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PALAVRA DO PRESIDENTE

2019, um ano
para não esquecer.

Se nada mais 
houvesse a ser come-
morado no ano que 
passou – o que não é 
verdade – a inaugura-
ção do HCC seria, por 
si só, motivo mais que 
sufi ciente para explo-
dirmos de alegria. O 

Serviço de Radioterapia tão sonhado por todos 
nós entrou em funcionamento em agosto, depois 
de mais de dez anos da tomada de decisão para 
sua construção.

Muitas pessoas que colaboraram para que isso 
acontecesse, e também aquelas que estão se be-
nefi ciando do Serviço, têm nos manifestado sua 
gratidão e apontado a inauguração da Radiotera-
pia como um marco para Catanduva e região. Em 
pouco mais de três meses de funcionamento fo-
ram realizadas mais de mil sessões de tratamento. 
É gratifi cante visitar a recepção da Radioterapia e 
constatar a felicidade dos pacientes e seus familia-
res pela facilidade de acesso ao Serviço, o ambien-
te moderno e agradável, o atendimento carinhoso 
que recebem de todo o corpo administrativo, téc-
nico e clínico. Percebe-se que por alguns momen-
tos deixam de lado a dor e a preocupação com a 
doença, reacendendo a esperança de cura.

Cumpre-se, assim, mais uma etapa na gran-
de obra de Monsenhor Albino, sempre voltada 
ao bem-estar da população como um todo, so-
bretudo aos mais necessitados. Muitas outras 
conquistas importantes foram consolidadas ao 
longo do ano por todos os departamentos da 
FPA. Não é o caso aqui de enumerarmos uma a 
uma; apenas reavivar a memória de quem nos lê 
de que a Fundação, mais uma vez, cumpriu com 
louvor seu papel de baluarte em serviços de saú-
de, educação e assistência social para Catandu-
va e região. 

Como já venho anunciando há tempo, a Fun-
dação começa, a partir de agora, um novo ciclo 
administrativo, com a profi ssionalização de sua 
gestão. No dia primeiro de janeiro foi empossada 

a nova Diretoria Executiva, totalmente formada 
por profi ssionais “da casa” com longa experiência 
administrativa. São eles: Reginaldo Lopes, Diretor 
Presidente; Heliton Benetelli, Diretor Administrati-
vo e Financeiro; Renata Rocha, Diretora de Saúde e 
Assistência Social, e Cristiane Procópio de Oliveira, 
Diretora de Educação. Parabenizando-os pela me-
recida promoção, desejamos-lhes muito sucesso 
nessa nova empreitada, com as bênçãos de Deus e 
proteção do Servo de Deus Padre Albino. 

Quanto a mim, aceitei, com renovado entu-
siasmo, o novo encargo proposto pelo Conse-
lho de Curadores. Junto com mais quatro com-
panheiros fui eleito membro do Conselho de 
Administração, cabendo a mim a presidência 
daquele colegiado. Comigo estão, por ora, os 
companheiros Vicente Chiavolotti, Renato Stu-
chi, Vanderlei Facchin e Nelson Lopes Martins. 
Dentro em breve outros quatro voluntários de-
verão se juntar a nós nessa honrosa e digna mis-
são. Que Deus nos ilumine e nos proteja para o 
bem da Fundação Padre Albino. 

Com isso deixo de ocupar este espaço men-
salmente, agradecendo a todos os que me atu-
raram ao longo dos últimos sete anos e alguns 
meses. Muito obrigado pela paciência. Se mui-
ta coisa do que escrevi não vos pareceu interes-
sante, peço desculpas, porém, tudo que escrevi 
brotou do coração e do amor que tenho por 
esta instituição. Se alguém se sentiu incomoda-
do, lamento, mas fui e permanecerei intransi-
gente em defesa da Fundação Padre Albino e 
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do 
Brasil; afinal, são eles que sustentam a saúde 
pública em nosso país. Se algum mérito houve 
nos textos desse escrevinhador devo ao talen-
toso Mauro Assi pelo árduo trabalho de editar 
as mal traçadas linhas. 

Afetuoso abraço a todos e o meu desejo de 
um Ano Novo abençoado e próspero em SAÚDE.

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)

Última reunião da Diretoria Administrativa voluntária, com a participação de membros da nova Diretoria Executiva.

Imprensa e Marketing



Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino

6 – Dr. Pedro Gonzaga da Silva Netto

Coordenadoria Geral
04 - Mariana de Almeida Leite
06 - Sueli Ravazzi
11 - Lucas Alves Martins
12 - Carlos Henrique Ornellas
13 - Daniel Martins Motta
16 - Ronaldo Delalibera Cardoso
19 - Denis Ribeiro de Matos Carratu
22 - Elaine Sander Vinha Azali
 Eliezer Clemente Valle
23 - Aline Aparecida Ribeiro
 Giuliano Marassi Giacomello
24 - Adjalma Farias
 Francisco Roberto Alcade
26 - André Luís Dias de Moraes
28 - Rafael Crocciari
 Raphael de Almeida Pirolla
29 - Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro
 Sonali Jantorno Duran Porcatti
30 - Simone Maria Sarti Contri

Hospital Padre Albino
01 - Alexandre Araújo
 Dra. Andreia Cristina Giocondo Monteleone
 Angélica Fernanda de Castro Rodrigues
 Jhonatas Axell Luiz 
02 - Moisés Antonio Francisqueti
 Rosemeire Rodrigues Simão
03 - Fabiana Perpétua Olivare Fabri
 Izabel de Fátima Luizon
 Ricardo Palhares
04 - Franciele Carla da Silva G. Costa
 Katieli Daiani Ferreira da Cruz
05 - Cinira Aparecida Fassi
 Eva Rodrigues Dias Mendes
 Juliana de Sá
 Larissa Laisla Aguilar Pimenta
 Milene da Costa
 Regina Aparecida Alves Pirolla
06 - Francieli Cristina Almeida Silva
 Regiane Patrícia Redígolo
07 - Maria Lázara Pereira de Souza
 Reani Tiessa Paola de Aguiar Aranha
 Sílvia Renata Benini
08 - Alexa Lais de Albuquerque
 Alexandre Batista de Oliveira
 Fabiana Rodrigues Farias
09 - Cristiane Maria Graciano Pedrasoli
11 - Cristina Aparecida Virgili de Lima
 Márcia Aparecida Pacheco Bertino
13 - Claiane Perpétua Martins Gonçalves
 Daniela Fernanda Macedo
 Franciele Carolina de Lima M. dos Santos
 Gilberto Bezerra da Silva
 Jane Cândida Pacheco
14 - Edilson Aparecido Bastreghi
15 - Jéssica Aparecida de Oliveira
 Mayra Regina Meretti
 Neuza Batista Gonçalves de Campos
16 - Matilde Ivete Bolonhini Ribeiro
 Moniele Fernanda Ribeiro da Silva
 Regiani Di Paula Gonçalves Nunes
17 - Solange Regina de Paulo
18 - Dr. Ivan Humberto Sanches 
19 - Giovanna Muchaque dos Santos
 Leonardo Alvares Amaro
 Lucimar Célia Della Via Silva
20 - Natália Sanches Colaboni

28 - Andrea Cristina Rodrigues Ramalho
 Caroline David
29 - Cássia Regina Cândido Staine
 Cirma Edi Klein
 Valdenir Francisco Vitoreti
30 - Rodrigo de Oliveira
 Vera Lúcia Alves Domingues
31 - Paulo César Quintino do Santos
 Tiago Guilherme Vieira
 Zilda Perpétua Prioli Lopes
 

Recanto Monsenhor Albino
03 - Janaina Cristina Manoel Lacroes
04 - Sandra Soares dos Reis
07 - Maria de Lourdes Ribeiro
13 - Fátima Aparecida R. Mendonça

Ambulatório Médico de Especialidades - AME 
04 - Michele Nayara da Silva Correia
06 - Kimberly Stefany R. Bertellini
08 - Poliana Karina Moreira Fatorelli
16 - Thais Pamella Madalena
17 - Maria José Cardozo de Anicesio
21 - Beatriz de Lima
 Marianna Iossi Cesarini
22 - Geovane Santos Soares
26 - Paula Regina Barbosa
28 - Murilo dos Reis Tavares

Colégio Catanduva 
08 - Adailson Silvestre Rodrigues
26 - Profa. Renata Aparecida Miesa
31 - Isabel Cristina da Silva Fernandez
 

UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino    
03 - Prof. Arthur do Espírito Santo Neto
 Profa. Luciana de Souza Cione Basto
04 - Ariane Harumi Yoshikawa
 Prof. Donizett Pereira
05 - Felipe Lima do Nascimento
06 - Prof. Franco Cossu Junior
08 - Profa. Luciana S. Devito Grisotto
 Profa. Maria Elizabete J. de Campos
 Prof. Paulo Henrique Alves Togni
 Sonia Aparecida da Graça Vitório
 Profa. Virtude Maria Soler
09 - Profa. Sandra Regina Miyoshi Lopes
11 - Prof. Alexandre Fontana Berto
 Elcilene Fedossi Hernandes
 Prof. Marino Cattalini
 Prof. Waldecir Veni Sacchetin
12 - Profa. Maria Isabel Fernandes Lopes
 Profa. Maristela Aparecida Magri
13 - Prof. Luís Fernando Rodrigues Maria
 Mariana Lisboa Martins de Paula
14 - Prof. Sérgio Luís Tagliari
16 - Cláudia Goes de Oliveira Silva
17 - Cíntia Regina David Cardoso
18 - Josiane Aparecida Zambon
19 - Prof. Carlos Elysio Castro Correa
 Prof. Marcus Vinícius Seixas
20 - Prof. Ricardo Alessandro T. Gonsaga
22 - Mônica Terezinha Colombo
23 - Heloísa Helena Figueiredo Ferreira
24 - Profa. Alda Nascimento Batista
25 - José Marcos Paula Theodoro
26 - Profa. Shirley Maria da S. de Moraes
28 - Prof. Fabrício Sleman Soubhia
29 - Edson Rodrigo Andreta Sinhorini
30 - Profa. Sara de Souza Costa 
31 - Prof. Fernando Stuchi Devito
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20 - Sebastião Rodrigues
21 - Rodrigo Lopes de Souza
22 - Ademir Aparecido Padovani
 Andreia Ozório Uvinha
 Gilvana Rodrigues da Silva
 Irenilda R. de Carvalho Meneguecci
 Thássia Rodrigues dos Santos
 Zumeire Martins Yukawa
23 - Ana Paula Franco Souza
 Gabriela Acencio Barboza
 Neusa Rodrigues da Silva
 Dr. Sinval Sinter Bravin Banhos
24 - Fernanda Veita Sorgatti
 Hosana Natiely dos Santos Caetano
 Newton Fernando Veteri
 Paulo Henrique Piola Teixeira
25 - Maria Aparecida Sarti de Siqueira
 Vilma Miranda Silva
27 - Adriana Lázaro Gonçalves
 Aline Aparecida Verger
 Maria do Carmo V. Garcia
28 - Daniela Perpétua Pereira
 Josemara Pinto Nunes
29 - Fábia Souza Trindade
30 - Nélia Cristina de Queiróz Rodrigues

