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Mala Direta

Fechamento Autorizado, pode 
ser aberto pela ECT

O governo do Estado de São Paulo lançou dia 30 
de setembro, o "Mais Santas Casas”, novo programa de 
repasses financeiros para as Santas Casas e hospitais 
filantrópicos. A Fundação Padre Albino foi representada 
pelo presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Lopes, 
diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Bugatti, 
diretor técnico dos hospitais, Dr. Luís Fernando Colla, e 
gerente técnica, Fátima Cajuela. Página 6.

A Cocam doou 24.298 Megawatt-hora (MWh) de 
energia elétrica, referente ao mês de setembro/21, à 
Fundação Padre Albino. Esta é a segunda vez que a em-
presa doa energia para a Fundação. Página 7.

De 20 a 24 de setembro, o Núcleo de Apoio Psi-
copedagógico (NAP) da Unifipa realizou a campanha 
Ação de Valorização da Vida – Setembro Amarelo. As 
árvores nas entradas do centro universitário foram de-
coradas com bilhetes, notas e recados de apoio e valo-
rização à vida. Página 8.

De 27 de setembro a 1º de outubro, o Recanto Mon-
senhor Albino promoveu a Semana do Idoso, com ações 
desenvolvidas pela equipe multiprofissional. Página 10.

Cores A Fundação Padre Albino, na sua campanha 
sobre o Outubro Rosa e Novembro Azul, fixou nas fa-
chadas de suas Unidades de Negócio o laço metade 
rosa e metade azul, que simboliza as duas campanhas. 
Página 5.

Já está disponível o edital para o Vestibular Unifica-
do 2022 da Unifipa. Este ano, as inscrições começam 
em 22 de novembro e vão até 30 do mesmo mês, com 
provas ocorrendo em dezembro. Página 8.

Do Bem Com 270 pizzas vendidas, a campanha Piz-
za do Bem pró Hospital de Câncer de Catanduva arreca-
dou R$ 9.450,00. 
As pizzas, vendidas 
durante os meses 
de setembro e ou-
tubro, foram retira-
das no dia 9 deste 
mês. Página 11.

A Fundação Padre Albino homenageou os doadores da campanha “Empresas que Salvam”. Na ocasião foi descerrada placa de agradecimento, instalada na frente 
da Ala COVID no Hospital Emílio Carlos, além de entrega de troféus e certificados. Última página.

Empresas que salvam

FPA participa do 
lançamento do novo 

programa de repasse para 
hospitais fi lantrópicos

Cocam doa energia 
elétrica para a Fundação

Valorização da vida     

Recanto Monsenhor 
Albino promove a 
Semana do Idoso

Unifi pa divulga edital do 
Vestibular Unifi cado 2022

Dr. Amarante, Luciano Sanches Fernandes e Marcelo Gimenes descerram a placa de agradecimento.

Fotos de família: lembranças do coração.
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• Que Padre Albino sofreu 12 quedas, 
duas quedas de avião e sete grandes ope-
rações?

• Que no seu segundo ano como pá-
roco iniciou as obras da atual Igreja Matriz 
de São Domingos?

OBS: saiba mais sobre Padre Albino no 
Centro Cultural e Histórico Padre Albino, 
que está aberto à visitação, com protoco-
los de segurança e prevenção, na Rua Be-
lém, 647. O horário de funcionamento é 
de segunda a quinta-feira das 7h às 17h e 
sexta-feira das 7h às 16h; não fecha para 
o almoço; telefone 3522.4321. 

A Medicina Preventiva é um benefício 
oferecido pelo PAS. Ela trabalha a promo-
ção e prevenção da saúde através de linhas 
de cuidado e grupos direcionados. Todas as 
ações são conduzidas por equipe multidisci-
plinar, composta por nutricionista, psicólogo, 
médico e educador físico, além de academia 
e sala para atendimento grupal. Todos os 
atendimentos prestados entram como bene-
fício, pois o usuário é isento da coparticipa-
ção. Mais informações pelo 3311-37-32 ou 
33113734 ou na Rua Aracaju, 495, centro.

