino realizou no dia 6 de março o procedimento 

ressecção microcirúrgica de tumor cerebral com utilização do aparelho de-
nominado neuronavegador. A intervenção é inédita na cidade. Página 07.

HEC realiza exame especial em paciente

Santas Casas debatem medidas 

para enfrentar a crise

Trabalho do HEC é premiado no 

1º Fórum Somos SUStentáveis

O Hospital Emílio Carlos realizou, pela primeira vez, exame de ecocar-
diografi a transesofágico em seu centro cirúrgico. O procedimento foi pos-
sível graças à compra do equipamento adquirido pela verba empenhada 
em 2016/2017 pelo deputado Dr. Sinval Malheiros (Podemos). Página 06.

 O presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues 
Amarante, participou dia 26 de fevereiro, em Salvador/BA, do Encontro 
Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, que reuniu prove-
dores de cerca de dez Estados para debater os desafi os e superação das 
gestões para este ano de 2018. Página 04.

No dia 12 de março foi realizado, em São Paulo, o 1º Fórum Somos 
Sustentáveis da Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Bene-
fi centes do Estado de São Paulo). A Fundação Padre Albino, através dos 
hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, concorreu com a apresentação 
de seis cases. O “Emílio Carlos” fi cou em 2º lugar na categoria “Sustenta-
bilidade”. Página 06.

Em benefício do HCC O grupo “Sonho nosso” decidiu recolher la-
cres para o Hospital de Câncer de Catanduva/HCC espalhando potes 
com identifi cação em estabelecimentos comerciais de Catanduva. A ar-
recadação de janeiro a março foi entregue por Iara do Carmo e Sandra 
Belotti, integrantes do grupo, ao presidente da Diretoria Administrativa 
da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante. Página 11. 

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Catanduva, sob 
gestão da Fundação Padre Albino, obteve, novamente, excelente ava-
liação da Secretaria de Estado da Saúde. O resultado da pesquisa de 
satisfação dos usuários foi a melhor do Estado. Página 07.

Coincidentemente com a comemoração dos 100 anos da chegada de 
Padre Albino a Catanduva (28/04/1918), a Fundação Padre Albino come-
morou os 50 anos de sua instituição dia 27 de março último. Página 09.

O reitor do Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA, Dr. Nelson 
Jimenes, nomeou quatro pró-reitores e instalou o CONSUNI – Conselho 
Universitário, que é formado por 15 membros. Página 08.

Marcella Milani

Secretário nacional do Ministério da Saúde 

visita hospitais e anuncia liberação de verba
A Fundação Padre Albino recebeu dia 19 de março o secretário na-

cional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Mi-
nistério da Saúde, Dr. Rogério Abdalla. O secretário visitou o Hospital 
Emílio Carlos e o Serviço de Radioterapia que, fi nalizado, possibilitará a 
implantação do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC. Ele veio a con-
vite do deputado federal Dr. Sinval. Última página.

Marcella Milani

Imprensa/FPA

A cirurgia foi realizada em região de risco.

Dr. Amarante entrega o certifi cado de “Amigo do HCC” ao Dr. Rogério Abdalla, 
observado pelo deputado Dr. Sinval.
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Democracia e o Sistema 

Único de Saúde do Brasil
Haveria democracia sem as Filantrópicas?

O prezado 
leitor ou leitora 
certamente fi -
cará curioso (a) 
em conhecer o 
conteúdo des-
tas mal traçadas 
linhas em razão 
do título, que po-

deria induzir talvez a uma expectativa de apro-
fundado estudo científi co. Nada disso. Apenas 
tive um impulso de escrever sobre a nossa tão 
falada democracia, cotejando-a com o dever do 
Estado em proporcionar saúde a todos. A provo-
cação veio de um artigo do colunista J.R. Guzzo, 
da revista Veja.

Admiro os escritos do articulista e sua for-
ma simples e objetiva de escrever corajosa-
mente sobre os mais variados assuntos que 
rondam a desencantada classe política brasi-
leira, com graves consequências para todos 
nós. Ácido na maioria das vezes vai direto ao 
ponto e põe o dedo na ferida. Desta feita ques-
tiona, com argumentos fortes, se de fato vive-
mos uma democracia no Brasil ou se algum dia 
o Brasil já foi uma democracia.

Segundo ele há uma profusão de leis que “se 
destinam a estabelecer diferenças entre os cida-
dãos, ou seja, os que mandam no país passam 
a vida criando leis, regras e mandamentos que 
anulam cada vez mais o princípio universal de 
que ‘todos são iguais perante a lei’. Aqui não: to-
dos são ofi cialmente desiguais. Isso é resultado 
da prática de criar ‘direitos’ para todos que nunca 
foram para todos – ao contrário, são para poucos 
e não são direitos e sim privilégios”. Concorde-se 
ou não, no mínimo suas palavras nos levam a re-
fl etir se de fato, nesse sentido, temos uma demo-
cracia verdadeira no Brasil.

Reitero que, para mim, o Sistema Único de 
Saúde do Brasil foi muito bem pensado e teori-
camente é bem estruturado (o que obviamente 
não elimina a necessidade de constantes ajustes 
e aprimoramentos). Não funciona como deveria 
por muitos motivos a começar pela utopia da 
própria constituição cidadã (1988), que impôs 
ao poder executivo uma tarefa impossível: pro-
porcionar saúde irrestrita a todos. Claro que isto 
seria o ideal, mas de onde tirar os recursos e a 
estrutura necessária? Contudo, isso não elimina 
a responsabilidade dos governantes de turno 
a buscarem incessantemente prover, principal-

mente os mais carentes, com saúde de qualidade 
e no tempo necessário.

Infelizmente não é o que ocorre. Muitos bi-
lhões de reais são gastos indiscriminadamente em 
estruturas esdrúxulas e faraônicas, em detrimento 
de um minguado orçamento para a saúde. Quan-
do candidatos, os políticos prometem mundos e 
fundos a seus eleitores; criticam as gestões pre-
sentes e passadas dando a impressão de que vão 
resolver todos os problemas. Findas as eleições 
tudo cai na mesma vala comum das fi rulas e ma-
labarismos para tentar justifi car o injustifi cável, e 
o povo fi ca na mesma. Será que nós eleitores não 
vamos aprender nunca?, provoca J. R. Guzzo.

Se pelas regras democráticas somos livres 
para escolher nossos representantes, do outro 
lado temos responsabilidade pelo representan-
te que escolhemos. E aí não adianta anular o 
voto ou votar em branco; a responsabilidade é a 
mesma. O representante eleito passa a ser o re-
presentante de todos, eleitores e não eleitores. 
Nada adianta dizer depois que tal e qual políti-
co não nos representa. Por isso que todo cuida-
do é pouco no momento da eleição. E participar 
de debates civilizados é de suma importância, 
principalmente quando há respeito às opiniões 
divergentes.

Nesse diapasão, as fi lantrópicas são a garan-
tia de qualquer governo democrático da entrega 
dos serviços, sobretudo os de saúde, educação 
e assistência social. Sem elas nenhum gover-
no daria conta de atender a sociedade em suas 
necessidades básicas. Basta lembrar que as fi -
lantrópicas (Misericórdias) estão no Brasil muito 
antes da democracia chegar. Vieram com Cabral 
e perpassaram todos os governos, suas formas 
e regimes e continuam suprindo as defi ciências 
públicas, sobretudo nessas áreas. E daqui para 
frente, agora mais do que nunca, as fi lantrópi-
cas serão necessárias, pois o cidadão consciente 
sabe que sem o altruísmo de cada indivíduo ne-
nhum governo aqui ou alhures consegue suprir 
as necessidades de todos o tempo todo; ainda 
que constitucionais. Nem mesmo os países mais 
avançados e democráticos conseguem.

E respondendo à pergunta do subtítulo, sim, 
certamente haveria democracia, mas ela não se-
ria completa.

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 
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Aproveite cada minuto de sua  vida

Dizem que na vida quem perde o telhado ganha as estrelas. 
É assim mesmo.  
Às vezes, você perde o que não queria, mas conquista o que nunca imaginou. 
Nem tudo depende de um tempo, mas sim de uma atitude. O tempo é como um rio, você jamais tocará 

na mesma água duas vezes. 
Aproveite cada minuto de sua  vida, não procure pessoas perfeitas, mas sim aquelas que saibam o seu 

verdadeiro valor. Tenha quatro amores: Deus, a vida, a família e os amigos. Deus porque é o dono da vida, a 
vida porque é curta, a família porque é única e os amigos porque são raros!
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Coordenadoria Geral

03 - Rosival Rodrigues da Silva
05 - Osimar Carlos Zorneta

Vânia Regina Catóia Garcia
07 - Ederson Donizete Sando

Sílvia Helena Galetti Moreno
10 - Daiane Keli Pekin
11 - Fábio José Macedo Nieto
14 - Sérgio das Chagas
15 - Cleiton Rogério Samara
20 - Jhonatas da Silva Oliveira
23 - Edegar Durigan Junior
26 - Mateus Ferreira Pereira

Hospital Padre Albino

02 - Helenice Silva Alves
Luzia Machado Gonçalves
Rosicler Dias Pereira Maglio
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22 - Paulo Francisco dos Reis
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Lúcia Helena Rodrigues de Paula
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27 - Geraldo Sávio Ramos
Luana Faustino dos Santos