Hospital Emílio Carlos
02 - Adriana Matias
 Clóvis Antonio Cardozo
03 - Laiza Dark Zeferino
 Renata Perpétua Pedrassolli Honório
 Thalis Dias Valle
04 - Iolanda Maria Dalécio Ferreguti
 Izilda Aparecida Mariano
 Ketlin Naiara Colombo dos Santos
 Maira Vanderleia de Souza Ramos
05 - Bhruna Rafaeli Nogueira Maria
 Lidiane Rodrigues Barrionuevo
 Roseli Deriguidi Baldo
06 - Luciana Aparecida Oliveira Tibério
 Rosana Marcelino Braz
07 - Ademir Aparecido Class
 Andreia Yoshikawa Pinto
 Juliana Rodrigues Romeiro
08 - Karen Ferregutte
10 - Sonia Maria Fávero Portillo
11 - Derciano Costa Pereira
 Nínive Mayara Ferraz
 Vanessa Souza
12 - Jonatas Henrique de Souza Quintino
 Larissa Fernanda de Araújo Moraes
 Maria Marta Beck dos Santos
13 - Pedro Luís Ferraz do Amaral
14 - Gabrieli de Jesus Gonçalves de Oliveira
 Lilian Lopes Gandra
 Ludimila Carla Oliveira Mingoia
15 - Cátia Aparecida Cabrera
 Geovana Lindsey de Siqueira
16 - Márcia Cleuza Pelicer
 Mariane Fernanda Martins
17 - Ingrid Vicente
18 - Bruno Zanini de Oliveira
 Isabel Pereira da Silva
 Leonice José Alves Iembo
 Maria Eduarda A. de Oliveira Mota
22 - Ana Carolina Dysney Santos
 Fernando Aparecido de Azevedo
23 - Rosângela Silva
25 - Lourdes Paulina Bigoni Squincaglia
 Marcela Pereira de Sá
26 - Quézia Gonçalves
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DATAS
COMEMORATIVAS

01 – Dia Mundial da Paz e da Fraternidade Universal
02 – Dia da Abreugrafi a, do Hemofílico
03 – Dia do Juiz de Menores
04 – Dia Mundial do Braile
06 – Dia de Reis e da Gratidão
07 – Dia da Liberdade de Cultos e do Leitor
08 – Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografi a
09 – Dia do Astronauta
14 – Dia do Enfermo
15 – Dia Mundial do Compositor e dos Adultos
16 – Dia dos cortadores de cana de açúcar
17 – Dia dos Tribunais de Contas do Brasil
20 – Dia do Farmacêutico
21 – Dia Mundial da Religião
23 – Dia Internacional da Medicina Integrativa
24 – Dia da Constituição
25 – Dia do Carteiro
27 – Dia do Orador
29 – Dia do Hanseniano
30 – Dia Nacional dos Quadrinhos, da Não Violência 
e do Portuário
31 – Dia Mundial do Mágico

CURIOSIDADE
Qual é a diferença entre crocodilo e jacaré? 

O crocodilo tem o focinho magro e pontudo. Quando está de boca fechada, o quarto 
dente de cada lado do maxilar inferior é maior que os outros e fi ca para fora. A cabeça do 

jacaré é mais longa e arredondada. O comprimento do corpo de ambos pode variar de 1,5 
metro até 6 metros. Embora habitem o mesmo tipo de ambiente, os pântanos, os dois animais 
não convivem. No Brasil, há apenas jacarés.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

UTENSÍLIOS 

9. Tire as manchas dos copos de cristal esfre-
gando uma fatia de cebola nos locais manchados. 

10. Uma pasta bem grossa de clara de ovo e cal 
é uma ótima cola para cristais quebrados. 

11. Para que os copos de vidro comum fi quem 
limpos e brilhantes, lave com pó de café usado e en-
xágue. Lave os copos de cristal com álcool. 

12. Para tirar o cheiro de remédio de copos, es-
prema dentro um pouco de suco de limão.

(continua).

SEGREDOS CULINÁRIOS

Acerte nos acompanhamentos

TELEVENDAS (17) 3522-6167

 continuação
27. Sempre escolha a vida. 
28. Perdoe tudo de todos. 
29. O que outras pessoas pensam de você não 

é da sua conta. 
30. O tempo cura quase tudo. Dê tempo. 
31. Independentemente se a situação é boa ou 

ruim, irá mudar. 
32. Não se leve tão a sério. Ninguém mais leva.
33. Acredite em milagres.
34. Deus te ama por causa de quem Deus é, não 

pelo o que você fez ou deixou de fazer. 
35. Não faça auditoria de sua vida. Apareça e 

faça o melhor dela agora. 
36. Envelhecer é melhor do que a alternativa 

morrer jovem. 
37. Seus fi lhos só têm uma infância.
38. Tudo o que realmente importa no fi nal é 

que você amou. 
39. Vá para a rua todo dia. Milagres estão espe-

rando em todos os lugares. 
40. Se jogássemos nossos problemas em uma 

pilha e víssemos os de todo mundo, pegaríamos 
os nossos de volta. 

41. Inveja é perda de tempo. Você já tem tudo 
o que precisa. 

42. O melhor está por vir. 
43. Não importa como você se sinta, levante-se, 

vista-se e apareça. 
44. Produza. 
45. A vida não vem embrulhada em um laço, 

mas ainda é um presente.
Fim.

Saem o arroz, a farofa e a maionese; entram 
molhos e geleias gourmets para combinar com os 
fi lés que vão muito bem com apenas uma salada 
de folhas, verduras e legumes. Transforme ingre-
dientes simples em novas iguarias. Junte ervas, 
azeite e vinho e prepare um chimichurri, o molho 
tradicional da Argentina e Uruguai.

Século XIX

1830 – Medalha Milagrosa de Nossa Senhora
1842 – O judeu Ratisbone e Nossa Senhora
1846 – Nossa Senhora de Salete
1850 – O pastor e Nossa Senhora do Rosário
1854 – Nossa Senhora de Lourdes
1870 – Nossa Senhora de Pontmain – França
1872 – Nossa Senhora do Rosário de Pompéia
1875 – Cura milagrosa em Oostaker, na Gruta de 
Nossa Senhora
1879 – Nossa Senhora de Knok – Mhuire – Rainha da Irlanda
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

Anos das aparições de Nossa Senhora

Seja mais do que 
importante; seja raro! 

Panetone de liquidifi cador

Bolo de maçã com coco

Ingredientes
• 1 tablete e meio de fermento para pão ou 1 sa-
quinho de fermento biológico seco
• Meia xícara de chá de açúcar
• 2 xícaras de chá de leite morno
• 1 ovo inteiro
• Meia xícara de chá de óleo
• 1 colher de chá de sal
• Meio quilo de farinha de trigo

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no 
liquidifi cador, menos a farinha de trigo. Numa va-
silha, misture a farinha de trigo com frutas cristali-
zadas (tudo que vai no panetone). Coloque o líqui-
do batido por cima, misture bem (fi ca uma massa 
meio mole), coloque em forma, pela metade, un-
tada com margarina e deixe crescer por pelo me-
nos 40 minutos. Depois de crescer, leve para assar 
em fogo baixo e depois de assado, aumente para 
dourar. Para um dourado com brilho, antes de as-
sar passe uma gema batida com um pouquinho de 
café pronto por cima.

Ingredientes
•3 maçãs descascadas e picadas em cubinhos (re-
serve as cascas)
•2 xícaras de açúcar
•2 xícaras de trigo
•3 ovos
•150 ml de óleo
•coco ralado
•1 colher de canela em pó
•1 colher (chá) de pó royal

Modo de preparo: No liquidifi cador bata as cascas 
da maçã, os ovos e o óleo. Em uma tigela misture 
o açúcar, o trigo, as maçãs picadas em cubinhos, 
a canela, um pouco de coco ralado e o pó royal. 
Acrescente o que foi batido no liquidifi cador e mis-
ture bem. Coloque a mistura em uma forma unta-
da com óleo e trigo, salpique com coco ralado por 
cima e leve ao forno para assar em forno médio 
(180°) por 40 minutos ou até dourar.

CULINÁRIA

lazer variedades
“Aprendi silêncio com os falantes, 
tolerância com os intolerantes e 

gentileza com os rudes. Ainda estra-
nho; sou ingrato a esses professores." 

Gibran Kalil Gibran.
&



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

Recrutamento interno promove funcionários

Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em novembro, 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 

Lais Pansani
Thalles G. Simões dos Santos Silva
Vanderlei Francisco Ferreira
Vanessa de Cássia Braga
Maria Elisangela Cavalcante da Silva
Ivoneide da Silva Morena Nielsen
Alessandra Cristina de Lima
Giovanna Garcia

Nathan Galvão
Ricardo Rodrigues do Nascimento
Jeniff er Solano de Lima Oliveira
Camila do Amaral

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Cláudia Mendes de Souza
Welinton Henrique San Felice
Maria de Oliveira Gonzaga

Jeferson Martines de Oliveira
Maria Ed. Augusto de Oliveira Mota

RECANTO MONSENHOR ALBINO

Izabel Cristina de Almeida

AME

Wellington Luiz Benigno de Araújo
Vitória Dias Giardina
Valdineia da A. Silva Freitas

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Novembro/2019

Desejo o sufi ciente para você

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para
Igor Mozaquio Ferraz Auxiliar administra  vo I AME Vigia
Melina Natani Bastasini Auxiliar de enfermagem HPA Técnico de enfermagem
Cláudia Cris  na Corradi V. Barbosa Auxiliar administra  vo I HEC Auxiliar recebimento fi scal
Eliane Cris  na Toledo Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem
Mayra Regina Mere   Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem
Adriane Tamires Ferreira Recepcionista HEC Recepcionista caixa
Caroline David Porteira HEC Auxiliar de enfermagem
Polyana Andressa P. de Morais Auxiliar administra  vo I HEC Auxiliar administra  vo II

Há pouco tempo estava no aeroporto e vi mãe e fi -
lha se despedindo. Anunciaram a partida. Elas se abra-
çaram e a mãe disse:

- Eu te amo. Desejo o sufi ciente para você.
A fi lha respondeu:
- Mãe, nossa vida juntas tem sido mais do que sufi -

ciente. O seu amor é tudo de que sempre precisei. Eu 
também desejo o sufi ciente para você.