EXPEDIENTE

NOSSOS
BENEFÍCIOS

O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação in-
terna editada pela Assessoria de Imprensa da Fundação 
Padre Albino.
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Amor e generosidade
No dia 20 último comemoramos o Dia Nacio-

nal da Filantropia.
No dicionário, o termo filantropia é definido 

“como amor à humanidade e grande generosida-
de para com os outros seres humanos. Na prática, 
a filantropia é associada a organizações e pessoas 
que dedicam tempo e recursos em ações e projetos 
solidários e/ou de grande relevância social”.

Nada mais apropriado do que relacionar a 
palavra filantropia com esta edição, que traz ma-
térias com exemplos de generosidade e amor ao 
próximo: a campanha “Empresas que salvam”; as 
muitas pessoas que colaboraram com a Pizza do 
Bem; o lançamento da coleção Outubro Rosa da 
Piuka; a campanha de Suzana Boer Semijoias e as 
doações da Cocam (duas vezes) de energia elétri-
ca para a Fundação.

Ainda nesta edição artigo sobre o açaí ques-

Outubro/2021

EDITORIAL

tiona se ele é saúde ou modismo e outro celebra 
o dia do profissional de informática/tecnologia da 
informação. Marcando o Dia do Médico, Dra. Jés-
sica Cangussu fala sobre a atuação na pandemia; 
também abordamos os dias do professor e do en-
genheiro agrônomo.

A FPA participou, em São Paulo, do lançamento 
do novo programa de repasse para hospitais filan-
trópicos e entregou demandas ao deputado Arnaldo 
Jardim e ao vice-governador Rodrigo Garcia.

E mais: Semana do Idoso no Recanto Monse-
nhor Albino; Setembro Vermelho no AME e Ama-
relo na Unifipa, que divulgou edital do Vestibular 
Unificado 2022; SIPAT do CSC; doação de livros e 
treinamentos nos hospitais.

   Boa leitura e até a próxima edição.

Mauro Assi - Editor.

Estão disponíveis os editais de transferência 
para o primeiro semestre de 2022 do curso de 
Medicina/ Fameca da Unifipa com vagas para 
2º, 4º e 6º anos. As inscrições estarão abertas de 
26 de outubro a 14 de dezembro, pela internet, 
através do link www.vunesp.com.br. Provas em 15 
de janeiro e resultado em 26 do mesmo.  

Mais informações pelos telefones 0800-772-
5393 e (17) 3311-3223, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h00 às 21h00, ou pelo e-mail secretaria-
academica@unifipa.com.br 

Transferência 
para Fameca 

 “A profissão que forma todas as outras profis-
sões”. Se já ouviu essa frase antes, sabe que ela 
se refere ao professor. Do dia 15 de outubro é 
comemorado o dia desse profissional, cuja maior 
missão é transmitir conhecimento.

Desde o Ensino Infantil ao Superior, o papel do 
professor em todas as etapas da educação é cru-
cial para o desenvolvimento humano. É ele quem 
nos ensina a ler, a escrever, a conhecer nosso pas-
sado, saber onde pisamos e a formular equações. 
Porém, engana-se quem pensa que a relação entre 
professor e aluno é apenas de transferir informa-
ções. A troca é mútua e o profissional continua-
mente aprende.

“Concluir a Licenciatura é apenas uma das 
etapas do longo processo de capacitação e que 
não pode ser interrompido enquanto houver jovens 
querendo aprender. O aprender contínuo é essen-
cial na profissão. Ele deve se concentrar em dois 
pilares: a própria pessoa do professor, como agen-
te, e a escola/instituição de ensino, como lugar de 
crescimento profissional permanente. A produção 
de práticas educativas eficazes só surge de uma 
reflexão da experiência pessoal partilhada entre os 

Os médicos da Fundação Padre Albino foram 
recepcionados com coffee break alusivo ao Dia 
do Médico, comemorado dia 18 de outubro. A 
recepção ficou por conta do diretor técnico dos 
hospitais da Fundação, Dr. Luís Fernando Colla, e 
do coordenador médico do Hospital Emílio Car-
los, Dr. Rogério Lima Duarte.  

A profi ssão que forma todas as outras profi ssões

FPA presta homenagem aos médicos

colegas”, ressalta a coordenadora do curso de Pe-
dagogia da Unifipa, Profª Drª Silene Fontana.

A Fundação Padre Albino, mantenedora da 
Unifipa e do Colégio Catanduva, conta com do-
centes, divididos entre especialistas na área, mes-
tres e doutores.