28 - Eliete Maria Delatore
Jesus Custódio Braga
Maria Raimundo Biasioli

29 - Thairine Lucas Pereira
30 - Fabrício Marques Gumerin

Fernanda Pereira Borges Miesa

Recanto Monsenhor Albino

11 - Analice Gomes Silveira Borghi
20 - Sueli Ferreira de Oliveira

Ambulatório Médico de Especialidades - AME 
03 - Ana Letícia da Silva
13 - Cássia Paloma Pereira
14 - Marcos Vinícius Coelho
19 - Maria Aparecida da Silva Menezes
20 - Archimedes dos Santos
25 - Márcio Honório da Silva
28 - Tânia Baioni

UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino    
01 - Prof. Bruno Ziade Gil
02 - Prof. José Claudinei Cordeiro
04 - Profª Jane Lucy Corradi
06 - Juarez Pereira
07 - Fuad Hasan Husien Ali
12 - Prof. Juarez Fortunato Braga
16 - Profª Angélica Amêndola de Oliveira Silva
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28 - Profª Cláudia de Carvalho Cosmo
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14 - Paschoal Batista da Silva
15 - Ana Lúcia dos Santos

Marisa Cristina Alexandre
Maura de Moraes Sebastião
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Vanessa Aparecida Mesticone de Lima
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25 - Iglair Aparecida Pereira Pinto
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Vânia Cristina de Souza

29 - Alexandre Ferreira da Mata
Gilda Vitorino Soares de Souza
Renan Wesley Ferreira

30 - Clodoaldo Silva
Juliana Falanque Crejo
Dr. Rodrigo Tavares Correa

Hospital Emílio Carlos

02 - Flávia Cristina França
Giovani dos Santos Quijada
Marcelo Pereira Chaves

03 - Antenor J. José de Matos
04 - Margarida Vergínia Bordignon

Maria Júlia Silva Lopes das Neves
05 - Ronaldo Marcatto
06 - Aleksandra Marja Frutero
07 - Marcia Del Ré de Souza Mello
10 - Solange Perpétua F. de Oliveira Izidoro
11 - Abiezer Elizandra de Souza Previdelli

Ana Cláudia Franzin
12 - Eliana Aparecida Tezouro Franco

Geralda Ap. Quinalha Benites
Pamela Carolaine de Carvalho

13 - Aline Francieli Gomes
Maria do Carmo Matias
Vera Lúcia Simiel

14 - Diva dos Santos Félix
Izabela da Silva Martins
Santa de Fátima Correa

15 - Marilete Karim Luzia Pedreiro Biagi
16 - Luciane de Oliveira Santoso

Salete Márcia Negro
17 - Bruna Cazari da Cruz
18 - Marta Regina de Morais Franco



Recrutamento interno promove funcionários
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:

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para
Luzia Maria Encarnação Neta Auxiliar administra  vo I HEC Auxiliar de Enfermagem

Rodrigo de Oliveira Maqueiro HEC Auxiliar de Enfermagem

Rogério Torres Auxiliar de Enfermagem HEC Técnico de gesso

Gilmara Cláudia Octávio Auxiliar administra  vo I HPA Auxiliar de faturamento

Aline Cris  na de Poli Enfermeira HPA Enfermeira Coordenadora
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Cada um segundo suas obras

Santas Casas debatem medidas para enfrentar a crise

Relatório da Ouvidoria - Feveiro 2018 - Hospital Padre Albino

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em fevereiro, 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 
Adma Aparecida Ruiz
Aline Cristina Ladislau Machado
Ana Paula Franco
Camila Ramos Bernardo Spolaor
Fernando José Torrellas Guzmán Junior
Janaina Roberto Lopes
Laís Rafaela Ruiz
Rúbia Nascibem dos Santos

Tiago Vinícius Serrano
Marina Ketelen Amoroso
Antônio Marcos Fuzetto

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Lilian Kaanda Godoy Barberato
Luana de Souza Lopes
Kaoana Katrine Gomes
Derciano Costa Pereira
Júlia Cassiane Batista Palma

AME

Josivânia da Silva Rodrigues
Rejiane Maria da Silva Pengo

UNIFIPA

Tissiane Eid Barbosa Ashino
João Emílio Trassi
Keli Cristina da Silva Leossi
Michele da Silva Pereira

Há os que tatuam cruzes no braço, mas não conse-
guem tatuar no coração.

Há os que colam o plástico “Jesus” no carro, mas 
plastifi cam seus corações.

Há os que lêem bíblias em voz alta, mas a bondade 
do coração está muda.

Há os que oram de joelhos, mas o orgulho reina em 
pé em seus corações.

Há os que frequentam templos, mas não frequen-
tam a prática do amor.

Há os que louvam os anjos e santos, mas são surdos 
para os seus conselhos.

Há os que professam lindas doutrinas, mas sequer 
as praticam no próprio lar.

Há os que pregam a humildade, mas não se dobram 
diante do irmão de outra ideologia.

Há irmãos que doam valores materiais, mas não 
doam a boa ação que transforma. No entanto, há irmãos 
que não doam nenhum bem, mas doam a si próprios.

Há irmãos que vivem no silêncio, mas seus corações 
gritam amor.

Há irmãos que são discretos em sua humildade, mas 
são gigantes fraternos.

Há irmãos sem cultura e ignorantes, mas praticam a 
sabedoria da caridade.

Há irmãos que nem conhecem doutrinas religiosas, 
mas já são sua própria religião no dia a dia.

Há amores e paixões, abrangência e limitações, von-
tade e má fé, humildade e orgulho. A cada um segundo 
suas obras. Não importa o que a boca fala, mas o que o 
coração pratica.

O presidente da Diretoria Administrativa da Funda-
ção Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, 
participou dia 26 de fevereiro, em Salvador/BA, do En-
contro Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantró-
picos, que reuniu provedores de cerca de dez Estados 
para debater os desafi os e superação das gestões para 
este ano de 2018. A Fundação é mantenedora dos hos-
pitais Padre Albino e Emílio Carlos, este último atenden-
do 100% SUS.

Entre os principais desafi os das Santas Casas está o 
estreitamento da relação com os governos estaduais e 

federais, além de encontrar uma solução a longo prazo 
para resolver o défi cit de R$ 10 milhões mensais nas en-
tidades prestadoras de serviço.

O presidente da Federação das Santas Casas da 
Bahia, Maurício Dias, lembrou as acusações que já fo-
ram feitas às entidades, alegando má gestão. “Quere-
mos descaracterizar toda essa propaganda direcionada 
e intencional de desqualifi car o setor como se fosse fal-
ta de gestão. Acho que falta de gestão, se existe, são 
dos hospitais públicos, que para fazer o serviço que nós 
fazemos gastam cinco, sete vezes mais que nós. Com 
um terço do que os outros gastam, realizamos mais, 
com maior qualidade. Temos Santas Casas com mais de 
500 anos. Sobreviver tanto tempo, em cenário de crise, 
é prova de gestão”, ressaltou.

Maurício Dias desejou ainda que, neste ano, a re-
lação entre as entidades fi lantrópicas e o governo do 
Estado seja favorável para ambos. “Por mais que a gen-
te reconheça a intenção dos governos estaduais em se 
preocupar com saúde, construindo novos hospitais, 
ampliando a rede, queremos chamar a atenção de que 
temos um parque tecnológico disponível, uma rede 
hospitalar que é a maior do Brasil, que por sua vez, está 
subutilizada”, lamentou.

O provedor da Santa Casa de São Paulo, Antonio 
Penteado, foi um dos palestrantes. Ele analisou a de-
fasagem do SUS ressaltando que o setor responde por 
mais de 50% do atendimento do setor. “Não dá para 
aguentar um défi cit de R$ 130 milhões por ano. Ano 
passado foram R$ 50 milhões de defasagem do SUS e 
R$ 78 milhões de juros para pagar fi nanciamentos. Es-
tamos fi nanciando o governo”, desabafou.

Um dos principais objetivos para este ano é o Pró-
-Santas Casas, fi nanciamento que visa alongar o prazo 
de pagamento, com juros mais baixos. “A Santa Casa é 
uma das poucas do Brasil que se mantém desse porte, 
pagando e conseguindo ultrapassar a crise, mas muitas 
no interior estão fechando as portas. Então, contamos 
com a sensibilidade do governo do Estado para que a 
gente possa, aos poucos, resgatar esses leitos do inte-
rior”, declarou o presidente da Frente Parlamentar de 
Apoio às Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantró-
picas, Antonio Brito.

 

Encontro reuniu dez Estados para debater a crise 
nas Santas Casas.

Divulgação



“Não há nada que recebamos com tanta 
relutância como os conselhos”. 

Joseph Addison

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, do Livro e nacio-
nal da educação dos surdos
24 – Dia do jovem trabalhador e do Agente de viagem
25 – Dia do Contabilista
26 – Dia do Goleiro e 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
Por que os cães não gostam quando pegam no seu rabo? 