Elas se beijaram e a fi lha partiu. A mãe passou por 
mim e se encostou-se à parede. Pude ver que ela queria, 
e precisava, chorar. Tentei não me intrometer nesse mo-
mento, mas ela se dirigiu a mim, perguntando:

 -Você já se despediu de alguém sabendo que seria 
para sempre?

 - Já - respondi - Me desculpe pela pergunta, mas por 
que foi um adeus para sempre?

- Estou velha e ela vive tão longe daqui. Tenho desa-
fi os à minha frente e a verdade é que a próxima viagem 
dela para cá será para o meu funeral.

 ..- Quando estavam se despedindo, ouvi a senhora 
dizer "Desejo o sufi ciente para você". Posso saber o que 
isso signifi ca?

Ela começou a sorrir.
- É um desejo que tem sido passado de geração para 

geração em minha família. Meus pais costumavam di-
zer isso para todo mundo. 

 Ela parou por um instante e olhou para o alto como 
se estivesse tentando se lembrar em detalhes e sorriu 
mais ainda.

- Quando dissemos "Desejo o sufi ciente para você" 
estávamos desejando uma vida cheia de coisas boas o 
sufi ciente para que a pessoa se ampare nelas. Então, vi-
rando-se para mim, disse, como se estivesse recitando:

 - Desejo a você sol o sufi ciente para que continue a 
ter essa atitude radiante.

- Desejo a você chuva o sufi ciente para que possa 
apreciar mais o sol.

- Desejo a você felicidade o sufi ciente para que man-
tenha o seu espírito alegre.

 - Desejo a você dor o sufi ciente para que as menores 
alegrias na vida pareçam muito maiores.

- Desejo a você que ganhe o sufi ciente para satisfa-
zer os seus desejos materiais.

- Desejo a você perdas o sufi ciente para apreciar 
tudo que possui.

- Desejo a você "alôs" em número sufi ciente para 
que chegue ao adeus fi nal.

Ela começou então a soluçar e se afastou.

Feliz  olhar novo

O grande barato da vida é olhar para trás e sentir 
orgulho da sua história. O grande lance é viver cada 
momento como se a receita da felicidade fosse o aqui 
e o agora.

Claro que a vida prega peças. É lógico que, por ve-
zes, o pneu fura, chove demais... Mas, pensa só: tem 
graça viver sem rir de gargalhar pelo menos uma vez 
ao dia? Tem sentido fi car chateado durante o dia todo 
por causa de uma discussão no trabalho?

Quero viver bem. 2019 foi um ano cheio. Foi cheio 
de coisas boas e realizações, mas também cheio de 
problemas e desilusões.

Normal. Às vezes a gente espera demais das pessoas.
Normal. A grana que não veio, o amigo que decep-

cionou, o amor que acabou.
Normal. 2020 não vai ser diferente!
Muda o século, o milênio muda, mas o homem é 

cheio de imperfeições, a natureza tem sua personali-
dade que nem sempre é a que a gente deseja, mas e 
aí? Fazer o quê? Acabar com seu dia? Com seu bom 
humor? Com sua esperança?

O que desejamos para todos nós é sabedoria! E que 
todos saibamos transformar tudo em boa experiência!

Que todos consigam perdoar o desconhecido, o 
mal educado. Ele passou na sua vida. Não pode ser 
responsável por um dia ruim...

Entender o amigo que não merece nossa melhor 
parte. Se ele decepcionou, passe-o para a categoria 
Três dos amigos. Ou mude de classe, transforme-o em 
colega. Além do mais a gente, provavelmente, tam-
bém já decepcionou alguém.

O nosso desejo não se realizou? Beleza, não tava na 
hora, não deveria ser a melhor coisa para esse momento 
(lembro-me sempre de um lance que eu adoro: cuidado 
com seus desejos; eles podem se tornar realidade).

Chorar de dor, de solidão, de tristeza, faz parte do 
ser humano. Não adianta lutar contra isso. Mas se a 
gente se entende e permite olhar o outro e o mundo 
com generosidade, as coisas fi cam diferentes.

2020 pode ser um ano especial, muito legal, se en-
tendermos nossas fragilidades e egoísmos e dermos 
a volta nisso. Somos fracos, mas podemos melhorar. 
Somos egoístas, mas podemos entender o outro.

2020 pode ser  o máximo, maravilhoso, lindo, espe-
tacular...ou... Pode ser puro orgulho!

Depende de mim, de você! 
Pode ser. E que seja!
Então, um feliz olhar novo!
Que a virada do ano não seja somente uma data, 

mas um momento para repensarmos tudo o que fi ze-
mos e que desejamos; afi nal sonhos e desejos podem 
tornar-se realidade somente se fi zermos jus e acredi-
tarmos neles!

Um Feliz Novo Ano cheio de mudanças! Que seu 
olhar brilhe, alcance e desbrave novos caminhos!
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CEPRAJUR do Direito UNIFIPA

atende 577 pessoas carentes em 2019
cia jurídica, em parceria com o Centro Judiciário de So-
lução de Confl itos (CEJUSC), PROCON de Catanduva e 
Associação Pão Nosso. Doze estagiários participaram 
dos atendimentos à população carente, supervisiona-
dos por dois professores daquele curso. 

A experiência para os alunos de atuar diretamen-
te com a população enriquece a formação do futu-
ro profissional de Direito. “O atendimento jurídico 
a pessoas carentes preenche uma lacuna social de 
acolhimento e escuta ativa, já que oferece subsídios 
sobre os direitos mais corriqueiros e que na maioria 
das vezes ‘escapam’ à compreensão das pessoas ne-
les contempladas. Às vezes uma escuta compassiva é 
tudo o que a pessoa espera obter e isso pode resol-
ver um conflito que para ela tem proporções imensu-
ráveis”, ressaltou o coordenador do CEPRAJUR, o Prof. 
Me. Donizett Pereira.

Faeca Júnior arrecada produtos para 
doação ao Lar dos Idosos de Pindorama

Projetos de informática entregam certifi cados do segundo semestre

Vestibular Agendado 2020 da UNIFIPA está com inscrições abertas

Campanha de orientação contra a dengue

30 alunos da UNIFIPA 
participam do CONIC 2019

Após consultoria, Faeca Júnior 
propõe estratégias a empresas  

Alunos do Colégio Catanduva 
arrecadam presentes para o 

Recanto Monsenhor Albino e 
Pediatria do HPA

Durante o mês de novembro, a Faeca Júnior, em-
presa júnior de consultoria do curso de Administração 
da UNIFIPA, arrecadou 651 itens, entre alimentos e 
produtos de higiene e limpeza, para o Lar dos Idosos 
de Pindorama. O Natal Júnior é uma ação solidária 
anual que visa arrecadar donativos para ajudar insti-
tuições de Catanduva e região e em 2019 a escolhida 

No dia 26 de novembro, o projeto de extensão In-
formática inclusiva para crianças do curso de Admi-
nistração da UNIFIPA entregou os certifi cados para 16 
alunos do Educandário São José. Essa foi a 21ª turma 
formada pelo projeto de responsabilidade social, co-
ordenado pelo Prof. Me. Marcílio Antonio Bortolucci e 
ministrado pelo Prof. Me. José Claudinei Cordeiro, com 
auxílio do monitor José Renato Pereira.

A UNIFIPA está com inscrições abertas para o Ves-
tibular Agendado 2020 através do site www.unifi pa.
com.br/vestibular para os cursos de Administração, 
Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, 
Engenharia Agronômica, Farmácia e Pedagogia. As 
inscrições são gratuitas e o candidato poderá agendar 
a prova escolhendo o melhor dia e horário. A prova 
será digital, no Campus Sede da UNIFIPA.

 A Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti 
(EMCAa) realizou campanha de orientação nos hospi-
tais Emílio Carlos, Padre Albino, HCC e UNIFIPA de 25 a 
29 de novembro para conscientização sobre os riscos 
com o início da temporada de chuva.

Com a #CatanduvaContraDengue, a Fundação Padre 
Albino, a Prefeitura e outras instituições de saúde estão rea-

Estagiários participam dos atendimentos, supervisionados 
por professores.

Entrega dos presentes ao Recanto Monsenhor Albino.

Integrantes da Faeca Junior com os produtos doados.

Durante o ano de 2019, o Centro de Práticas Jurídi-
cas (CEPRAJUR) do curso de Direito da UNIFIPA atendeu 
577 pessoas carentes através do escritório de assistên-

Trinta alunos da UNIFIPA participaram do 19º Congres-
so Nacional de Iniciação Científi ca (CONIC) 2019,  promovi-
do pelo SEMESP - Sindicato das Entidades Mantenedoras 
de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São 
Paulo na  Universidade Anhembi Morumbi, Campus Vila 
Olímpia, em São Paulo, nos dias 29 e 30 de novembro. Fo-
ram inscritos trabalhos de alunos de Biomedicina, Direito, 
Educação Física e Enfermagem, apresentados no dia 30.

Nesta edição foram 2.178 trabalhos inscritos, de 
4.012 alunos de instituições de ensino superior públi-
cas e privadas, nas áreas de Ciências Biológicas e Saúde, 
Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas e Sociais e 
Ciências Sociais Aplicadas.

A Faeca Júnior, empresa júnior de consultoria do 
curso de Administração da UNIFIPA, e o Sincomercio 
Catanduva promoveram no dia 12 de setembro um dia 
de consultoria gratuita para empresários de Catandu-
va e região na sede do Sincomercio. Doze empresas, 
dos mais variados ramos, participaram da ação, das 8 
às 18 horas, realizada pelos membros da Faeca Júnior 
e alunos do 4º ano de Administração da UNIFIPA. Além 
dos alunos, a atividade teve o acompanhamento do co-
ordenador da Faeca Júnior, Prof. Me. Cléber Peres, do 
coordenador do curso de Administração, Prof. Me. An-
tônio Ágide Mota Júnior, do Prof. Me. André Luiz Franco 
e do Prof. Me. Marcos Venício Braz de Assis.

Durante o mês de novembro, na Faeca Júnior, os 
alunos, juntamente com os professores, analisaram as 
necessidades de cada empresa participante e foi ofere-
cida a cada uma proposta de implantação de estraté-
gias empresariais.

Feira Nos dias 5 e 6 de outubro, a Faeca Júnior par-
ticipou da Feira do Empreendedor, em Paulo, maior 
evento de empreendedorismo da América Latina. Par-
ticiparam da Feira, representando a empresa Júnior, a 
presidente Kemilly Piveta, a vice-presidente, Sara Galdi-
no, o secretário, Caio César da Silva, o diretor de marke-
ting, Lister Ogusuku Ribeiro, e o diretor de responsabili-
dade socioambiental, João Pedro Citolino.