Sobre o que é ser professor e qual o sentimen-
to que engloba a profissão, Profa. Silene ainda 
explica: “É o resgate das experiências pessoais e 
coletivas. É uma reinvenção constante tanto na di-
mensão profissional, quanto pessoal. É estar aber-
to às novidades e a procurar diferentes métodos 
de trabalho, bem como incremento da capacidade 
de comunicação, autoconhecimento e reflexão. A 
sensação de ser professor é algo que pertence ao 
próprio sujeito e se inscreve num processo de ser 
(nossas vidas, experiências e nosso passado), bem 
como num processo de ir sendo (nossos projetos, 
nossa ideia de futuro)”. 

Por fim, ressalta que Paulo Freire explica “que 
isso nunca se dá por mera acumulação; é uma 
conquista feita com muitas ajudas: dos mestres, dos 
livros, das aulas, dos computadores. Mas depende 
sempre de um trabalho e de um esforço pessoal”.

Comunicação/FPA



18 - Isabel Cristina de Oliveira
 Jussara Eloisa de P. Cavalcante
 Luiz Gustavo Vieira
19 - Rute Lourenço da Silva
20 - Daniele de Oliveira da Silva
 Maria de Lourdes C. Costa
21 - Janete Cristina da Silva Costa
 Paula Cristina Vieira
22 - Jéssica Ap. Ferreira Braga
23 - Lidiane Ap. dos Reis de Almeida
24 - Amanda dos Santos
 Edineia C. de Oliveira Cabreira
 Fabiane Ap. Botelho dos Santos
 Maria Nadege C. de Angelo
25 - Francismeire Ap. R. dos Santos
 Rodrigo dos Santos Carvalho
26 - Graziela Sanches Nasso
 Lidiane Santos Medrado Durval
 Melissa Ferreira da Silva
 Paloma Michele Rapagane
27 - Alessandra Cristina M. de Abreu
 Amanda Angélica Aziani
 Ana Carolina Rigotti
 Márcia Roberta T. Bonfim
 Miqueias Espejo Faria
 Thalita Martins da Costa
28 - Mailza Almeida de Oliveira
 Marta Cristina de A. Lopis
 Raquel B. de Campos Garcia
29 - Creuza de Fátima Campos
 Fábio Augusto B. Vinhando
 Joana Pinto
30 - Cosmo Luís André Vaz
 Geise dos Santos Alves
 Isabela Carolina S. Meira
 Mailza de Oliveira Santos
 Sueli Rodrigues Valente

   HOSPITAL EMÍLIO CARLOS   
01 - Ewellyn Ketlyn Salti
 Pedro Jorge C. da Silva
 Raianny Cardoso da Silva
02 - Fernanda de Moraes Duarte
03 - Stefany da Silva Souza
05 - Letícia Rosa Uemura
 Noeli T. Mendes dos Santos
06 - Neuza da Silva Martins
07 - Estefani da Cruz Cardoso
 Fernanda P. Daoglio Gayoso
08 - Leda Machado de Souza
09 - Josiane Lima Oliveira
 Josicler A. de Queiróz da Cruz
 Márcio Rodrigues Bardela
10 - Mônica de Moraes Gallego
11 - Raiana Dhienifer Francisco
12 - Idevanir Ap. Gussi da Silva
 Vanessa Mariano
13 - Márcia Regina da S. Carvalho
 Priscila Barrena de Menezes
14 - Everton Caetano
 Marleide dos Santos C. G. de Abreu
15 - Cleiton de Freitas
 Pâmela Cristina Z. Kodama
16 - Flávia Camila Reste
18 - Maria do Carmo Galan Amaro
 Vanessa do Carmo V. G. da Silva
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MEMBROS CONSELHEIROS DA
FUNDAÇÃO PADRE ALBINO  

03 - Diomar Paleta
12 - Prof. Joaquim Carlos Martins
27 - Dr. Nelson Jimenes
29 - Rodrigo Alonso Garcia

COORDENADORIA GERAL   
04 - José Donizeti da Silva
10 - Valdecir da Costa
11 - Maria Ap. Veronesi Bigoni
15 - Angela Maria Soares Camargo
 Ricardo Adalberto Piedade
17 - Caio César de Oliveira
20 - Luís Antonio Zanardi
21 - Alessandro Favarom Pirota
23 - Leonardo Henrique Mismito
24 - Luís Carlos Botelho
25 - Paulo Rogério Pereira
29 - Cristiane V. da S. P. de Oliveira