Em princípio, não há motivo algum para os cães responderem negativamente a este to-
que. É uma prática muito comum em seus treinamentos pedir aos donos que massageiem 

todo o corpo de seus cães - inclusive o rabo. Mas, se o cachorro demonstra insatisfação, é bom 
fi car atento: é possível que esteja sentindo algum tipo de dor no local.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Ovos

1. Para a fritada ficar mais macia, junte aos 
ingredientes uma colher de sopa de leite para 
cada ovo. 

2. Ao fazer omeletes, suflês e fritadas, adi-
cione uma pitada de fermento em pó aos ovos 
batidos. Assim, eles renderão mais. 

3. Para as omeletes não grudarem, esfregue 
sal no fundo da frigideira. 

4. Para evitar que os ovos fritos grudem, 
aqueça bem a frigideira antes de colocar man-
teiga ou óleo. Se a frigideira for nova, ferva nela 
um pouco de vinagre antes de usar.

SEGREDOS CULINÁRIOS

Curiosidades do meio literário 

(e esquisitices dos escritores)

BIODÚVIDAS
Plástico e vidro voltam à natureza? Por que 

reciclá-los?

Se você jogar uma casca de banana no seu 
jardim, em alguns dias não encontrará nada. Por 
quê? Porque a casca de banana é biodegradável, 
ou seja, se decompõe naturalmente. Agora, se 
você fi zer o mesmo com plástico ou vidro, pode 
esquecer. Ninguém sabe quanto tempo esses ma-
teriais levam para voltar à natureza. Simplesmente 
porque isso ainda não aconteceu. O plástico existe 
há apenas cem anos e resiste à umidade e a produ-
tos químicos. O vidro não pode ser consumido por 
nenhum ser vivo. Há garrafas de vidro com mais de 
2 mil anos de idade. A única saída para que esses 
materiais não abarrotem nossas cidades, nossas 
fl orestas e nossa vida é reciclá-los, reaproveitá-los 
industrialmente. Do contrário, estaremos fadados 
a conviver para sempre com montanhas e monta-
nhas de plásticos usados e vidros velhos.

Graciliano Ramos era ateu convicto, mas ti-
nha uma Bíblia na cabeceira só para apreciar os 
ensinamentos e os elementos de retórica. Por in-
sistência da sogra, casou na igreja com Maria Au-
gusta, católica fervorosa, mas exigiu que a cerimô-
nia fi casse restrita aos pais do casal. No segundo 
casamento, com Heloísa, evitou transtornos: ca-
sou logo no religioso.  

Aluísio de Azevedo tinha o hábito de, antes de 
escrever seus romances, desenhar e pintar, sobre 
papelão, as personagens principais mantendo-as 
em sua mesa de trabalho, enquanto escrevia.

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Como deixar o macarrão al dente?

Para as massas secas há recomendações sobre o tem-
po de cozimento para as de grano duro e as com ovos.

Normalmente, o tempo varia de cinco a oito mi-
nutos, mas uma das coisas que nunca se deve fa-
zer é colocar o macarrão na água fria. Tem que ser 
em água fervente e com um pouco de sal. O tempo 
contado é a partir do início da fervura da água.

Jamais tampe a panela. Após o tempo de co-
zimento, escorra toda a água e resfrie o macarrão 
para interromper o cozimento.

Para garantir o ponto “al dente”, o mais comum 
é retirar um macarrão e apertar com os dedos. Dá 
para sentir a consistência fi rme.

Pode-se, também, com a ajuda de um garfo, 

Nem todo mundo acerta o ponto de alguns pratos básicos na cozinha. Para não errar no preparo de 
pratos simples, daremos algumas dicas abaixo.

Você diz: “Eu já estou cansado”.
Deus diz: “Eu te darei o repouso”. (Mateus 

11:28,30)
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delci-

des Montes.

Deus responde

Dicas para não errar no básico
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Bolo toalha felpuda 
molhadinho

Ingredientes 
Para a massa
4 ovos (gemas e claras separadas)
2 xícaras de chá de farinha de trigo 
200 ml de leite 
1 xícara de chá de açúcar 
4 colheres de sopa de margarina
1 colher de café de essência de baunilha
1 colher de sopa de fermento em pó

Cobertura
50 ml de leite
200 ml de leite de coco
1 lata de leite condensado 
1 pacote pequeno de coco ralado (50g) 
1 pacote grande de coco em fl ocos adoçado e 
umedecido (100g)

Modo de preparo: Bata as claras em neve e re-
serve. Na batedeira, bata o açúcar, a margarina, a 
essência de baunilha e as gemas, na velocidade 
alta, até obter uma mistura homogênea (cerca 
de 5 minutos). Acrescente o leite e a farinha de 
trigo e bata por mais 5 minutos. Acrescente as 
claras em neve e o fermento em pó e misture de-
licadamente. Despeje a massa em uma forma de 
aro removível número 23, untada e enfarinhada. 
Leve ao forno preaquecido a 200ºC por cerca de 
35 minutos. Em uma panela, misture o leite, o lei-
te de coco, o leite condensado e o coco ralado.

Cobertura: Leve ao fogo, mexendo sempre até 
levantar fervura. Se preferir, apenas misture to-
dos os ingredientes da calda em uma tigela e 
jogue sobre o bolo. Desligue o fogo e jogue a 
calda sobre o bolo. Espere esfriar e leve à gela-
deira por cerca de 3 horas. Retire da geladeira, 
desenforme e, com uma colher, acerte a cober-
tura por todo o bolo.

CULINÁRIA

pegar um fi o de macarrão e apertar bem sobre a 
superfície. Se o macarrão partir, o cozimento está 
no ponto (al dente). Se amassar, signifi ca que pas-
sou do ponto e está muito cozido.

Outra dica é colocar um fi lete de massa no pra-
to e esperar dois minutos. Depois coloque o prato 
na vertical; se a massa cair estará al dente. Se gru-
dar, passou do ponto. Fim.



Trabalho do HEC é premiado no

 1º Fórum Somos SUStentáveis

No último dia 12 de março, no Centro de Conven-
ções Rebouças, em São Paulo, foi realizado o 1º Fórum 
Somos Sustentáveis da Fehosp (Federação das Santas 
Casas e Hospitais Benefi centes do Estado de São Paulo). 
A Fundação Padre Albino, através dos hospitais Emílio 
Carlos, classifi cado como Estratégico, de média com-
plexidade, e Padre Albino, classifi cado como Estrutu-
rante, de alta complexidade, concorreram com a apre-
sentação de seis experiências exitosas. 

O “Emílio Carlos” fi cou em 2º lugar na categoria “Sus-
tentabilidade” com o programa “Gestão de custos e Pro-
cesso na Assistência Hospitalar 1º Case Alta Responsável 
com Medicação”. O projeto, que apresentou redução de 
custo de R$ 300.439,22 em seis meses, melhor giro do lei-
to, racionalização dos recursos, atendimento humanizado, 
redução do risco de infecção e redução do risco evolutivo, 
trata do consumo consciente dos insumos e redução do 
desperdício, uma vez que o hospital é 100% SUS, como 
forma de aprimorar a gestão dos recursos fi nanceiros.

“A alta responsável com medicação era um proces-
so ativo, porém estagnado e sem critérios defi nidos e 
mensurados. Este processo foi escolhido por impactar 
na redução de custos e também na redução de risco 
de infecção hospitalar, qualidade de vida e melhoria 
do estado físico e mental do paciente que fi caria inter-
nado apenas para administração da medicação diária, 
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passando a receber tratamento no conforto de 
sua casa, estando junto de sua família.”, descreve 
o case.

Para Benedito Carlos Rodrigues, Gerente de 
Serviço de Saúde do “Emílio Carlos”, a classifi ca-
ção vem coroar um trabalho realizado entre o 
departamento de custo e administração hospi-
talar através do gerenciamento de leitos e equi-
pe multiprofi ssional da Alta responsável. “A Alta 
responsável com medicação não visa apenas 
redução de custo, necessária para sustentabili-
dade do hospital, mas foi além: qualifi camos a 
prestação de serviço, pois demanda uma articu-
lação com as redes de atenção à saúde dos 19 

municípios pertencentes ao colegiado de Catanduva, 
assim delimitados pelo DRS-XV; atendemos aos princí-
pios doutrinários do SUS - integralidade da assistência 
e equidade ao ator principal, o nosso cliente/paciente, 
pois conseguimos racionalizar a utilização dos leitos do 
hospital, e ainda reduzimos o custo, oferecendo cuida-
do baseado na humanização, não apenas cumprindo 
indicador do Programa Santas Casas Sustentáveis”.

O Fórum, que integra o Programa Somos Sustentáveis 
do Governo do Estado de São Paulo, recebeu a inscrição 
de 70 experiências exitosas e apenas três foram seleciona-
das para premiação. O evento contou com a participação 
do Secretário de Estado de Saúde, David Uip, que repre-
sentou o governador Geraldo Alckmin, grande apoiador 
desta ação, Dr. Wilson Pollara, Secretário de Saúde da ca-
pital. Também presentes, o Dr. Accácio Borges Neto, Co-
ordenador da CRS/SES, além de profi ssionais de outras 
coordenadorias da SES e de várias DRS do Estado.

O Presidente da Fehosp, Edson Rogatti, destacou os 
méritos do programa e a presença do grande contingen-
te ao afi rmar: “vieram com muito sacrifício, deslocando-
-se por várias horas durante toda a noite para dar um 
testemunho sobre o sucesso do programa SUStentáveis 
e que se nossos hospitais tiverem o fi nanciamento ade-
quado terão resultados ainda melhores nas suas gestões 
e continuarão a ser os parceiros mais sólidos do SUS”.