FEJESP A Faeca Júnior recebeu a visita da Federação 
das Empresas Júniores do Estado de São Paulo (FEJESP), 
núcleo de São Carlos, no dia 28 de setembro. A visita ser-
viu como avaliação e informativa para que a empresa jú-
nior possa tornar-se umas das fi liadas ao núcleo. A FEJESP 
é uma associação que trabalha para representar e poten-
cializar as Empresas Júniores do Estado de São Paulo.

Durante o mês de novembro, os alunos  do 6º ao 9º 
anos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio do 
Colégio Catanduva arrecadaram presentes para os ido-
sos do Recanto Monsenhor Albino e brinquedos para a 
Pediatria do Hospital Padre Albino.

A arrecadação foi coordenada pela professora de 
inglês Patrícia Nunes Guimarães Simões de Lima e a ati-
vidade faz parte da campanha "Solidariedade não tem 
idade", desenvolvida pelo Colégio.

foi o Lar de Idosos de Pindorama.
O projeto foi desenvolvido pelos alunos da Faeca 

Júnior e teve apoio e arrecadação dos alunos dos cur-
sos de Administração, Direito e Pedagogia da UNIFIPA. 
Além disso, os professores do curso de Administração 
se prontifi caram a colaborar com a ação. Os produtos 
arrecadados foram entregues no dia 30 de novembro 
pelos alunos da Faeca Júnior Isabela Cristina Motta 
Maciel, João Pedro Citolino, Kemilly Piveta, Lister Ogu-
suku Ribeiro, Natália Marineli Vacarin e Raíssa Vicente, 
acompanhados pelo coordenador da empresa júnior, 
Prof. Me. Cléber Peres.

A ação arrecadou 162 litros de leite, 100 kg de ar-
roz, 94 kg de açúcar, 86 pacotes de bolacha, 42 paco-
tes de macarrão, 40 kg de feijão, 36 pacotes de café, 
18 litros de óleo de cozinha, 15 sachês de molho de 
tomate, 16 sucos de saquinho, 13 pacotes de fubá, 
11 caixas de gelatina, 6 kg de sal de cozinha, 3 kg de 
farinha de trigo, 2 pacotes de achocolatado em pó, 1 
kg de farinha de mandioca, 1 pacote de goiabada, 1 
lata de milho em conserva, 1 amaciante de roupas, 
1 sabonete, 1 sabão em barra e 1 escova de dente, 
totalizando 651 itens.

O ABC da Informática também entregou certifi -
cados neste dia 26 de novembro para seis alunos do 
projeto. Esta foi a 34ª turma do curso, ministrado pelo 
Prof. Me. José Claudinei Cordeiro.

Segundo o coordenador de Extensão do curso de 
Administração, Prof. Me. Marcílio Bortoluci, o objetivo 
foi proporcionar conhecimento básico de softwares, 
aplicativos e navegação na Internet.

O candidato terá acesso ao resultado no mesmo 
dia, em até duas horas após a prova, acessando o site 
www.vestibularonline.com.br e também através de 
seu e-mail. A prova terá 40 questões de Conhecimen-
tos Gerais, de múltipla escolha, divididas em 10 de 
Português, 05 de História, 05 de Geografi a, 05 de Bio-
logia, 05 de Matemática, 05 de Química e 05 de Física 
e Redação em Língua Portuguesa.

lizando a campanha “Você já fez sua parte?” para que a po-
pulação evite água parada e permita a entrada dos agentes 
para orientação e busca de possíveis focos do mosquito.

A FPA, através das Brigadas da Dengue, vistoria ro-
tineiramente as áreas internas e externas de suas uni-
dades para garantir que não haja acúmulo de água, 
evitando assim a proliferação do mosquito.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Hospital Emílio Carlos recebe o Selo Intermediário 

do Programa São Paulo Amigo do Idoso

O Hospital Emílio Carlos (HEC) recebeu a certifi ca-
ção do Selo Intermediário do Programa São Paulo Ami-
go do Idoso no dia 5 de novembro no XI Simpósio de 
Geriatria e Gerontologia do Instituto Paulista de Geria-
tria e Gerontologia (IPGG), em São Paulo. O selo foi con-
quistado após a visita in loco da coordenadora de Saú-
de do Idoso da Secretaria de Estado da Saúde, Cláudia 
Fló, no dia 3 de julho, quando foram apresentadas, pelo 
Comitê do Hospital Amigo do Idoso do HEC, as ações 
obrigatórias e eletivas e da demanda especifi cada para 
obtenção desse selo.

“A proposta de desenvolvimento do programa Hos-
pital Amigo do Idoso vem de encontro ao perfi l noso-
lógico do HEC”, disse o administrador Benedito (Benê) 
Carlos Rodrigues. De acordo com ele, ainda, o Plano 
Institucional de Humanização do hospital foi proposto 
com base na política estadual de humanização, que tem 
como um dos programas o Hospital Amigo do Idoso.

Benê informou ainda que o objetivo é em 2020 plei-
tear o último selo, o Pleno. Para isso já estão sendo im-
plantadas as seguintes ações no hospital: proporcionar 

atividades de estimulação cognitiva e motora para ido-
sos; diagnóstico com os idosos do hospital acerca do im-
pacto das ações realizadas; facilitar a integração do idoso 
à rede de serviços e à comunidade; qualifi car a hospita-
lidade do paciente idoso; envolver o Comitê do Idoso 
nas investigações de eventos adversos relacionados ao 
paciente idoso; reestruturar os serviços que contemplem 
os cuidados no fi nal de vida e cuidados paliativos; estru-
turar sistemas de acolhimento com classifi cação de risco; 
relatório de melhorias das ações implantadas; implantar/
adequar os locais de espera do hospital; disponibilizar 
cartilha e material de divulgação para idosos e capacita-
ção dos profi ssionais "Posso ajudar".

 O presidente da Diretoria Administrativa da Funda-
ção, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, comemorou 
a conquista do selo e cumprimentou o Comitê do Selo 
do Idoso do “Emílio Carlos”, que “abraçou e executou o 
projeto com maestria”. Para ele, “o importante não é a 
premiação; é a mudança de cultura. Que essas ações 
fi quem enraizadas e sejam passadas para os demais; 
fi quem para sempre”, fi nalizou.

Hospitais da Fundação realizam Simpósio de Humanização

Os hospitais da Fundação Padre Albino (FPA), Emí-
lio Carlos e Padre Albino, promoveram no dia 28 de 
novembro o 8º Simpósio de Humanização em parceria 
com o Ambulatório Médico de Especialidades – AME 
Catanduva, Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA), 
Padre Albino Saúde (PAS) e Recanto Monsenhor Albino. 
Os participantes foram acolhidos pelo Projeto Dr. Sara & 
Cura, mantido pelos Rotarys Clubes de Catanduva.

No período da manhã, no anfi teatro Padre Albino, 
a Dra. Soraia Drago Menconi falou da iniciativa Hos-
pital Amigo da Criança: experiência da Santa Casa de 
Misericórdia de Limeira/SP, instituição acreditada pelo 
Ministério da Saúde desde 2002.

Na sequência, as conquistas institucionais do Hospi-
tal Padre Albino e os desafi os para a certifi cação foram 
discutidos por mesa formada pela apoiadora do Núcleo 
Técnico de Humanização da Secretaria de Saúde do Es-
tado, Elânia Maria Ferreira e Ferreira; pelas articuladoras 
de humanização do Departamento Regional de Saú-
de – DRS XV, Ana Virginia Bortoloto Sossai e Lucinéia 
Lacerda de Oliveira Santos, pelo Gerente Médico do 

Na visita ao "Emílio Carlos", Cláudia Fló entregou o Selo Inicial de Hospital Amigo do Idoso ao Comitê.

Dr. Amarante com os funcionários premiados 
e homenageados.

O simpósio foi encerrado com apresentação das ações realizadas em 2019.

Diretoria homenageia 
funcionários premiados no
Fórum Somos SUStentáveis

HPA e HEC participam de 
formação em gestão para 

administradores

 Os funcionários dos hospitais Emílio Carlos (HEC) 
e Padre Albino (HPA), premiados no 2º Fórum Somos 
SUStentáveis, promovido pela Fehosp (Federação 
das Santas Casas e Hospitais Benefi centes do Estado 
de São Paulo), participaram da reunião da Diretoria 
Administrativa da Fundação no dia 26 de novembro, 
onde foram homenageados.

O presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José 
Carlos Rodrigues Amarante, lembrou que os dois hos-
pitais foram os últimos admitidos no programa Santas 
Casas SUStentáveis, em 2015, e que sempre são muito 
bem avaliados, classifi cando-se entre os melhores do 
Estado. Agradeceu e cumprimentou os funcionários 
pela premiação e destacou que além do mérito profi s-
sional, eles estão envolvidos com a instituição. “Essas 
iniciativas e inovações trazem economia para a Funda-
ção e qualidade nos serviços prestados à população. 
Todos ganham com isso, inclusive outros hospitais, 
que passarão a adotar as novidades”, fi nalizou.

 O “Emílio Carlos” fi cou em 1º lugar em “Sustentabi-
lidade” com o trabalho “Otimização da agenda médica 
ambulatorial e integralidade do cuidado com medica-
mento: resultados da implantação de consultório far-
macêutico em hospital escola”, do farmacêutico Belmiro 
Morgado Junior, e o “Padre Albino” em 2º lugar em “Qua-
lifi cação da assistência e segurança do paciente” com o 
trabalho “Visita à maternidade: vinculação prévia, um 
direito da gestante”, da enfermeira Aline Cristina de Poli.

Os trabalhos foram desenvolvidos em equipe e por 
isso, além de Belmiro e Aline, também participaram da 
homenagem os funcionários Eliezer Clemente Valle, 
do HEC, e Maristela Paiva Neves, do HPA, e os admi-
nistradores Benedito Carlos Rodrigues e Renata Rocha 
Bugatti. A funcionária do HPA Ana Laura Ribeiro Flores 
foi representada por Renata Bugatti.

Funcionários dos hospitais Emílio Carlos e Padre Al-
bino participaram, ao longo do mês de novembro, do 
curso de formação em Gestão para Administradores, 
com aulas a distância e presenciais. O projeto é da CMB 
(Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospi-
tais e Entidades Filantrópicas) em parceria com a Fehosp 
(Federação das Santas Casas e Hospitais Benefi centes do 
Estado de São Paulo – Fehosp), subsidiado pelo Ministé-
rio da Saúde. Nos dias 22 e 23 de novembro, os partici-
pantes foram a São Paulo para discussão,  planejamento 
e gestão estratégica em saúde e negociação na área. 