   HOSPITAL PADRE ALBINO   
01 - Maria Suzana de Oliveira
 Mariana Marroco Saes
02 - Camila Pereira de Oliveira
 Hadrian Henrique do Carmo
 Liliane Cristina de S. Florentino
03 - Bruno Henrique Sanchez
 Edson Luís Ap. Ferreira Barbosa
 Marina da Cruz Gomes
 Paloma Santana da Silva
 Raissa Sousa do Prado
05 - Nayara Queroz Nascimento
 Ozeias Ujaque
06 - Andreza Mathias N. Vitoreti
07 - Dra. Adriana Romero Braga
 Márcia Cristina Ferraz Pereira
 Roberta L. Dermindo de Oliveira
09 - Margaret Bregolato Nicoleti
10 - Mayra Gabriele dos Santos Silva
11 - Cleonice Queiróz dos Santos
 Daiane Cristina Gama
 Dario Hernandes
 Giselda M. Orlando Gozzo
 Lirian Leandra Pereira
 Lucimar R. Pereira da Silva
 Marcos Vinícius Pedrassoli
 Nadabi Leal de Jesus Santos
12 - Gabrielle Souza de Carvalho
 Jéssica Priscila Pereira da Silva
 Márcia Morino Bianchini
 Natália da Silva Estevo
 Stefany Gonçalves Cintra
13 - Nayane Pereira de Almeida
14 - Elizabeth de Lima Crosariol
 Miguelita P. Pereira R. Redigolo
15 - Maria de Lourdes dos Santos
 Valderes Gonçalves
 Vanderlei Francisco Ferreira
16 - Danieli Renata G. de Moraes
17 - Ana Caroline de S. P. da Silva
 Camila Pires Polo
 Edna Mikaely Honório Ferreira
 Letícia Costa Santos
 Richard Aparecido Pezarini
18 - Ana Carolina Bertoni Penharel

19 - Eunice José da S. Pereira
 Nathália F. da S. Estevarenga
20 - Maria Rita de C. J. Bonfim
22 - Queren Cristina Pereira
 Wandria de Oliveira Fernandes
23 - Denise Zamara Porto
 Sonia Ap. Fernandes Casaletti
24 - Lúcia Helena Soares
 Sílvia Machado Domingues
26 - Lara Contini da Silva
27 - Rosicleia Gomes dos Santos
 Yara de Moura R. M. da Silva
28 - Angela Aparecida Gutierres
 Ivone Alves Battilani
29 - Ana Flávia Moysés
 Joyce Matos da Silva
 Viviane Rodrigues da Rocha
30 - Elisa Bueno de Lima
 Madalena Ap. Correa
 Marieli Cristina Z. Tossoni

   RECANTO MONSENHOR ALBINO   
04 - Aparecido Morelatto Gonçalves
07 - Benedito Daniel de Almeida
08 - Sandra Ap. Rosan das Chagas
09 - Roseli Ap. Rocha da Mata
14 - Rodrigo Gonçalves de Oliveira
28 - Ana Cláudia de Jesus Narciso

   AME - AMBULATÓRIO MÉDICO   
  DE ESPECIALIDADES   

06 - Cíntia Cristina de C. Florindo
07 - Amane Silveira de Toledo
08 - Josandra de Cássia Airoldi
10 - Raphael Martinho Lopes
16 - Karulini D. Prescilio Polo
23 - Emerson da Silva Ribeiro
30 - Isabel Cristina L. M. Rascaglia

   COLÉGIO CATANDUVA   
14 - Prof. Alexandre de Souza Mondin

CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO
PADRE ALBINO   

17 - Sérgio Luiz de Paiva Bolinelli

   CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE   
   ALBINO - UNIFIPA   

03 - Janete Rodrigues de Silva
06 - Profa. Dircelene Jussara Sperandio
07 - Profa. Luciana de Carvalho Leite
 Profa. Tais Pagliuco Barbosa
08 - Thomaz Saturnino Rodrigues
09 - Prof. Marcos Antonio Lopes
 Rosinei de Lourdes M. de Paula
12 - Carmen Cristina Cézare Simões
14 - Prof. Marcos Oliveira de Melo
16 - Prof. Arlindo Schiesari Junior
17 - Renata De Fazzio Stuchi
 Tatiane S. Nascimento Ravazzi
19 - Profa. Letícia Aparecida Schiave
20 - Márcia Ap. Mota Zirondi
 Prof. Mauro da Silva Casanova
 Profa. Silene Fontana
 Profa. Zélia de Oliveira Pantaleão
29 - Ricardo Leandro Marchesim