Setores do Hospital Emílio Carlos têm novos nomes

Docente de Medicina publica artigo em site de grupo editorial

Capacitação em Gerontologia

O Hospital Emílio Carlos está em processo de certifi cação 
em programa do Estado de São Paulo para se tornar ofi cialmen-
te Hospital Amigo do Idoso. O Selo Inicial já foi conquistado e a 
meta agora é o Selo Intermediário.

Uma das ações necessárias é a readequação dos nomes das 
alas hospitalares. Por este motivo, os setores do “Emílio Carlos” 
foram renomeados de forma simples, lúdica e efi ciente para que 
os pacientes, visitantes e colaboradores possam identifi car com 
facilidade a logística do Hospital.

O C3 Ímpar mudou para Ala Verde; a M.I. mudou para Ala La-
ranja; C4 mudou para Ala Marrom; C2 Par mudou para Ala Azul; 
U.T.I. mudou para Ala Vermelha; C2 Ímpar mudou para Ala Roxa e 
C5 mudou para Ala Amarela.

O Prof. Dr. Jorge Valiatti, docente do curso de Me-
dicina da UNIFIPA e médico-chefe das Unidades de Te-
rapia Intensiva do complexo hospitalar da Fundação 
Padre Albino, publicou artigo no site do grupo GEN – 
Grupo Editorial Nacional.

O artigo “Ventilação com posição prona - Benefícios 
e cuidados” sustenta que “a posição prona tem sido 
usada nos últimos anos como terapia adjuvante em 
pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo (SDRA), promovendo melhora da oxigenação e 
diminuição da mortalidade. Inicialmente, seu uso não 
demonstrou impacto na sobrevida, segundo os resul-
tados do estudo clássico de Gattinoni et al., (2001). Po-
rém, na análise post hoc desse estudo, houve evidência 
de redução da mortalidade em 10 dias no subgrupo de 
pacientes com a relação entre pressão arterial parcial de 

Um grupo de funcionários do Hospital Emílio Carlos 
está participando do V Curso Básico de Gerontologia, or-
ganizado pelo Instituto Paulista de Geriatria e Gerontolo-
gia – IPGG, que tem como objetivo a capacitação de pro-
fi ssionais para a atenção integral e integrada à saúde do 
idoso e o desenvolvimento educacional em gerontologia.

As aulas tiveram início no dia 9 de março e irão até 07 
de dezembro deste ano. O desenvolvimento dos profi s-
sionais do hospital em gerontologia contempla uma das 
exigências do programa “Amigo do Idoso”.

Drª Marcela durante o exame.

A Fundação Padre Albino teve representação expressiva no Fórum.

Dr. Amarante com o governador Geraldo Alckmin, o 
deputado Marco Vinholi e a prefeita de Pindorama, 
Maria Inês.

HEC realiza, pela primeira vez, 

exame especial em paciente

FPA assina convênio com o

Estado para seus hospitais

O Hospital Emílio Carlos realizou, pela primeira vez, 
dia 06 de março último, um exame de Ecocardiografi a 
Transesofágico em seu centro cirúrgico. O procedimen-
to foi possível graças à compra do equipamento, adqui-
rido pela verba empenhada em 2016/2017 pelo depu-
tado Dr. Sinval Malheiros (Podemos).

O exame foi feito pela Drª Marcela Carreiro Sevilha, 
médica ecocardiografi sta e especialista em cardiologia, 
acompanhada pelo responsável técnico da Equipe de 
Ecocardiografi a do hospital, Dr. João Alarcon Júnior, e 
pelo médico anestesista, que controlou a sedação do 
paciente, Dr. Rodrigo Tavares Correa. Esse exame per-
mite a visualização do coração em detalhes e obtém 
diagnóstico apurado das patologias do órgão.

O presidente da Diretoria Administrativa da Funda-
ção Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, 
assinou na dia 02 de março último, no Palácio dos Ban-
deirantes, convênio para liberação de R$ 300 mil para 
o Hospital Emílio Carlos (HEC), emenda do deputado 
Marco Vinholi (PSDB). Amarante informou que a verba 
será utilizada para substituição de seis respiradores da 
UTI do HEC que estão obsoletos. O presidente foi acom-
panhado pelo gerente do Centro de Serviços Compar-
tilhados (CSC) da Fundação, Reginaldo Donizete Lopes.

No mesmo evento foram assinados outros três con-
vênios: R$ 200 mil para custeio do Hospital Emílio Car-
los e R$ 150 mil para custeio do Hospital Padre Albino, 
emendas do deputado Roberto Trípoli (PV). A terceira 
verba é de R$ 100 mil para custeio do Hospital Padre 
Albino, emenda do deputado Itamar Borges (MDB).

oxigênio (PaO2) e fração inspirada de oxigênio (FiO2) < 
88, o que levantou a hipótese de que os pacientes mais 
graves poderiam se benefi ciar dessa estratégia.

A íntegra do artigo pode ser conferida através do 
link http://genmedicina.com.br/2018/03/12/ventila-
cao-com-posicao-prona-beneficios-e-cuidados-dr-
-jorge-luis-dos-santos-valiatti/

O artigo teve a colaboração do Dr. Alexandre Ma-
rini Ísola, médico intensivista pela Associação de Me-
dicina Intensiva Brasileira (AMIB), pneumologista pela 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e pela So-
ciedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), 
médico gerente do Departamento de Educação Con-
tinuada do Imed Group Brasil, coordenador nacional 
do curso VENUTI – AMIB e coordenador do Projeto de 
Ensino à Distância (EAD) – AMIB.

FEHOSP

Divulgação

Divulgação
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HPA realiza técnica inédita 
em procedimento cirúrgico

O Hospital Padre Albino realizou no dia 6 de mar-
ço o procedimento ressecção microcirúrgica de tumor 
cerebral com utilização de um aparelho denominado 
neuronavegador. A intervenção cirúrgica ocorrida com 
o equipamento é inédita na cidade.

O aparelho de neuronavegação possibilita, através 
de esferas marcadoras refl exivas, a identifi cação da lesão 
dentro da caixa encefálica do paciente nos planos sagital, 
reta e transversal, com margem de segurança de apenas 
um milímetro, permitindo que o cirurgião faça abertura 
menor e precisa no local da lesão. “O neuronavegador 
contribui na manipulação do cérebro do paciente, dimi-
nuindo o trauma de neuroanatomia, encurtando o tempo 
cirúrgico e resultando em menor comprometimento de 
áreas cerebrais não lesionadas”, informou o neurocirurgião 
Alexandre Haddad de Souza, realizador do procedimento.

A cirurgia, acompanhada por dois técnicos de neu-
ronavegação, foi realizada na paciente C.S.S, 71 anos, 
do Hospital Escola Emílio Carlos, para retirada de tumor 
cerebral de linhagem benigna, de 2,7 cm de diâmetro, 

próximo a torcula, e se encontra estável na enfermaria 
do Hospital Padre Albino. A cirurgia foi realizada através 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

O neuronavegador foi cedido gratuitamente pela 
Dpi Implantes para a realização da cirurgia piloto por 
se tratar de região de risco altamente vascularizada. 
A técnica já vem sendo usada no Brasil há 10 anos e o 
equipamento não pertence à Fundação Padre Albino.

No procedimento foram envolvidos os neurologis-
tas Dr. Manoel de Souza Neto e Dr. Alexandre Haddad 
de Souza, os intensivistas Dr. Jorge Valiatti e Dr. Júlio 
César Fornazari, o clínico Dr. Francisco Carlos de Luc-
ca, o anestesista Dr. Igor Lopes da Silva, o residente de 
anestesiologia Henrique Freitas Coutinho, o discente 
do 6º ano de medicina Vinícius Dantas Almeida, os téc-
nicos de neuronavegação Jonas Augusto e Cirlandio 
Gonçalves Medina, a coordenadora do Centro Cirúrgico 
Fabrícia Presente, a enfermeira responsável pelo OPME  
(Órteses, Próteses e Materiais Especiais) Ariane Sanches 
e a técnica de enfermagem Alexandra Forte.

Fundação comemora dias mundial do rim e da mulher com evento

Revista internacional publica trabalho de pesquisa da Medicina 

A Fundação Padre Albino (FPA) comemorou o Dia 
mundial do rim e o Dia internacional da mulher juntos. 
A campanha de prevenção “Saúde da mulher. Previna-se 
contra doenças renais”, destinada às mulheres trabalha-
doras da instituição, foi realizada nos dias 07 de março 
no Hospital Padre Albino (HPA) e 08 no Hospital Emílio 
Carlos (HEC) no período da manhã.

No evento, parceria entre Serviço de Terapia Renal 
Substitutiva do HPA, Medicina do Trabalho da FPA e cur-
so de graduação em Enfermagem da UNIFIPA, através de 
acadêmicos da terceira série integrantes da Liga de Se-
miologia, foram avaliados o IMC (índice de massa corpo-
ral), pressão arterial e glicemia, assim como investigados 
outros fatores de risco para a doença renal crônica. 