Participaram do curso, do Hospital Padre Albino, a ad-
ministradora Renata Rocha Bugatti, a coordenadora do 
Centro de Diagnóstico por Imagem, Wandrea Nascimen-
to, o gerente médico Dr. Luís Fernando Colla, a coorde-
nadora do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente 
Maria Cláudia Piccolo Barbosa, a gerente de Enfermagem 
Simone Trovó e a coordenadora de Enfermagem Regina 
Pereira Pardim. Do Hospital Emílio Carlos os participan-
tes foram o administrador Benedito Carlos Rodrigues, o 
gerente de Enfermagem Jeff erson Cavalgante e a coor-
denadora do Serviço de Hospitalidade Aline Pereira.

HPA, Dr. Luís Fernando Colla, pelo Médi-
co Coordenador do Centro Obstétrico e 
da Maternidade do HPA, Prof. Dr. Alfeu 
Accorsi Neto, pela Médica Coordenado-
ra da Clínica de Pediatria do HPA, Profa. 
Dra. Gisele Maria Couto, e pela Médica 
Coordenadora da Unidade de Cuidados 
Intermediários Neonatal e Canguru do 
HPA, Dra. Luciana Sabatini Doto Tannous 
Elias. Todos destacaram a importância do 
tema e os benefícios da iniciativa para o 
binômio mãe-bebê, além da qualifi cação 
que a certifi cação proporciona para a ins-
tituição. O Hospital Padre Albino iniciou 
em 2019 a jornada em busca do Selo 
Amigo da Criança e conta com apoio de 

todos profi ssionais para o sucesso desta empreitada.
A partir das 19h, o simpósio foi encerrado com 

um coquetel na sala de Ginástica, Danças e Lutas do 
Complexo Esportivo da UNIFIPA, que destacou o tema 
“Valorização do Trabalhador”, uma das diretrizes da 
Política Nacional de Humanização. A atividade reuniu 
os colaboradores integrantes de diferentes comitês 
hospitalares para apresentação dos feitos em 2019 e 
integração. Na oportunidade foi lançada a campanha 
de endomarketing que será trabalhada em 2020 com 
o slogan “Nós somos Fundação”. A gestão hospitalar e 
o Departamento de Recursos Humanos enfatizaram o 
efetivo trabalho desenvolvido pelas equipes.

O médico pediatra e integrante do Grupo de Tra-
balho de Humanização, Dr. Carlos Corrêa, foi homena-
geado pelo incentivo da temática junto aos alunos do 
curso de Medicina da UNIFIPA e pelo trabalho desen-
volvido na área ao longo dos anos. A coordenação do 
evento foi dos Centros Integrados e Grupos de Trabalho 
de Humanização dos departamentos da FPA, em parce-
ria com o Departamento de Qualidade Hospitalar. 

Arquivo

Imprensa e Marketing

Imprensa e Marketing
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Técnicas do DRS com funcionárias que as 
acompanharam na visita.

HPA faz nova captação de órgãos; 
doadora era receptora transplantada

Hospitais promovem o 1º Simpósio 
de doação de sangue e medula óssea

Secretaria de Estado e DRS XV fazem visita técnica ao HPA

Batman visita a Pediatria do 
Hospital Padre Albino

AME promove o 
Dezembro Laranja

Prontuário Eletrônico

O Hospital Padre Albino realizou captação de ór-
gãos dia 28 de novembro de uma receptora trans-
plantada renal. Com 54 anos, C.A.F., renal crônica ha-
via dois anos, deixou a hemodiálise quando recebeu 
a doação de um rim e deu continuidade ao ato de 
amor que recebeu.

“A situação é muito difícil, mas sabemos que queria 
isso e ela ter sido salva devido à doação de um rim con-
tribuiu para que tomássemos a decisão de doar seus 
órgãos”, disse a fi lha D.C.C.

A doadora, de Santa Adélia, deu entrada no HPA no 
dia 25 de novembro com acidente vascular encefálico 
hemorrágico (AVCH). A morte encefálica foi constatada 
no dia 27, às 9h30. A cirurgia ocorreu no dia 28 e teve 
início às 7h50 com término às 11h20. Foram captados 

Os hospitais da Fundação Padre Albino, Padre Albi-
no e Emílio Carlos, com o apoio do Padre Albino Saúde 
(PAS), promoveram, no Anfi teatro Padre Albino, no dia 
28 de novembro, o 1º Simpósio de Doação de Sangue 
e Medula Óssea.

As palestras foram ministradas pelo médico assis-
tente e responsável técnico da Unidade de Transplante 
de Medula Óssea da Faculdade Regional de Medicina 
de Rio Preto, Dr. João Victor Piccolo Feliciano, que abor-

A apoiadora do Núcleo Técnico de Humanização da 
Secretaria de Estado da Saúde, Elânia Maria Ferreira e 
Ferreira, e as articuladoras de humanização do Departa-
mento Regional de Saúde/DRS XV, Ana Virginia Bortolo-
to Sossai e Lucinéia Lacerda de Oliveira Santos, fi zeram 
visita técnica na Maternidade do Hospital Padre Albino 
no último dia 28 de novembro com o objetivo de co-
nhecer as boas práticas em humanização.

As técnicas foram recepcionadas pela administrado-
ra hospitalar, Renata Rocha Bugatti, pelo médico coorde-
nador do Centro Obstétrico e da Maternidade, Prof. Dr. 
Alfeu Accorsi Neto, pela coordenadora de humanização, 
Maristela Neves, pela responsável técnica de enferma-
gem Simone Trovó, pela enfermeira coordenadora da 

No dia 14 de novembro, a Pediatria do Hospital Pa-
dre Albino (HPA) recebeu a visita especial do Batman, 
que alegrou a tarde das crianças internadas. Dinaldo de 
Oliveira Barbosa, o Batman, iniciou este trabalho social 
em maio deste ano, quando visitou a Santa Casa de Mi-
sericórdia de Novo Horizonte. Durante a visita ao HPA, 
acompanhado do fi lho, vestido de Homem Aranha, 
ele tirou fotos e conversou com as crianças. A alegria 
foi contagiante: algumas crianças que estavam tristes 
e com dores esqueceram a doença para sorrir com o 
personagem.

Segundo Dinaldo, a fantasia foi confeccionada por 
ele, que tentou por dois anos, até que em março deste 
ano fi cou pronta. “Um dia vestido de Batman pelas ruas 
de Novo Horizonte, um carro me parou e pediu para fa-
zer foto. O passageiro que queria a foto era um menino 
que havia passado por cirurgia de câncer na cabeça há 
15 dias e aquilo me emocionou. Ali pensei: vou fazer 
como aquele médico, cujo vídeo circula na internet. Um 
homem fantasiado de Batman que abraça uma crian-
ça com câncer. Ele foi minha inspiração. Recebi convite 
para visitar a Santa Casa de Novo Horizonte no Dia das 
Mães e depois disso não parei mais”, contou ele.

rins, fígado e córneas. O fígado foi encaminhado para 
Campinas e os demais órgãos para São José do Rio Pre-
to para posterior distribuição.

Armazenamento e transporte Os órgãos são 
armazenados em três embalagens plásticas estéreis 
com gelo e solução de preservação e são transporta-
dos em caixa térmica até o destino. “Na captação de 
hoje vimos a importância do ato de amor ao próximo 
que é a doação de órgãos. Uma vida salva há dois anos 
hoje proporcionará novas possibilidades aos recepto-
res. Somos gratos à família pelo sensível ato, mesmo 
sendo um momento de profunda dor”, agradeceu o 
coordenador das UTIs, da Comissão Intrahospitalar de 
Transplante da Fundação Padre Albino e do curso de 
Medicina da UNIFIPA, Dr. Jorge Valiatti.

dou a função da medula e do sangue e esclareceu dúvi-
das sobre o processo de doação, e do Comandante da 
2ª Cia do 17º Batalhão de Polícia Militar e coordenador 
da Campanha “Doar é Legal”, Capitão Anderson Ferreira 
Nunes, que também abordou o processo de doação e 
casos de crianças que receberam o transplante e outras 
que aguardam na fi la pela oportunidade de continuar a 
viver. Casos que emocionaram todos os presentes.

O simpósio, que contou com a participação de pro-
fi ssionais da área de saúde e alunos, foi aberto pela ad-
ministradora do Hospital Padre Albino, Renata Rocha 
Bugatti, pela gerente de enfermagem, Simone Trovó, 
pela enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente, 
Ana Laura Ribeiro Flores, pela biomédica coordenado-
ra das Agências Transfusionais do HPA e HEC, Débora 
P. Ribas Diniz, pela enfermeira coordenadora do Nú-
cleo de Educação Permanente, Ana Lúcia dos Santos, e 
pela médica hematologista do Hemonúcleo e Agências 
Transfusionais da Fundação Padre Albino, Dra Melina 
Lopes Basto Bassi.

A organização do simpósio agradece a colabora-
dora do Hemonúcleo de Catanduva Cíntia Moraes W. 
Constantino pela doação da decoração do evento, que 
contou com público estimado de 150 participantes.

O Ambulatório Médico de Especialidades – AME Ca-
tanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, promo-
veu campanha de prevenção ao câncer de pele, alusiva 
ao Dezembro Laranja, com palestra da dermatologista 
Dra. Manuela Ribeiro Palla Jorge no dia 3 de dezembro, 
na recepção central. Participaram cerca de 60 pessoas, 
entre colaboradores e pacientes, que receberam amos-
tras de protetor solar.

 Dezembro Vermelho O AME está desenvolveu pro-
gramação alusiva ao mês da luta contra a AIDS, o Dezem-
bro Vermelho. No dia 6, na recepção central, pacientes e 
colaboradores acompanharam a palestra com o médico 
infectologista Arlindo Schiesari Junior sobre o tema.

 Novembro Azul No mês de combate ao câncer de 
próstata, o AME promoveu, no dia 12 de novembro, na 
recepção central, palestra ministrada pelo urologista Dr. 
Marcel Calegari Hayashi. A unidade recebeu decoração 
especial e os colaboradores e pacientes balas temáticas 
como mimo para ressaltar a importância do tema.

Todas as ações são desenvolvidas pelo CIH (Centro 
Integrado de Humanização), GTH (Grupo de Trabalho e 
Humanização) e Administração.

O Pronto Socorro (PS) do Hospital Padre Albino 
implantou o sistema de Prontuário Eletrônico no dia 
18 de novembro e os atendimentos a partir da data 
já começaram na nova plataforma. A ferramenta de 
prescrição eletrônica auxilia para melhor controle das 
prescrições médicas e cuidados gerais, dando maior 
segurança e respaldo para o paciente e para os fun-
cionários. Os treinamentos foram realizados pelo dire-
tor médico, Dr. Luís Fernando Colla, supervisor de T.I., 
Marco Milan, as enfermeiras Raquel Campos e Natália 
Colaboni e o Núcleo de Qualidade.