Neuza Batista Gonçalves 
de Campos, tem 57 anos, dos 
quais 30 como colaborado-
ra da Fundação Padre Albino. 
Moradora de Catanduva, ela 
foi admitida como Auxiliar de 
Serviços Gerais nos antigos 
Posto 1 e Posto 2 de Enfer-
maria, onde atualmente é a 
Unidade de Urgência e Emer-
gência do Hospital Padre Al-
bino. Em décadas de trabalho 
dedicado ao setor da saúde, 
ela passou pela Maternidade, 
Pronto Socorro (PS), UTI Infan-
til, Pediatria e UTI Adulta, onde 
atua hoje como Auxiliar de Ho-
telaria. 

“Uma das coisas que mais 
me marcaram foi o dia em 
que um cano estourou na UTI 
e alagou todo o setor. Fizemos 
uma força tarefa e todo mundo 
ajudou para resolver o proble-
ma rapidamente”, contou ela. 

Depois de tanto tempo de 
trabalho, Neuzinha, como é 
conhecida entre os colegas, 
fala com amor da profissão 
que possibilitou a construção 
de sua família e a criação de 
suas duas filhas. 

“Costumo falar que a Fun-
dação é o coração de Catan-
duva e da região. Quando você 
tem algum problema de saúde, 
você corre prá onde? Prá Fun-
dação! São muitos anos e eu 
amo trabalhar aqui. Sei que 
tenho que cuidar de mim, mas 
também sei que as pessoas que 
estão aqui dependem de nós. 
Todo o dia deito a cabeça no 
travesseiro e agradeço a Deus 
por ter deixado tudo limpinho 
e em ordem para que nenhum 
paciente corra o risco de se 
contaminar por algo errado que 
eu tenha feito”, contou feliz. 

Fora do hospital, Neuzinha 
adora passar o tempo com a fa-
mília, passear e dançar. “É mui-
to bom viver. Coloque os pés no 
chão, respire e agradeça!”  

Neuza Batista 
G. de Campos 
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O açaí (Euterpe Ole-
racea Mart.) é fruto típi-
co e popular da região 
amazônica, que ganhou 
importância devido aos 
benefícios à saúde, asso-
ciados à sua composição 
fitoquímica e à capacida-
de antioxidante. O Brasil é 
o principal produtor, con-

sumidor e exportador do açaí.
A polpa do açaí é rica em antioxidante e isso 

faz com que seja alimento classificado como fun-
cional, ou seja, que produz efeitos benéficos à saú-
de, além de suas funções nutricionais básicas. É 
rico em antioxidantes, pois tem a capacidade de 
inibir ou diminuir a produção dos radicais livres do 
organismo. Quando o organismo não consegue 
neutralizar a produção excessiva de radicais livres, 
ocorre o estresse oxidava, que contribui para o en-
velhecimento e aparecimento de doenças.

O efeito antioxidante do açaí se dá devido à 
presença de teor elevado de antocianina e proan-
tocianidina, que contribuem para o aumento da 
capacidade de antioxidantes; porém, a primeira é 
responsável pela cor vermelha escura, caracterís-
tica da polpa do açaí. Na polpa também foi en-
contrada quantidade significante de compostos fe-
nólicos, como ácidos fenólicos e flavonoides, que 
agem como cofatores no incremento da ação das 
antocianidas.

O fruto também é rico em manganês, ferro, 
fósforo, cobre, cromo e outros minerais e vitami-
nas, assim como em fibras, auxiliando na melhoria 
das funções intestinais. Seu grande teor calórico se 
dá devido ao alto teor de lipídeos, como Ômega 6 
e 9, além de carboidratos.

O consumo equilibrado do açaí pode ter efei-
tos benéficos, como anti-inflamatórios, devido a 
composição lipídica ser formada por ácidos gra-
xos saturados, ácidos graxos monoinsaturados e 

Açaí: saúde ou modismo?