As mulheres avaliadas que apresentaram múltiplos 
fatores para a doença renal foram encaminhadas para a 
coleta de creatinina sérica. Foram atendidas 148 mulheres.

A professora pós-doutora Wanessa Medina, docente 
na UNIFIPA, orientou pesquisa no curso de Medicina com 
os alunos Ana Luísa Murbach Aliberti e Alemer Cortat de 
Queiroz, do atual 4° ano, e deste trabalho foram publi-
cados dois artigos científi cos, um na revista da Medicina 
da instituição com o título “Avaliação da atividade farma-
codinâmica do cetoprofeno em microemulsões contra 
infl amação aguda na pata de ratos” e outro em revista 
internacional, de relevância na área, a AAPS PharmScite-

O procedimento envolveu grande equipe e é inédito em Catanduva.

Marcella Milani

Treinamento anual 

sobre biossegurança
As equipes do SHL – Serviço de Higiene e Limpe-

za e Enfermagem do AME Catanduva participaram 
de treinamento sobre Biossegurança dia 15 de março 
último, em dois horários - 8h30 e 13h30. Ministrado 
pelo SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho, na sala de trei-
namento do AME, pelo engenheiro de segurança do 
trabalho da Fundação Padre Albino, Rodrigo Manzoni, 
do treinamento participaram 35 colaboradores. Esse 
treinamento é realizado anualmente, de acordo com 
o cronograma de ações do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais.

Dia da mulher O AME promoveu palestra em co-
memoração ao Dia internacional da mulher ministrada 
pela psicóloga da Fundação, Daniela Nery, no próprio 
dia 08, às 9h30, na recepção central. O tema foi “Estres-
se e qualidade de vida”. A palestra foi assistida por 29 
pessoas, entre pacientes e público interno. Nesse dia 
todas as mulheres funcionárias da Unidade receberam 
um brinde pelo dia – um chaveiro de pano em forma 
de coração.

AME Catanduva tem excelente 

avaliação no 2º semestre de 2017

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Ca-
tanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, obteve, 
novamente, excelente avaliação da Secretaria de Esta-
do da Saúde, através do Grupo de Gestão Ambulatorial 
da Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços de 
Saúde. A Secretaria divulgou o relatório de avaliação da 
execução do contrato de gestão do segundo semestre 
de 2017, sendo que a Unidade cumpriu integralmente 
todos os indicadores de qualidade, encerrando o se-
mestre com todas as atividades/metas acima do volu-
me pactuado.

A pesquisa de satisfação dos usuários, que inclui cin-
co itens - espaço físico; atendimento da recepção; aten-
dimento da equipe médica; atendimento da equipe de 
Enfermagem e atendimento de outros profi ssionais – 
foi de 99,8%, sendo que a média geral de satisfação dos 
usuários dos demais AMEs do Estado foi de 98,7%.

A gerente administrativa do AME Catanduva, Renata 
Rocha Bugatti, disse que o resultado é fruto da respon-
sabilidade, comprometimento e colaboração de todos 
os funcionários internos e externos e pacientes. “Vamos 
sempre fazer mais em busca da excelência”, frisou.

ch,  com o título” Ketoprofen Microemulsion for Impro-
ved Skin Delivery and In Vivo Anti-infl ammatory Eff ect” 
(Microemulsão contendo cetoprofeno para melhora 
da entrega tecidual e efeitos anti-infl amatorios in vivo). 
Toda a parte experimental in vivo desse último trabalho 
foi realizada na UNIFIPA e as caracterizações da formula-
ção realizadas na FCFRP-USP no laboratório da Profª Drª 
Maria Vitória Bentley, com supervisão da Especialista 
Drª Fabíola Praça.

Após a publicação deste artigo, a professora Drª 
Wanessa Medina recebeu mais de 10 convites para 
ser palestrante em eventos científi cos na Europa, 
Ásia e Estados Unidos.Para ela, “esses convites con-
fi rmam que a UNIFIPA está desenvolvendo pesquisas 
de relevância no âmbito científi co e ao publicarmos 
os trabalhos resultantes dessas pesquisas em revistas 
relevantes, o nome da instituição se torna conhecido 
mundialmente”.

A ação foi realizada nos hospitais Emílio Carlos
e Padre Albino”. O treinamento é realizado anualmente.

Imprensa/FPA
Divulgação



UNIFIPA nomeia pró-reitores e
instala Conselho Universitário

O reitor do Centro Universitário Padre Albino/UNI-
FIPA, Dr. Nelson Jimenes, nomeou quatro pró-reitores 
e instalou o CONSUNI – Conselho Universitário. Os no-
meados foram o Pró-Reitor Acadêmico e de Graduação, 
Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo; a Pró-Reitora de Pes-
quisa e Pós-Graduação, Profª Drª Ana Paula Girol; o Pró-
-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Prof. Dr. 
Luís Antonio Rossi e a Pró-Reitora de Ensino a Distância, 
Profª Drª Maria Rita Braga.

O Conselho Universitário é formado por 15 mem-
bros: os quatro pró-reitores; três representantes do 
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corpo docente, sendo um doutor, um mestre e um 
especialista; dois representantes dos discentes; um 
representante da sociedade civil; um representan-
te do Conselho de Curadores da mantenedora; um 
representante do Conselho de Administração; um 
representante da Diretoria Administrativa, além do 
reitor e vice-reitor.

O reitor Dr. Nelson Jimenes informou que o Conse-
lho Universitário é o órgão superior máximo deliberati-
vo, normativo e consultivo da UNIFIPA e suas reuniões 
ordinárias são trimestrais.

Sala Extra faz seleção e inicia aulas

O cursinho pré-vestibular “Sala Extra” do curso de Medicina da UNIFIPA realizou em fevereiro processo seletivo 
para as 40 vagas oferecidas em 2018. Dos 398 inscritos, 294 prestaram a prova e as aulas foram iniciadas no dia 05 
de março, às 19h00, em sala do Câmpus Sede.

Os acadêmicos de Medicina trabalham como voluntários no projeto. O cursinho, gratuito, está em ativi-
dade há 13 anos e é uma parceria entre o curso de Medicina, a UNIFIPA, o Centro Acadêmico Emílio Ribas e a 
Fundação Padre Albino.

A mulher na terceira idade
O Dia Internacional da Mulher foi comemorado na Fa-

culdade da Terceira Idade da UNIFIPA no dia 8 de março 
com palestra do Prof. Me. Paulo Marques  que abordou a 
importância da mulher na sociedade. Após a palestra as 
alunas participaram de ginástica funcional comandada 
pelo professor de educação física Welker Bitazzi.

A nova turma iniciou suas atividades no dia 6 de mar-
ço trazendo como tema principal para a primeira aula a 
importância da amizade e os vínculos afetivos na consi-
derada “Melhor Idade”, abordado pela coordenadora do 
projeto, Profª Ma. Luciana de Souza Cione Basto. A aber-
tura foi feita pelo pró-reitor acadêmico e de graduação, 

Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, que explicou sobre o 
novo organograma do Centro Universitário Padre Albino 
e as boas-vindas foram dadas pelo coordenador do cur-
so de Educação Física - Licenciatura, Prof. Esp. José Cione 
Neto. Na sequência, as alunas participaram de atividade 
física com o Prof. Marcus Seixas.

Para as pessoas acima de 50 anos interessadas em 
participar do projeto, as matrículas continuam abertas e 
o valor da mensalidade é de R$ 60. Para conhecer mais 
sobre as atividades da Terceira Idade acesse http://edu-
cacaofi sicalic.unifi pa.com.br/extensao/programa/facul-
dade-da-terceira-idade-melhor-idade

FAECA Júnior fi rma parceria com a ACE para palestra

A FAECA Júnior, empresa júnior do curso de Administra-
ção da UNIFIPA, fi rmou parceria com a Associação Comercial 
e Empresarial de Catanduva (ACE) e a primeira ação deste 
ano foi a palestra “O catador de sonhos”, com Geraldo Rufi no, 
promovida no dia 9 de março, no Clube de Tênis Catanduva. 

A parceria resultou em desconto de 50% no ingresso, além 
do Câmpus São Francisco ter sido ponto de venda. 

Voltado para administradores e empresários, o even-
to contou com a participação de mais de mil pessoas, das 
quais 70 alunos da UNIFIPA.

Alunos da UNIFIPA realizam 

ação na APAE de Catanduva 

Cuidados especiais

Na manhã do dia 19 de março último, os alunos dos 
cursos de Biomedicina, Educação Física e Medicina da 
UNIFIPA realizaram atividades na APAE (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais) de Catanduva em co-
memoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down.

Os assistidos da APAE participaram de alongamen-
to, aula de dança, atividades esportivas de várias mo-
dalidades, realizaram avaliações físicas, como peso cor-
poral e estatura, e neurológicas, além de triagem para 
glicemia e anemia e aferição de pressão.

O Dia Internacional da Síndrome de Down é co-
memorado no dia 21 de março. O tema deste ano foi 
“Como eu contribuo para a minha comunidade” e o 
evento coordenado pelas professoras Drª Nilce Barril e 
Ma. Luciana Cione Basto.