Maternidade, Aline Cristina de Poli, pelas enfermeiras 
Ludimila Ferreira da Cruz e Camila Ramos Bernardo Spo-
laor, pelo médico docente de plantão na Maternidade, 
Dr. Mauro Casanova, pela escriturária Laís Gonçalves da 
Silva, pela auxiliar de enfermagem Joyce da Silva Bar-
bosa, pela fotógrafa voluntária, Isabeli Baruff aldi e pela 
enfermeira docente do curso de Medicina da UNIFIPA, 
Denise Gonzales Stellutti de Faria. O grupo participou 
do projeto de humanização “Visita da gestante à Mater-
nidade”, que dá orientações às gestantes dos 19 muni-
cípios da microrregião. Naquela data, cerca de 50 ges-
tantes participaram da ação.  

Além das orientações referentes aos tipos de parto e 
suas indicações, assuntos como a amamentação, banho 
do recém-nascido - orientação feita pelo curso de en-
fermagem da UNIFIPA - e as rotinas da instituição foram 
abordados. As participantes fi zeram o reconhecimento 
das dependências físicas da Maternidade, trocaram ex-
periências durante o coff ee break e foram fotografadas 
por fotógrafa profi ssional para posterior entrega de 
mimo do hospital, um book com duas fotos.

O case "Visita da gestante à Maternidade" foi desta-
que no recente Fórum Somos SUStentáveis realizado 
no dia 18 de novembro, em São Paulo, tendo a iniciati-
va apoio da articulação de humanização da Secretaria 
de Saúde do Estado que, por meio das articuladoras 
Ana Sossai e Lucinéia Santos, enalteceu o trabalho de-
senvolvido em Catanduva como referência para a rede 
de atenção à saúde.

Batman encantou as crianças.

O anfi teatro fi cou lotado por profi ssionais da saúde, 
alunos e interessados.
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1ª Semana Acadêmica do curso de 

Farmácia da UNIFIPA

Educação Física realiza atividade 
sobre consciência negra

Centro de Diagnóstico por Imagem realiza treinamento do CROSS

Projeto Terceira Idade UNIFIPA encerra 
atividades de 2019 e lança o livro 

“Memórias de um projeto de sucesso”

A Terceira Idade UNIFIPA, projeto de extensão do 
curso de Educação Física Licenciatura, encerrou suas 
atividades em 2019 no dia 04 de dezembro e lançou 
o livro “Memórias de um projeto de sucesso”, que re-

De 20 a 22 de novembro, o curso de Farmácia da 
UNIFIPA realizou sua 1ª Semana Acadêmica com  o 
tema “Farmácia: profi ssão multidisciplinar”, que contou 
com a participação dos alunos de Biomedicina.

No dia 20, o farmacêutico Dr. Alex Alfredo de Olivei-
ra, perito criminal da Superintendência de Polícia Téc-
nico-Científi ca de São Paulo, falou sobre "Aplicação das 
Ciências Forenses na elucidação de crimes". No dia 21, a 
geneticista e docente da UNIFIPA Profa. Dra. Nilce Barril 
abordou "Aconselhamento genético pré e pós-natal" e 
no dia 22 o tema do diretor de planta industrial da DLA 
Pharma, o farmacêutico Dr. Antônio Dias, foi "O farma-
cêutico e as oportunidades na indústria farmacêutica".

No dia 19 de novembro, os alunos do 2º e 3º anos do 
curso de Educação Licenciatura da UNIFIPA realizaram 
atividades sobre a cultura afrodescendente em come-
moração ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 
20 de novembro, com coordenação da Profa. Ma. Lucia-
na Cione Basto, do Prof. Esp. Carlos Alexandre Mendes, 
com apoio e colaboração da Profa. Ma. Luciana Leite. Os 
alunos do curso de Educação Física Bacharelado, que 
no próximo ano também farão parte do projeto, assisti-
ram as apresentações. 

“As apresentações fi cam surpreendentes a cada ano. 
Elas giram em torno de personagens da cultura afro, como 
Luís Gama, José do Patrocínio, entre outros. Essa ação de 
intercâmbio cultural contribui para futuras refl exões dos 
estudantes”, frisou o Prof. Carlos Alexandre Mendes.

No dia 29 de novembro, o Centro de Diagnóstico 
por Imagem (CDI) do Hospital Padre Albino realizou 
treinamento do Cadastro de Demanda por Recurso 
(CDR) – CROSS para 22 auxiliares administrativas dos 
ambulatórios do Hospital Emílio Carlos no laboratório 
de informática do Campus Sede da UNIFIPA.

As funcionárias foram treinadas para realizar a in-
serção de exames e cirurgias do CDR-CROSS. A capaci-
tação foi ministrada pela auxiliar de faturamento e res-
ponsável pelo Agendamento CRD-CROSS, Ana Maria 
Teodoro, e pela coordenadora administrativa do CDI, 
Wandrea Cristina Nascimento.

Brinquedos O Hospital Padre Albino recebeu doa-
ção de brinquedos de Waldomiro Giovani Marsaro, que 
completou 90 anos. Em seu aniversário, ele pediu aos 
convidados que o presenteassem com brinquedos para 
doar a entidades da cidade e uma das escolhidas foi o 
HPA. Os brinquedos serão entregues para crianças in-
ternadas na Pediatria e para a brinquedoteca do SUS.

Senac no Museu No dia 8 de novembro, o Museu 
Padre Albino recebeu a visita dos alunos do SENAC Ca-
tanduva acompanhados dos professores Renata Gaia-
no e Felipe Boso Brida para conhecerem a história do 
Monsenhor e da cidade.

Engenharia Agronômica UNIFIPA realiza
minicurso sobre classifi cação do solo

HPA participa da 6ª SAP do PROADI/SUS

Comitê de Prevenção de Quedas inicia atividades no HPA

O curso de Engenharia Agronômica da UNIFIPA reali-
zou dia 07 de dezembro, no anfi teatro da Agência Paulis-
ta do Agronegócio (APTA), Polo Centro Norte de Pindora-
ma, o minicurso “Classifi cação do solo: aspectos técnicos 
e de conservação” em comemoração ao Dia Mundial do 
Solo - 05 de dezembro. O minicurso foi ministrado pelo 
engenheiro agrônomo Dr. Sandro Roberto Brancalião, 
que falou sobre o tema em relação à classifi cação do solo 

O Hospital Padre Albino participou da 6ª SAP (Sessão 
de Aprendizagem Presencial) do projeto “PROADI/SUS – 
Saúde em nossas mãos – melhorando a saúde do Brasil 
em larga escala” nos dias 26 e 27 de novembro, em São 
Paulo. Com o objetivo principal de garantir a segurança 
do paciente e a qualidade no cuidado por meio de mu-
danças na cultura das instituições de saúde, o projeto es-
timula as 119 UTIs do Brasil participantes a encontrarem 
soluções de melhorias com seus próprios recursos. 

“Exemplo das melhorias é a redução dos índices dos 
três principais tipos de infecções relacionadas à assistên-
cia à saúde (IRAS) em UTIs de 116 hospitais públicos e 
fi lantrópicos em todo o país, o que evitou o surgimento 
de cerca de 4.100 episódios de infecções e 1.400 vidas 

O Hospital Padre Albino criou, no mês de novem-
bro, o Comitê de Prevenção de Quedas, um dos sete 
existentes sobre segurança do paciente. Com nove 
integrantes interdisciplinares estão sendo realizadas 
rondas, leito a leito, nos setores onde os pacientes têm 
predisposição a sofrer queda. Neste mês foi realizada 
ronda no 5º, 4º e 3º andares, Pediatria, Posto 3, Pron-

e suas particularidades de manejo e conservação.
Dr. Sandro Roberto Brancalião é graduado em 

Engenharia Agronômica pela UNESP de Jaboticabal, 
com mestrado e doutorado em Agronomia (Agricul-
tura) pela UNESP de Botucatu.  Possui pós-doutorado 
pelo Conselho Nacional de Pesquisa-CNPQ/Embrapa 
Instrumentação em técnicas espectroscópicas, com 
trabalho referente à Dinâmica e Qualidade da MOS.

salvas entre os meses de janeiro de 2018 e outubro de 
2019”, informou a coordenadora da Qualidade do HPA, 
Maria Cláudia Piccolo Barbosa, completando que “a meta 
até o fi nal de 2020 é reduzir em até 50% os três principais 
tipos de IRAS no país”.

Durante os encontros, os hospitais participantes 
apresentam seus resultados e trocam experiências para 
uma visão geral de como está o projeto pelo País. O seu 
fortalecimento e ampliação para mais hospitais do SUS é 
prioridade para os próximos anos. Representaram o Hos-
pital Padre Albino o Dr. Fernando César Miranda, médico 
da UTI Adulta, Maria Cláudia Piccolo Barbosa, coordena-
dora da Qualidade, e Cláudia Lecínia Correia e Cristiane 
Aparecida Viana Azevedo, enfermeiras da UTI Adulta.

to Socorro e UTQ. Ao fi nal, o enfermeiro responsável 
pelo setor recebe um feedback com as intervenções a 
serem realizadas. Desde a implantação do comitê não 
houve registros de queda.

Os comitês estão sendo implantados para despertar 
nos colaboradores a importância e aproximação com re-
lação à segurança do paciente.

lata os 20 anos de existência do projeto. As 28 alunas 
receberam certifi cado de Menção Honrosa pelas ativi-
dades realizadas no ano.

A aluna Leonor Bernardes de Souza, de 82 anos, foi 
homenageada e recebeu diploma simbólico por ter 
sido alfabetizada neste ano pela Profa. Esp. Zélia de 
Oliveira Pantaleão, do curso de Pedagogia. A forman-
da Adelaide Santaella Rosa, representando a turma, 
escreveu discurso proferido pela aluna Marlene Mene-
ghelli Dias. Ao fi nal, as alunas cantaram a música “O 
que é, o que é?, de Gonzaguinha.

A mesa da solenidade foi composta pelo reitor da 
UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, a gestora  administrativa e 
fi nanceira Cristiane Oliveira, o coordenador do curso de 
Educação Física Licenciatura e idealizador do projeto, 
Prof. Esp. José Cione Neto, a coordenadora dos projetos 
de extensão do curso de Educação Física Licenciatura 
e Terceira Idade UNIFIPA, Profa. Ma. Luciana Basto, e o 
idealizador do livro, Prof. Me. Marcus Vinicius Seixas.

Livro lançado conta a história do projeto.
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BRONCOSCOPIA

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

CIRURGIA GERAL

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

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

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

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS

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

CIRURGIA VASCULAR

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

CIRURGIA VASCULAR  E ANGIOLOGIA

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

CLÍNICA MÉDICA

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

DOENÇA DO SONO

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

GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA

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

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA

Instituto Jorge de Medicina

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

NEFROLOGIA

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

NEUROLOGIA CLÍNICA

(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a e potenciais evocados audivo e visual.