“Perdoar é libertar 
o prisioneiro e 

descobrir que o pri-
sioneiro era você”.”. 
Robert Muller

Bolo de limão
Ingredientes
1 copo de iogurte natural
1 copo (americano) de óleo não cheio
4 ovos
1 gelatina sabor limão (sem dissolver)
1 1/2 xícaras de açúcar
3 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura
1 lata de leite condensado
Suco de 2 limões
Raspas da casca desses 2 limões

Modo de Fazer: 
Bolo: Bater no liquidificador os 5 primeiros in-
gredientes. Em uma tigela misturar a farinha 
com o fermento. Misturar a massa batida no 
liquidificador com os ingredientes da tigela; se 
quiser acrescente raspas de limão. Colocar em 
forma untada com margarina e farinha de trigo 
e levar ao forno médio, pré-aquecido, por 30 
a 40 minutos.
Cobertura: Misturar os ingredientes e colocar 
por cima do bolo assado.

CULINÁRIAácidos graxos poli-insaturados. Porém, entre os 
ácidos graxos insaturados podem ser ressaltados 
o ácido oleico e o ácido palmítico. Pode estar as-
sociado também a melhora do perfil imunológico, 
ter efeito nas dislipidemias, síndrome metabólica, 
diabetes tipo 2 e antienvelhecimento, devido aos 
antioxidantes do fruto.

O açaí pode ser incluído no café da manhã, 
lanches ou até mesmo antes do treino, mas as pro-
priedades descritas acimas são apenas a da polpa 
do fruto. Cuidado com a escolha dos seus acom-
panhamentos; prefira utilizar frutas, granola sem 
açúcar, ao invés de leite em pó, creme de avelã e 
leite condensado. 

Referência bibliográfica: Portinhi, JÁ; Zimmer-
mann, LM; Bruck, MR. Efeitos benéficos do açaí. 
International Journal of Nutrology, v.5, n.1, p. 15-
20, jan./abr.2012.

Camille Mascaro
Nutricionista

Uva é aliada da pele

Do chão à boca: pode?

Não pule o 
café da manhã

A sigla MBA vem das iniciais do nome inglês 
Master in Business Administration e, embora 
nunca seja passada para o Português, poderia 
ser traduzida como Mestrado Executivo em Ad-
ministração de Empresas. Diversas universida-
des, no Brasil e no exterior, oferecem esse tipo 
de curso. Por ter caráter bastante prático, ele 
é voltado principalmente para executivos, en-
quanto a maioria dos mestrados é direcionada 
para o meio acadêmico. Porém, nem todos os 
MBAs equivalem a um mestrado. Alguns deles 
são mais curtos e correspondem apenas a uma 
pós-graduação. 

Do Guia dos curiosos. O livro de per-
guntas e respostas.

CURIO
   SIDADE

O que é o curso MBA? 

A lista de benefícios que a uva proporciona 
à saúde é grande. Cientistas espanhóis revela-
ram que a uva e seus derivados amenizam os 
estragos causados pela radiação ultravioleta à 
pele. O mérito é dos antioxidantes conhecidos 
como flavonoides, que têm a função de remover 
radicais livres, ou seja, as espécies reativas pro-
duzidas em excesso durante a exposição solar. 
Assim, impedem danos como envelhecimento e 
câncer. Os flavonoides são encontrados, princi-
palmente, na casca e nas sementes da uva.

Cientistas ingleses testaram a famosa regra 
dos cinco segundos – aquela que nos permite, 
dentro desse curto período de tempo, recuperar 
uma comida do chão e comê-la. Para isso, joga-
ram um pedaço de pizza, uma torrada com man-
teiga e uma maçã no piso de uma cozinha, em 
carpete e na rua, respectivamente. Depois os ali-
mentos foram para o laboratório, onde se cons-
tatou a presença de bactérias em todos eles. O 
alimento é imediatamente contaminado ao cair 
no chão. E nem adianta soprar. Uma gota de 
saliva tem cerca de 2 milhões de bactérias. No 
caso de frutas fechadas, lavar com água afas-
ta os micro-organismos, mas sem casca, estão 
condenadas.

Recusar-se a comer de manhã para tentar 
emagrecer é um grande tiro pela culatra. Essa 
atitude, na verdade, promove quilos de sobra - a 
fome fica tão intensa depois que a pessoa acaba 
exagerando nas outras refeições. Além disso, não 
fazer o desjejum pode facilitar o aparecimento do 
diabete, como sugere um estudo dos EUA realiza-
do com nove mulheres acima do peso.