Os alunos da 2ª e 3ª séries do curso de Educação Fí-
sica – Bacharelado da UNIFIPA participaram dia 06 de 
março último, às 19h30, da palestra da psicóloga Lilian 
Buniack que abordou o tema “Saúde mental e atividade 
física”. De acordo com a coordenadora de extensão do 
curso, Profª Ma. Luciana de Souza Cione Basto, o objeti-
vo foi orientar os discentes como trabalhar com clientes 
que requerem cuidados especiais.

Tai Chi Chuan A 3ª série do curso de Educação Físi-
ca – Licenciatura recebeu, no dia 19 de março, o egresso 
do curso e professor André Luiz Fernandes que abordou 
a arte marcial do Tai Chi Chuan e suas possibilidades na 
educação física escolar. A palestra faz parte das ativida-
des de extensão oferecidas pelo curso de Licenciatura 
como forma de ampliar o conhecimento dos alunos so-
bre todas as possibilidades no ambiente escolar.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Tai Chi 
Chuan, a arte marcial chinesa é milenar e “na atualidade 
tem servido como Sistema Integral de Saúde. Seu mé-
todo de ensino se adapta e respeita a cada um de seus 
praticantes, sendo considerada uma atividade física de 
baixo impacto, podendo ser praticada por todas as ida-
des sem restrições, pois fortalece o Sistema Esquelético, 
Muscular, ativa o Sistema Circulatório, Endócrino e cola-
bora na produção de endorfi nas. Bem aplicado, abrange 
também um processo de desenvolvimento dos melho-
res potenciais de cada um dos praticantes, além de in-
centivar a calma mental, o equilíbrio emocional e o bom 
relacionamento entre as pessoas”.

Todas as ações foram desenvolvidas na quadra da APAE.

O Tai Chi Chuan é considerado uma atividade física 
de baixo impacto.

Prof. Dr. Luís Rossi; Profª Drª Maria Rita Braga; Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo; Dr. Nelson Jimenes 
e a Profª Drª Ana Paula Girol.

Marcella Milani
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UNIFIPA recepciona alunos da Agronomia

Na noite de 1º de março foi iniciado o ano letivo do 
curso de Agronomia do Centro Universitário Padre Albi-
no – UNIFIPA, o 9º curso de graduação da instituição. Os 
alunos foram recepcionados pelo pró-reitor acadêmico 
e de graduação, Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, que 
apresentou o coordenador do curso, Prof. Dr. João Pau-
lo Ferreira, e o organograma da UNIFIPA.

Na sequência, o coordenador falou do curso, das 
atividades e apresentou os docentes e os alunos já tive-
ram a primeira aula, de Biologia Celular, com a Profª Drª 
Adriana Paschoalato.

O coordenador do curso, Prof. Dr. João Paulo, fala 
aos alunos.



Fundação Padre Albino comemora 50 anos de sua instituição
Coincidentemente com a comemoração dos 

100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva 
(28/04/1918), a Fundação Padre Albino comemora os 
50 anos de sua instituição (27/03/1968).

Padre Albino era um homem arrojado e de visão. 
Pensando em prover o seu hospital de profi ssionais, 
garantindo também a assistência médica aos seus 
“pobres”, ele decidiu criar uma faculdade de medicina. 
No entanto, para isso, era necessária a transformação da 
Associação Benefi cente de Catanduva, mantenedora do 
Hospital Padre Albino, em Fundação, o que aconteceu 
em 27/03/1968.

O primeiro Conselho de Administração da 
Fundação foi constituído por Monsenhor Albino Alves 
da Cunha e Silva; José Olímpio Gonçalves; Antonio 
Stocco; Floriano Peixoto Ferreira Lima; Tulio Tricca; 
Manoel Hernandes; Dr. Lenício Pacheco Ferreira; Dr. 
Arlindo Busnardo; Francisco De Senzi; Vicente Martins; 
Manoel de Lima Machado; Silvio Salles; Fernando Costa 
Sampaio; José Pedro da Motta Salles; Dr. Renato Bueno 
Netto; Armando Prandi; Márcio Rocha Ribeiro; Aurélio 
Zancaner; José Rocha Filho e Iran Silva.

Registrado o Estatuto, a primeira reunião do 
Conselho de Administração da Fundação Padre Albino 
ocorreu em 29 de março do mesmo ano, na sala da 
diretoria do Hospital Padre Albino, para eleição do 
presidente e secretário daquele Conselho; eleição dos 
membros do Conselho Fiscal e eleição do presidente, 
secretário e tesoureiro da Diretoria Executiva, que 
fi caram assim compostas: Conselho de Administração – 
presidente: Dr. Renato Bueno Netto; secretário: Arlindo 
Busnardo; Diretoria Executiva – presidente: José 
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Olímpio Gonçalves; secretário: Floriano Peixoto Ferreira 
Lima; tesoureiro: Monsenhor Albino Alves da Cunha e 
Silva; Conselho Fiscal – Tulio Tricca; Aurélio Zancaner e 
Armando Prandi. Nessa mesma reunião, o Dr. Lenicio 
Pacheco Ferreira falou sobre os trabalhos que estavam 
sendo desenvolvidos para a criação da faculdade de 
medicina. A primeira reunião da Diretoria Executiva foi 
realizada em 25/09/1968.

Hoje, a Fundação Padre Albino reúne diretamente 
mais de 2.000 colaboradores e sua atuação benefi cia 
Catanduva e mais 18 municípios da região, que somam 
uma população aproximada de 320 mil habitantes. 
Entidade fi lantrópica, a Fundação Padre Albino está 
presente na comunidade através da atuação de 
seus Departamentos nas áreas da saúde, educação, 
assistência social e comunitária. 

Na área da saúde, seus hospitais de ensino – Emílio 
Carlos e Padre Albino - atendem pelo SUS e a usuários 
particulares e de convênios e foi criado um plano de 
saúde, o Padre Albino Saúde, hoje Associação Padre 
Albino Saúde (APAS). Na qualidade de Organização 
Social de Saúde (OSS) e com o objetivo de ampliar e 
proporcionar melhor atendimento à população de 
Catanduva e região, a Fundação assumiu a gestão 
do Ambulatório Médico de Especialidades – AME 
Catanduva.

No Recanto Monsenhor Albino são atendidos idosos 
de ambos os sexos com assistência plena e integral.

O Museu Padre Albino, que reúne a história 
e a memória da instituição, possui, ainda, uma 
Hemeroteca especializada sobre a história de 
Catanduva, sendo fonte de consultas e pesquisas 

Semana de Integração da Pedagogia arrecada R$ 4 mil para o HCC

No período de 26 de fevereiro a 02 de março último o 
curso de Pedagogia da UNIFIPA realizou a VII Semana de 
Integração dos Calouros, com atividades lúdicas, cultu-
rais e sociais organizadas pelos próprios alunos. Entre as 
provas e brincadeiras os alunos e professores arrecada-
ram R$ 4.094,00 que será destinado ao Hospital de Cân-
cer de Catanduva/HCC.

Para a realização de cada atividade os alunos de to-
das as séries foram divididos por equipes: a Equipe Ver-

de, representada pelos personagens Shrek e Fiona; a 
Equipe Preta, pela Minnie e Mickey; a Equipe Azul, pela 
Cinderela e o Príncipe Encantado; a Equipe Vermelha, 
pela Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau e, por fi m, a 
Equipe Amarela, pela Bela e a Fera. A equipe Preta ven-
ceu a Prova da Solidariedade arrecadando R$ 2 mil. 

Para fechar a Semana foi realizado um grande pi-
quenique à fantasia no Complexo Esportivo do Câm-
pus Sede. 

Administração inicia cursos gratuitos de informática

O Núcleo de Extensão do curso de Administração da 
UNIFIPA iniciou na segunda semana deste mês de mar-
ço três de seus projetos: o ABC da Informática, voltado 
para adultos e idosos, Informática inclusiva para crian-
ças e Informática inclusiva para defi cientes visuais. Nas 
aulas, os alunos aprendem noções básicas da informáti-
ca, formatação de textos, uso da internet como meio de 
pesquisa e entretenimento e o funcionamento de redes 
sociais e aplicativos.

Os interessados em participar dos cursos, gratuitos, 
devem procurar a secretaria acadêmica do Câmpus São 
Francisco, na Rua Seminário, 281, São Francisco. Infor-
mações pelo fone 17 - 3311-4800.

A constituição de um vulcão

Os alunos do 6º ano A e B do Ensino Fundamental do 
Colégio Catanduva  estudaram toda a constituição de um 
vulcão: seu manto e o magma lançado na superfície ter-
restre por meio de erupções vulcânicas e que ao escorrer 
pela encosta do vulcão passa a ser chamado de lava.

Após o estudo, os alunos realizaram com a professo-
ra representação prática de um vulcão em erupção, em 
que a reação química produzida a partir da mistura do 
bicarbonato de sódio e vinagre representa  o magma. O 
momento da reação tem a intenção de representar exa-
tamente o momento de uma erupção vulcânica

O trabalho foi considerado um sucesso, pois  a ex-
periência conseguiu atrair o interesse e participação de 
todos os alunos.

Padre Albino: homem arrojado e de visão

A atividade atraiu o interesse dos alunos.

As equipes foram identifi cadas por cores e personagens de fábulas infantis.

O curso é gratuito e desenvolvido em um semestre.