•Dr. Gustavo de Almeida Herrera  - •Dr. Emílio Herrera Júnior

 Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografi a 

computadorizada e mapeamento cerebral.

•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583

NUTROLOGIA

Obesidade e emagrecimento

•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO

•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263

OTORRINOLARINGOLOGIA

•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr. - Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin - Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

PEDIATRIA

•Dr. Antonio Sérgio Munhoz - Rua Ceará, 847 - Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto - Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios - Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

PNEUMOLOGIA E  ALERGIA INFANTIL

•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS

•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

REUMATOLOGIA

•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti - Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870

UROLOGIA

•Dr. Wilmar Calil de Mello - Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE  ANÁLISES CLÍNICAS

Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº

AME Catanduva realiza SIPAT

O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) 
Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, pro-
moveu, de 25 a 29 de novembro, a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT.

A Semana proporcionou atividades para os funcio-
nários, como ginástica laboral e momento de refl exão 
no dia 25 com o educador físico Rodrigo Sebastião 
Matheus, do Grupo de Apoio ao Trabalhador (GAT) da 

Fundação Padre Albino. No dia 26, os participantes re-
ceberam dicas de segurança interpessoal do vigilante 
Agnelo Fernandes de Souza. No dia 27, palestra de Di-
reção defensiva pelo técnico de Segurança do Traba-
lho Willian Fernandes, que apresentou breve histórico 
da Segurança do Trabalho em alusão ao dia 27 de no-
vembro, Dia do Engenheiro do Trabalho e Técnico de 
Segurança do Trabalho. No dia 28, os funcionários rece-
beram os Palhaços da Alegria, com dinâmicas sobre o 
Sorriso e a Saúde, e encerrando a Semana, Deniz Simiel, 
do Núcleo de Educação Permanente da Fundação Pa-
dre Albino, abordou o stress como fator de risco para as 
relações interpessoais.

Os funcionários participaram de coff ee break e sor-
teio de brindes durante a semana. A SIPAT tem o obje-
tivo de alertar e conscientizar os colaboradores sobre a 
importância da saúde e segurança no trabalho. A ação 
foi promovida pela CIPA – Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes e Administração do AME.

Avaliação A Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo, através do Grupo de Gestão Ambulatorial da Co-
ordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços de Saú-
de, divulgou o relatório de avaliação do terceiro trimes-
tre de 2019 do Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino.

Segundo informações da gerente administrativa 
Karulini Polo, de acordo com a avaliação fi nal, a Unida-
de encerrou o trimestre com todas as linhas de contra-
tação e todos os indicadores cumpridos integralmente.

Atendimento Os funcionários do AME participa-
ram de palestra sobre atendimento à população LGBT 
no dia 12 de dezembro, ministrada por Deniz Simiel, do 
Núcleo de Educação Permanente da Fundação Padre 
Albino. O objetivo foi qualifi car os funcionários para o 
atendimento inclusivo através da Política Nacional de 
Saúde Integral à população LGBT, que promove a saú-
de integral de gays, lésbicas, bissexuais e transexuais, 
eliminando a discriminação e o preconceito institucio-
nal, bem como contribui para redução da desigualda-
de e a consolidação do atendimento.

Ginástica laboral foi uma das atividades da SIPAT.
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Alunos do 4º ano de Biomedicina 

UNIFIPA fazem o exame OSCE
Os alunos do 4º ano do curso de Biomedicina da UNI-

FIPA fi zeram no dia 27 de novembro o exame Objective 
Structured Clinical Examination (OSCE), também conheci-
do como Avaliação Clínica Objetivamente Estruturada ou 
Avaliação Objetiva e Estruturada, baseada em estações.

De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Dra. 
Ana Paula Girol, as estações simularam atividades reais 
para avaliar habilidades em  procedimentos laborato-
riais de coleta de sangue, análises microbiológicas e pa-
rasitológicas, seleção de exames para análises bioquí-
micas, diagnósticos de citologia oncótica, molecular e 
de genética. "Os alunos também foram avaliados sobre 
conhecimentos de Bioética e quanto à comunicação 
verbal", completou ela.

Palestra Os alunos do curso assistiram a palestra 
“Princípios básicos da radioterapia” ministrada pelo bio-
médico José Eduardo Lopes, no dia 21 de novembro. “A 
Imagenologia é uma das habilitações do biomédico e o 
curso de Biomedicina oferta a possibilidade de realiza-
ção de estágio supervisionado nessa área aos graduan-
dos. Por isso, a palestra proferida por especialista na área 
é importante para passar informações aos alunos inte-
ressados”, explicou a Profa. Ana Paula Girol.

Palestra-2 No dia 22 de novembro, o Prof. Me. Da-
niel Henrique Gonçalves, docente do curso, ministrou 
palestra sobre câncer de próstata para os funcionários 

da empresa Cotave. Ele falou sobre a importância da 
saúde do homem, prevenção do câncer de próstata, 
exame de PSA, toque retal e hábitos de vida saudáveis. 
A palestra foi atividade do Novembro Azul.

Meio ambiente No dia 23 de novembro, os alunos 
do 3º ano realizaram atividade de conscientização e in-
formação sobre sustentabilidade e meio ambiente com 
distribuição de mudas na Praça Monsenhor Albino. Eles 
também orientaram sobre reaproveitamento de mate-
riais plásticos e da água de chuva para a população que 
passava pela praça. O evento foi organizado pela Profa. 
Dra. Márcia dos Santos Cavazzana, da disciplina Ciên-
cias Ambientais.

Os alunos falaram sobre a saúde do  homem 
e fi zeram exames.

Funcionários participantes do projeto.

Os voluntários receberam cartilhas e manuais 
de orientações.

Alunos da Medicina realizam 
ações sobre o Novembro Azul

Campanha Abrace o HCC com seu 
cabelo entrega doações

Prevenção de lesão por pressão

Circulador de Saúde realiza último encontro

Os alunos do 1º e 2º anos do curso de Medicina da 
UNIFIPA realizaram ações preventivas sobre o Novem-
bro Azul nas empresas Vitalex e Brumau. Falaram sobre 
a importância da saúde do homem, prevenção do cân-
cer de próstata, exame de PSA, toque retal e hábitos de 
vida saudáveis, além de teste de glicemia capilar, aferi-
ção da pressão arterial, pulso, respiração, temperatura, 
Índice de Massa Corporal (IMC) e circunferência abdo-
minal. No dia 21 de novembro, na Vitalex, foram aten-
didas 30 pessoas na faixa etária de 40 a 70 anos, que 
coletaram sangue para o PSA. No dia 22, na Brumau, 
foram atendidas 70 pessoas, das quais 26 coletaram o 
sangue para o PSA.

Os alunos realizaram no dia 12 de novembro a mes-
ma ação preventiva no Supermercado Proença, em Ca-
tanduva, onde atenderam 80 pessoas. A ação faz parte 
da disciplina Medicina Preventiva, de responsabilidade 
do Dr. Ricardo Santaella, sob supervisão das enfermei-
ras Dra. Virtude Maria Soler e Dra. Dircelene Jussara 
Sperandio. “O câncer de próstata é muito frequente en-
tre os homens. Exames, alimentação e hábitos de vida 
saudáveis são as principais formas de prevenção contra 
esse tipo de câncer e  conscientizar a população é fun-
damental”, enfatizou a enfermeira Virtude Soler.

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Cultural (NAP) 
da UNIFIPA promoveu a Campanha Abrace o HCC com 
seu cabelo de 28 de outubro a 18 de novembro, apenas 
às segundas-feiras, entre os alunos da instituição e co-
munidade.  47 pessoas doaram cabelo para a campanha. 
A entrega dos cabelos foi feita no dia 02 de dezembro 
para o Setor de Captação de Recursos do Hospital de 
Câncer de Catanduva (HCC) pela Profa. Esp. Alda Nasci-
mento Batista e pelo Prof. Me. José Claudinei Cordeiro.

A doadora mais jovem a participar da campanha foi 
uma menina de 9 anos e a mais velha de 29 anos; já a 
maior doação de cabelo foi de 27 cm. “Ficamos muito 
felizes pelo resultado da campanha. Foi uma realização 
fazer a felicidade de pessoas que estão passando por 
este momento tão difícil. Ajudar a melhorar a autoes-
tima delas é muito gratifi cante. Obrigada a todas que 
participaram fazendo a doação dos seus cabelos”, co-
memorou a Profa. Alda.

O Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Pa-
dre Albino realizou ação pelo Dia mundial da prevenção 
de lesão por pressão - 21 de novembro. A ação é parte da 
6ª meta de segurança do paciente do Ministério da Saú-
de e envolveu funcionários, pacientes e acompanhantes, 
orientados sobre a incidência das lesões, através de ma-
nequim, além das formas de evitá-las e o tratamento.

 A ação foi realizada pela enfermeira da Segurança do 
Paciente Ana Laura Flores, pela analista Bruna de Andrade 
e pela auxiliar Ana Júlia Damião. “Nossa intenção é reforçar 
a importância dos cuidados relacionados à lesão durante 
a internação para que a segurança seja preservada no am-
biente hospitalar, assim como fortalecer a importância da 
realização das notifi cações”, informaram. Neste ano foram 
contabilizadas 37 notifi cações de lesão por pressão.

Os alunos orientaram e doaram mudas de árvores.

Divulgação

Divulgação

O projeto Circulador de Saúde promoveu o últi-
mo encontro do ano no dia 29 de novembro e contou 
com a participação de funcionários com hipertensão, 
diabetes e sobrepeso. Iniciado em março deste ano o 
objetivo é incentivar e educar os participantes a cui-
darem da saúde e melhorar a qualidade de vida, além 
de proporcionar consultas médicas, exames laborato-
riais e cardíacos, palestras com as Ligas de Medicina 
do Trauma e de Endocrinologia, aulas com nutricionis-
ta, farmacêutico, educador físico e psicóloga.

Voltado para todos os funcionários da Fundação, o 
Circulador de Saúde é parceria do GAT (Grupo de Apoio 
ao Trabalhador) e do Setor de Medicina do Trabalho.

Divulgação

Voluntários do Bem recebem capacitação
em rotinas e normas hospitalares

Nova Cardoso promove leilão pró HCC

No dia 11 de novembro, 60 integrantes do grupo 
Voluntários do Bem receberam capacitação em rotinas 
e normas hospitalares. A orientação foi dada pelo ad-
ministrador do Hospital Emílio Carlos (HEC), Benedito 

O município de Nova Cardoso realiza no dia 02 de 
fevereiro de 2020 o 1º Leilão de Gado pró Hospital de 
Câncer de Catanduva. O evento acontece após a Santa 
Missa, que tem início às 10h30, no salão Senhor Bom Je-
sus. A entrada é franca e churrasco e bebidas serão ven-
didos. Informações: 17 99741 4873 ou 17 99711 9122. 
100% da renda serão revertidos ao HCC.