Arquivo

Divulgação

Divulgação

para estudantes e interessados.
Na área educacional, o Colégio Catanduva 

atua na Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Médio e instalou o curso Habilitação profi ssional de 
nível médio de Técnico em Enfermagem. O Centro 
Universitário Padre Albino (UNIFIPA) oferece nove 
cursos de graduação e cursos de Pós-Graduação 
e, através do Núcleo de Extensão e dos estágios 
curriculares, desenvolve projetos e atividades, cursos 
e palestras, orienta e presta serviços institucionais que 
benefi ciam desde crianças até idosos de Catanduva, 
região e outros Estados.

Em 08/12/2011, com a exumação e reconhecimento 
canônicos dos restos mortais, iniciou-se o processo 
de beatifi cação de Padre Albino. Em outubro de 2017 
foi entregue à Congregação das Causas dos Santos 
a Positio (conjunto de documentos e depoimentos 
sobre as virtudes cristãs de Pe. Albino) e solicitação 
de encaminhamento para análise pela Comissão 
dos Teólogos, Comissão de Bispos e Cardeais. Se os 
pareceres forem positivos será emitido o decreto 
papal de reconhecimento da Venerabilidade de Padre 
Albino, ou seja, ele se torna Venerável. A previsão para 
o término dessa fase é 2020.



BRONCOSCOPIA

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

CARDIOLOGIA

•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

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
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

DOENÇA DO SONO

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

ELETROCARDIOGRAFIA

•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

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 ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718

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

Trabalho de docente da UNIFIPA é premiado por revista internacional

Em 2017, a professora pós-doutora Wanessa Medi-
na, docente nos cursos de Medicina, Biomedicina e En-
fermagem da UNIFIPA, realizou nas instalações da ins-
tituição todo o estudo in vivo de trabalho em parceria 
com a Profª Drª Marilisa Guimarães Lara, da Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP. O tra-
balho “Liquid Crystalline Systems Based on Glyceryl Mo-
nooleate and Penetration Enhancers for Skin Delivery 
of Celecoxib: Characterization, In Vitro Drug Release, 
and In Vivo” (Sistemas líquidos cristalinos baseados em 
monooleato de glicerol e melhora da permeação para 
entrega tecidual do Celecoxib: caracterização, liberação 
de medicamentos em estudos in vitro e in vivo) foi pu-
blicado na  Journal of Pharmaceutical Sciences (http://
www.jpharmsci.org/article/S0022-3549(17)30778-5/
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fulltext), revista de relevância na área.
De acordo com a professora, “o Celecoxib é um 

fármaco anti-infl amatório amplamente utilizado, que 
também atua como agente quimio preventivo con-
tra vários tipos de câncer, incluindo câncer de pele e 
tem sua administração oral de longo prazo associada 
a efeitos colaterais graves. Sendo assim, sua entrega 
na pele representa uma alternativa promissora para o 
tratamento de condições infl amatórias da pele e qui-
mioprevenção de câncer de pele”.

A Profª Wanessa informou ainda que o trabalho foi 
premiado pela revista como sendo “um trabalho em des-
taque” e fi cará durante todo este mês de março na pá-
gina da revista. “Este mesmo trabalho, fi nalizou, recebeu 
outra premiação quando foi classifi cado como segundo 

melhor pôster apresentado durante o CIFARP 2017 – 
11th Internacional Congress of Pharmaceutical Sciences, 
realizado em novembro último em Ribeirão Preto”.

VAGAS PARA PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA
A Fundação Padre Albino está recebendo currículos de 

pessoas com defi ciência.
Os currículos podem ser entregues no Hospital Emílio Car-

los, Setor de Recursos Humanos, de 2ª a 5ª feira, das 13h00 às 
17h00, e às 6ª feiras, das 13h00 às 16h00. Rua dos Estudantes, 
225, Parque Iracema, Catanduva/SP.



Trote solidário arrecada 5.930 itens
O GAC (Grupo de Ajuda Comunitária) do curso de 

Medicina da UNIFIPA realizou no dia 10 de março últi-
mo o Trote Solidário 2018, com o objetivo de integra-
ção entre os calouros e veteranos com foco social. 

Os 23 times participantes arrecadaram 5.930 itens 
entre alimentos, móveis, brinquedos, roupas, produ-
tos de higiene e eletrodomésticos. Os alunos ainda 
realizaram uma “salsichada”, também distribuída 
para as crianças do Conjunto Habitacional Gabriel 
Hernandes. A arrecadação foi feita em toda a cidade 
e os itens divididos em cestas básicas que foram en-
tregues, ao longo do mês, pelos integrantes de cada 
time, a famílias carentes indicadas por assistentes so-
ciais do município.

A ação foi realizada pelo GAC com o apoio do CAER 
(Centro Acadêmico Emílio Ribas), da IFMSA Fameca, 
da Associação Atlética Acadêmica Emílio Ribas e da 
UNIFIPA e contou com diversos apoiadores entre o co-
mércio local.
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Os alunos arrecadaram itens variados em toda a cidade.

Os potes para recebimento dos lacres foram identifi cados 
pelas integrantes do grupo.

Grupo de amigas faz ação 

em benefício do HCC
O grupo de 16 amigas denominado “Sonho nosso” 

se reúne há 23 anos para comemorar aniversários, se 
confraternizar e realizar ações solidárias. Em uma reu-
nião, uma integrante deu a ideia de recolher lacres para 
o Hospital de Câncer de Catanduva/HCC. Todas concor-
daram e decidiram espalhar potes com identifi cação 
em estabelecimentos comerciais, como restaurantes e 
academias, entre outros.

A campanha foi iniciada em janeiro e dia 20 de mar-
ço último as integrantes Iara do Carmo e Sandra Belotti 
entregaram os lacres arrecadados, que totalizaram 12,9 
kg. Elas disseram que a campanha continua e a inten-
ção é deixar potes em prédios residenciais e outros lo-
cais que se dispuserem a colaborar.

O grupo “Sonho Nosso” é integrado por Ana Cano-
zo, Deise Morelli, Doroty Gil, Drica Monteleone, Eliana 
Varini, Fatinha Gaiarim, Iara do Carmo, Janete Mortati, 
Marilda Ceron, Paula Nascimbem, Regina Kassis, Rose 
de Freitas, Regina Santos, Sandra Belotti, Soraia Kassis 
e Vera Maniezzo.

Divulgação

Divulgação

Alunos de Enfermagem são capacitados para o Projeto DNA

Fundação promove treinamento sobre proteção

radiológica em ambiente hospitalar

Superendividamento é abordado em encontro de alunos de Direito

Óleo de cozinha usado 

pode salvar vidas

Os alunos do curso de Enfermagem da UNIFIPA 
selecionados para a edição deste ano do Projeto DNA 

O Serviço Especializado em Engenharia de Segu-
rança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação 
Padre Albino participou no dia 22 de março último, das 
9h00 às 16h30 horas, de treinamento de atualização 
sob o tema “Proteção radiológica em ambiente hospi-

O curso 
de Direito da 
UNIFIPA pro-
moveu no 
último dia 20 
de março pa-
lestras sobre 
direitos do 
consumidor, 
ministradas 
pelo coor-
denador es-

tadual do Núcleo de Tratamento ao Superendividado, 
Diógenes Donizete Silva, especialista em proteção e de-
fesa do consumidor, administrador e advogado, e pelo 
diretor de relações institucionais do mesmo Núcleo, 
Luiz Marcelo Prestes, especialista em proteção e defesa 

realizaram capacitação para o atendimento e coleta de 
material biológico. A seleção foi feita através de proces-
so seletivo (entrevista técnica de grupo focal), em que 
45 discentes se inscreveram e 16 foram selecionados.

O projeto existe desde julho de 2015, a partir da 
inauguração da Unidade Descentralizada das Perícias 
de DNA, instalada no CEJUSC de Catanduva (Centro 
Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania) e acon-
tece em parceria com o curso de Direito da UNIFIPA. As 
coletas de material biológico são agendadas no Fórum, 
pelo juiz de Direito da Comarca, para os interessados 
em confi rmar ou negar a paternidade e acontecem uma 
vez por mês. Este ano o projeto teve início em fevereiro.

Os interessados podem procurar o CEJUSC para mais in-
formações, localizado na Rua Alagoas, 519, em Catanduva.

talar”, ministrado pelo físico responsável pelos serviços 
de radioproteção do Serviço de Medicina Nuclear do 
Hospital Padre Albino, Eduardo Tinois.

O físico abordou conteúdos importantes sobre con-
ceitos de física, defi nições dos tipos de raios de radiação 
ionizante, equipamentos de mensuração da radiação, 
equipamentos de proteção individual (EPIs), dosíme-
tros, entre outros, além de citar o Hospital do Câncer de 
Catanduva no que se refere às proteções da radiação 
ionizante do acelerador nuclear. 

De acordo com Rodrigo Manzoni, engenheiro de 
segurança do trabalho da Fundação, em breve o físi-
co ministrará treinamento com os mesmos conteú-
dos voltado ao Serviço de Higiene e Limpeza e Equi-
pe de Enfermagem, exclusivamente com relação aos 
procedimentos no quarto de iodoterapia do Hospital 
Padre Albino.

do consumidor, administrador e jornalista.
O evento comemorativo ao Dia do Consumidor 

abordou o tema Dívidas e Dúvidas do Consumidor. Os 
palestrantes falaram sobre o consumismo, as práticas 
de mercado, o descontrole e juros altos, que são alguns 
dos principais motivos que mais contribuem para o su-
perendividamento, impossibilitando o pagamento dos 
compromissos fi nanceiros e gerando grandes transtor-
nos familiares.

“Numa sociedade exaurida em seus recursos fi nan-
ceiros, com 60 milhões de pessoas com nome no Se-
rasa, segundo informou o palestrante, e bombardeada 
com apelos consumistas de todo gênero, entender seus 
direitos e ser alertado sobre as armadilhas que levam 
ao desequilíbrio fi nanceiro assume importância crucial 
na luta pelo pleno exercício da cidadania”, esclareceu a 
Profª Ma Beatriz Trigo, organizadora do evento.

O Hospital de Câncer de Catanduva/HCC iniciou 
campanha de arrecadação de óleo de cozinha usado, 
com pontos de coleta no Garden Shopping e Hospital 
Emílio Carlos. 

Todo o recurso obtido com a venda do produto será 
revertido ao HCC, que vai atender a população de Ca-
tanduva e de 18 municípios da região.

Outros grupos de funcionários também passarão 
pelo treinamento.

A palestra marcou o Dia do Consumidor.

Os alunos tiveram treinamento teórico e prático.

Marcella Milani

divulgação
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Secretário nacional do Ministério da Saúde visita 
HEC e HCC e anuncia liberação de verba

Dr. Rogério Abdalla recebeu certifi cado de “Amigo do HCC”

A Fundação Padre Albino recebeu dia 19 de março 
último o secretário nacional de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde, Dr. 
Rogério Abdalla, e assessores. A visita foi um convite do 
deputado federal Dr. Sinval Malheiros (Podemos), que 
o acompanhou. O secretário e equipe visitaram as de-
pendências do Hospital Emílio Carlos e do Serviço de 
Radioterapia que, fi nalizado, possibilitará a implanta-
ção do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC.

Na visita à Radioterapia, o presidente da Diretoria 
Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues 
Amarante, entregou ao Dr. Rogério o certifi cado de 
“Amigo do HCC” e uma relíquia de Padre Albino. Ama-
rante agradeceu e destacou a grande ajuda do Dr. Sin-
val ao Hospital de Câncer de Catanduva, que não só be-
nefi ciará Catanduva, mas também 18 cidades da região.

O deputado Dr. Sinval lembrou que conheceu Pa-
dre Albino quando cursava o 5º ano de medicina em 
Catanduva e destacou o trabalho gratuito da diretoria 

da Fundação – “ninguém tem salário; é amor puro”, res-
saltou. Salientou a amizade e o companheirismo do Dr. 
Rogério Abdalla, que priorizou ajudar Catanduva e a 
Fundação Padre Albino.

Já Dr. Rogério Abdalla afi rmou que Padre Albino era 
um gestor e anunciou seu apoio a Catanduva por in-
termédio do deputado Dr. Sinval. “Vou caminhar junto 
com vocês”, destacou. Citou que o HCC vai ser referên-
cia para toda a região e elogiou o trabalho e a conduta 
do deputado Dr. Sinval. “Excelente deputado, excelente 
gestor; ele vai surpreender a todos vocês”, apontou.

Agradecendo a visita, Dr. Amarante anunciou que 
Dr. Rogério Abdalla autorizou a liberação, ao Hospital 
Emílio Carlos, da verba R$ 3.500.000,00, emenda do Dr. 
Sinval, que possibilitará a aquisição do tomógrafo, o 
que a Fundação não tinha condições de fazê-lo agora. 
“O tomógrafo é fundamental para a Radioterapia”, con-
siderou Dr. Amarante.

O reitor da UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, entregou ao 

HCC recebe recurso do evento Tacada Solidária

Empresários fi liados ao LIDE Rio Preto e golfi stas do 
Quinta do Golfe Clube destinaram R$ 201 mil no último 
dia 10 de março a quatro instituições durante o 4º Taca-
da Solidária.

A Associação Rio-pretense de Promoção do Menor 
(Arprom), a Associação Mãe do Redentor Comunidade 
Mar Adentro (Cefa), o Hospital do Câncer de Catanduva 
(HCC) e o Instituto Hortense, idealizado pelo cantor Leo 
Chaves, foram benefi ciadas com os recursos arrecadados 
durante o evento, que teve palestra do presidente do 
China in Box, Robinson Shiba, e show do cantor Leo Cha-
ves, que foi  homenageado por seu trabalho assistencial.

Um dos pontos altos do evento foi um leilão, que 
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A Fundação Padre Albino precisa captar R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para terminar o 
Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do 
Hospital de Câncer de Catanduva. Confi ra o que foi arre-
cadado até 28/02/18:

Eventos e doações ......................................................R$1.852.402,92
Doações através do site .................................................R$ 36.709,94
Doações através do 0500 (2016/2017) ....................... R$ 3.205,00
Doações através da conta de energia elétrica.....R$ 251.252,50
Telemarketing ..............................................................R$ 1.385.215,60
Nota Fiscal Paulista ....................................................... R$ 320.386,06

TOTAL R$ 3.849.172,02

Captômetro

Faltam R$ 1.150.827,98

Dr. Rogério algumas necessidades da Fundação Padre 
Albino nas áreas da saúde e educação e o secretário do 
Ministério da Saúde recebeu ainda cópia da documen-
tação de licença de importação do acelerador linear, 
que aguarda liberação pelo porto seco, em Barueri. Dr. 
Rogério se comprometeu a ajudar na liberação do apa-
relho, que foi desembarcado dia 05 de janeiro último 
no porto de Santos.

Natural de Cruzeiro (SP), Rogério Luiz Zeraik Abdalla 
possui experiência na área de gestão pública. Exerceu 
diversos cargos na Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab) durante os últimos dez anos. Assumiu 
interinamente todas as diretorias da Conab, entre elas 
a de diretor de Gestão de Pessoas. Em alguns momen-
tos, inclusive, respondeu pela presidência interina do 
órgão. O secretário participou, ao longo de sua carreira, 
de diversos cursos em áreas como planejamento estra-
tégico, gestão de equipe de trabalho, teoria geral de 
contratos, ética profi ssional e de convivência.

teve Marcos Scaldelai, presidente do 
LIDE Rio Preto, e o cantor Leo Chaves 
como leiloeiros. Empresários arrema-
taram dois violões autografados pelo 
cantor, uma semana de estadia em um 
resort na Bahia, uma jóia e móveis.

O 4º Torneio Tacada Solidária foi pos-
sível graças à união de esforços do LIDE 
Rio Preto e do Quinta do Golfe Clube e co-
laboradores, golfi stas, além do apoio de 
uma parcela signifi cativa dos associados.

O Vice-Presidente da Diretoria Ad-
ministrativa da Fundação Padre Albi-
no, Luiz Marcos Garcia, compareceu ao 
evento e recebeu o cheque simbólico de 
R$ 33.500,00. 

 
Sobre o LIDE Rio Preto

Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE – 
Grupo de Líderes Empresariais é forma-

do por líderes empresariais de corporações nacionais e 
internacionais, que se preocupam em sensibilizar o em-
presariado brasileiro para a importância de seu papel 
na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e 
consciente. Atualmente, o Grupo conta com unidades 
regionais, internacionais e setoriais, totalizando 26 fren-
tes de atuação. 

Presidido por Marcos Scaldelai, com apoio do vice-
-presidente Fabrício Vaccari, o LIDE Rio Preto é forma-
do por 93 empresas fi liadas de São José do Rio Preto 
e noroeste paulista que, juntas, faturam mais de R$ 17 
bilhões ao ano, além de 105 jovens empreendedores 
fi liados ao LIDE Futuro Rio Preto.

Projeto do HCC é 

divulgado na Cofco Agri

 O Prof. Nelson Lopes Martins, diretor do Setor de 
Captação de Recursos, e o supervisor de relações insti-
tucionais, Carlos Sangiorgi, visitaram a Cofco Agri no dia 
02 de março, que promovia a SIPAT (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho). A usina abriu espa-
ço para que eles falassem sobre o Hospital de Câncer de 
Catanduva/HCC e as formas de colaborar com o projeto 
para mais de 600 colaboradores e prestadores de serviço.           

Citrosuco Carlos Sangiorgi apresentou o projeto do 
HCC dia 27 de fevereiro na empresa Citrosuco, em Catan-
duva. O projeto foi apresentado durante reunião sobre 
segurança realizada pela CIPA daquela empresa, para 280 
funcionários, que foram informados sobre as formas de 
contribuição, principalmente através da conta de energia 
elétrica e pelo telemarketing. No dia 28 de fevereiro, Car-
los Sangiorgi ministrou palestra sobre o HCC no Frigorífi co 
Salamanca, para os colaboradores da empresa.

O vice-presidente da Fundação, Luiz Marcos Garcia (1º à direita) 
recebe o cheque simbólico da doação.

Dr. Rogério Abdalla conhece as instalações da 
Radioterapia.

Dr. Rogério recebe relíquia de Padre Albino. Dr. Rogério agradece a acolhida e anunciou seu 
apoio ao HCC.

 Divulgação
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