Vakinha O grupo Amigos do HCC, composto por pro-
fi ssionais da área da saúde e do comércio de Catanduva, 

Carlos Rodrigues, pela enfermeira do Serviço de Hos-
pitalidade, Aline Pereira de Almeida, pelo responsável 
técnico do Serviço de Enfermagem, Jeff erson Cavalgan-
te de Souza, e pela enfermeira do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar (SCIH), Rosana Marcelino Braz.

Na capacitação foram abordados os temas SICH, 
hospitalidade, perfi l nosológico, normas e regras hospi-
talares e fl uxo de pacientes oncológicos. Os capacitados 
receberam cartilhas de orientação sobre diversos temas,  
entre eles, banho no leito, prevenção de quedas, manual 
do paciente traqueostomizado, manual de orientações 
de fi sioterapia e manual de orientação aos Idosos.

O grupo “Voluntários do Bem” é formado por volun-
tários de Catanduva e região. Eles dedicam seu tempo 
para ajudar a transformar as vidas de pacientes e fami-
liares em tratamento no Hospital do Câncer de Catan-
duva (HCC) e HEC, através de atividades, como arreca-
dação de recursos, trabalho humanizado, entre outras.

iniciou uma "vakinha virtual" pró HCC para arrecadar R$ 
5 mil até o fi nal deste ano. A iniciativa partiu do cirurgião 
geral Dr. Júlio César Moreno que, ao comemorar seu ani-
versário, pediu que os amigos, ao invés de presenteá-lo, 
fi zessem doações para o HCC. A arrecadação segue até o 
dia 28/12/2019 e as doações podem ser feitas pelo portal  
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/campanha-ami-
gos-do-hcc As ações do grupo podem ser acompanha-
das pelo Facebook e Instagram AmigosHCC
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Calendário 2020 do HCC está disponível

O calendário do Hospital de Câncer de Catanduva 
(HCC) para o ano de 2020 está disponível no setor de 
Captação de Recursos da Fundação Padre Albino. Para 
adquiri-lo basta doar R$ 30 através do 0800-2004-222, 
3311-3365 ou pelo whatsapp 17-99789-8343.

O calendário traz em suas ilustrações a estrutura e 
profi ssionais do HCC, apresentando e agradecendo a 
todos os colaboradores pelo início do funcionamento 
do Serviço de Radioterapia, em agosto deste ano, por 
meio da ajuda de toda a comunidade de Catanduva e 
região. A renda da venda dos calendários será destina-
da ao tratamento dos pacientes com câncer, através de 
atendimento ambulatorial, exames, cirurgias, quimiote-
rapia e radioterapia.

SENAC O SENAC Catanduva, por meio dos alunos 
e da Profa. Patrícia Carnelossi, doou lacres de alumínio 
para o HCC no dia 26 de novembro. A ação é parte de 
projeto promovido pela docente e alunos.

Novo Horizonte A Escola Estadual Professora Shirley 
Camargo Von Zuben, de Novo Horizonte, realizou projeto 
de conscientização para preservação do meio ambiente e 
ajuda social na área da saúde e doou 110 kg de tampinhas 
pet e lacres de alumínio para o HCC no dia 21 de novembro.

Crochê O SESC Catanduva, através das voluntárias 
do projeto “Crochê à la vontê”, doou gorros, cachecóis 
e lã para os pacientes da Quimioterapia do HCC no dia 
14 de novembro.

Eros Prado A venda do DVD de Eros Prado durante 
apresentação no dia 23 de novembro, no Teatro Muni-
cipal Aniz Pachá, no show “Entre Risos e Rimas”, arre-
cadou R$ 630,00 para o HCC. A equipe do HCC esteve 
presente na apresentação e divulgou todos os serviços 
oferecidos e as formas de doação para o público inte-
ressado em colaborar com o trabalho desenvolvido 
pelo hospital.

Lacres No dia 26 de novembro, representantes das 
Indústrias Colombo, de Pindorama, doaram 25 garrafas 
pets com lacres de latas para o HCC. Foram quatro me-
ses de campanha entre os 650 funcionários do grupo. 

Deputada Beth Sahão visita
a Radioterapia/HCC

Marco Vinholi destina verba
para o Emílio Carlos/HCC

A deputada estadual Beth Sahão (PT) visitou o Ser-
viço de Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva 
dia 25 de novembro, acompanhada pelo presidente da 
Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. 
José Carlos Rodrigues Amarante. Beth percorreu todos 
os setores da Radioterapia, conversou com os funcioná-
rios e pacientes e recebeu informações sobre o funcio-
namento do Serviço. Ao fi nal da visita Beth disse a Dr. 
Amarante que vai continuar trabalhando nas deman-
das da Fundação. “Vamos continuar lutando para que 
a Fundação consiga manter o excelente serviço nessa 
área, tão fragilizada, que é a saúde”, afi rmou a deputada. 

Neste ano, Beth Sahão já destinou emenda de seu 
mandato no valor de R$ 500 mil para investimento no 
custeio das atividades do hospital. A liberação do recur-
so foi autorizada pelo governo estadual em agosto e o 
dinheiro precisa ser depositado antes do fi m do ano, 
tendo em vista que a emenda é impositiva.

O secretário de Desenvolvimento Regional do Esta-
do de São Paulo, Marco Vinholi, em 2018, quando de-
putado, destinou emenda no valor de R$ 500 mil para 
investimento no custeio do Hospital Emílio Carlos/Hos-
pital de Câncer de Catanduva. A liberação do recurso 
foi autorizada pelo governo estadual, já que a emenda 
é impositiva.

O presidente da Diretoria Administrativa da Funda-
ção Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, 
agradeceu a Marco Vinholi pela destinação da verba, 
lembrando que existe um novo desafi o, custear o trata-
mento dos pacientes, e que a comunidade precisa estar 
unida mais uma vez abraçando essa causa.

Escola de Urupês doou 12 mil tampinhas para o HCC.

Deputada Beth Sahão na mesa de controle do 
acelerador linear.

O então deputado Marco Vinholi recebeu o 
certifi cado de Parlamentar Amigo do HCC.

Divulgação
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HCC promove Corrida
do Bem 2020

Pacientes fi nalizam 
ciclo radioterápico

O Hospital de Câncer de Catanduva realiza no dia 
02 de fevereiro a Corrida do Bem, com apoio da LifeS-
ports e 100% da renda revertida para custear o trata-
mento de seus pacientes.

A corrida terá largada às 8h, com saída do Estádio Mu-
nicipal Silvio Salles e percursos de 5 e 10 km. A venda do 
primeiro lote de ingressos vai até o dia 15/01 a R$ 60 in-
dividual e R$ 50 por pessoa para inscrições em grupo de 
10 pessoas. No segundo lote, de 16/01 a 30/01, os valores 
serão R$ 70 para individual e R$ 60 para grupo de 10 pes-
soas. No kit da corrida estão inclusos camiseta e chip.

A premiação será feita por categoria e geral. Para 
participar basta acessar www.runnerbrasil.com, pelo 
0800 2004 222 ou whatsapp 17 99789 8343.

Muitos pacientes concluíram o ciclo de radiotera-
pia em busca pela cura do câncer e tocaram o Sino da 
Esperança, que simboliza o término das sessões no 
Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Ca-
tanduva e devem retornar em três meses para acom-
panhamento clínico oncológico.

Os pacientes são Luzia Aparecida Carlos Politano, 
de Fernando Prestes; Hermelindo Aparecido da Silva, 
de Itajobi; Mercedes Mariani Rosales, de Catanduva; 
Antonio Alberto, de Catanduva; Ampério Pedretti, de 
Catanduva, Mary Torres de Lima, de Catanduva; Laura 
Dias Francese Fávero, de Novo Horizonte; Judite Isido-
ro Correa, de Catanduva; João Batista, de Catanduva; 
Dalva Alice Fabri do Carmo, de Catanduva; Márcia José 
Novete Alves, de Pirangi;  Anolphro Seique, de Pal-
mares Paulista; Eliani Cristina Pereira Dias Rincão, de 
Catiguá, Avelina Isabel Cardozo da Silva, de Urupês, e 
Aparecido Cândido de Carvalho, de Palmares Paulista.

HCC realiza 2ª radiocirurgia
No dia 18 de novembro foi realizada a segunda radio-

cirurgia pelo Hospital de Câncer de Catanduva. A pacien-
te Sila de Lima Pedroso recebeu o tratamento em dose 
única em quatro lesões cerebrais. O procedimento durou 
cerca de uma hora.

Acompanhada da fi lha, Sila tocou o sino da espe-
rança, simbolizando a conclusão deste tratamento. 
Em três meses ela retorna ao HCC para acompanha-
mento clínico oncológico.

Os lacres foram entregues pelo gerente administra-
tivo, Alex Bertino, e pela técnica de segurança do traba-
lho Rosângela Rodrigues de Lima, que depois conhece-
ram as instalações do Serviço de Radioterapia.

Mágica do Bem A Escola São José, de Catanduva, 
entregou 161 garrafas com lacres de alumínio no dia 
28 de novembro para o HCC arrecadados pelos alunos 
através do projeto Mágica do Bem. Os lacres agora serão 
vendidos e o valor destinado ao pagamento do trata-
mento dos pacientes com câncer do HCC. Coordenado 
pela professora Joseli, o mesmo projeto arrecadou 99 
garrafas em 2018 e a meta para 2020 é de 200 garrafas.

Urupês A Escola Maria da Glória, de Urupês, doou 
12 mil tampinhas pets para o HCC no dia 29 de novem-
bro, através do projeto Roda do Bem, que conscientiza 
os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental sobre soli-
dariedade e meio ambiente.

Leilão O HCC participou do Leilão de Gado da APAE de 
Catanduva no dia 1º de dezembro e recebeu duas novilhas 
do Dr. Betão, de Nova Cardoso, e de Adalberto Guerreiro. 
O HCC, representado no dia pela supervisora de captação 
de recursos, Beatriz Capelli, agradece as doações.

Costelada No dia 8 de setembro foi realizada a 1ª 
Costelada ao Fogo de Chão de Elisiário pró HCC. O va-
lor arrecadado, R$ 15.445,15, foi entregue ao HCC para 
contribuir com os custos do tratamento dos  pacientes 
com câncer. “O HCC agradece imensamente aos reali-
zadores, patrocinadores e doadores que contribuíram 
com a Costelada. Nossos pacientes contam com este 
importante apoio para continuarem o tratamento con-
tra o câncer”, agradeceu a gerente de Captação de Re-
cursos, Angélica Rodrigues.

Chá do Bem No dia 30 de novembro, os Voluntários 
do Bem de Urupês promoveram o Chá do Bem, com 
renda 100% revertida ao HCC. O evento reuniu cerca de 
300 pessoas no salão paroquial da cidade.