Quando não tomavam o café da manhã, 
elas apresentavam, após o almoço, picos mais 
altos de glicose, um fator de risco para a doen-
ça, destaca o trabalho.
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Conhecidos como "o 
carinha da T.I" ou "mocinho 
do computador", os pro-
fissionais de Informática e 
Tecnologia da Informação 
acabam atuando também 
fora do foco de sua forma-
ção, mas existe muito orgu-
lho e satisfação em cumprir 
essas funções.

A área nos permite passear entre alguns temas 
que nos proporcionam a possibilidade de criação de 
sistemas, manutenção de PC's e periféricos, instala-
ção e manutenção de rede de computadores, entre 
outros. Nessas demandas, nos deparamos com situa-
ções que podem nos desafiar, fazer rir e, outras vezes, 
até nos fazer chorar.

As transformações e atualizações tecnológicas, 
que sempre estão acontecendo, nos forçam ao apri-
moramento e a busca pelo conhecimento com gran-
de frequência, pois sem essa reciclagem contínua os 
profissionais da área se tornam obsoletos. A obso-

Conhecidos como "o 
caarinhha daa TT.I" ou "moocinhn o 
dodo ccomompuputatadodor"r", , osos pproro--
fifissssioionanaisis ddee InInfoformrmátáticica a e e 
TeTecncnolologogiaia dda a InInfoformrmaçaçãoão 
acacababamam aatutuanandodo ttamambébém m 
foforara ddo o fofococo dde e susua a foformrma-a-
çãção,o, mmasas eexixistste e mumuito o oro guu-
lhlho e sas tisfaçãoão em cuumprir 
essaas funções.s

A área nos permite passear entre alguns temas 
b l d d d d

05Outubro/2021

Novos 
companheiros

Saudamos nossos novos companheiros de 
trabalho, admitidos em agosto, que vestem a ca-
misa da Fundação Padre Albino para trabalhar 
pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albi-
no. Sejam bem-vindos!

HOSPITAL PADRE ALBINO  
28 admissões 
 
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS 
9 admissões
 
COORDENADORIA GERAL 
2 admissões

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES 
2 admissões

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO 
3 admissões

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 
1946, definiu saúde como um estado de comple-
to bem-estar físico, mental e social e não apenas 
como a ausência de doença ou enfermidade.

Sendo assim, neste dia 10 de outubro, em que 
se comemora o Dia Mundial da Saúde Mental, 
precisamos refletir sobre o que sabemos e o que 
ainda podemos aprender sobre saúde mental.

Você sabia que a demanda de atendimento 
em saúde mental em nosso país corresponde a 
aproximadamente 10 a 12% da população e em 
torno de 3% necessitam de cuidados contínuos? 
(Lima, Siciliani;Drehmer, 2012).

De forma simples, cuidar da saúde mental é 
cuidar de si.

A noção de cuidado de si envolve uma forma 
de agir em relação a si mesmo, aos outros e ao 
mundo. Possibilita uma nova direção ao olhar: de 
fora da gente para dentro da gente.

Um ponto revelador no cuidado de si é que 
esse cuidar não se constitui como uma atividade 
solitária. No cuidado de si, em alguns momentos, 
precisamos chamar um outro para nos ajudar a 
cuidar de nós mesmos.

Durante os atendimentos clínicos costumo 
perguntar aos meus pacientes: ‘durante sua vida, 
até este momento, você tem feito escolhas de 
morte ou escolhas de vida?’

Escolhas de morte são as escolhas autodestru-
tivas, que causam dor e sofrimento, e as escolhas 
de vida são as que te promovem o bem-estar fí-
sico e mental.

Avalie suas escolhas.
Aqui me despeço e me distancio e vejo você 

se reinventando. Conte sempre comigo! 

Luciana Calza
Psicóloga - CRP 06/84.125

Antonio Marcio Paschoal 
Coordenador de T.I. da FPA 

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL

Saúde mental

Resolvendo problemas 
tecnológicos que não existiam

lescência em equipamentos até é tolerada, mas nos 
profissionais de T.I. marca o início do fim da carreira 
e atuação.

A grande maioria dos colegas, quando consulta-
dos em uma pesquisa informal, confirma que apesar 
de todos os "perrengues" sentem-se estimulados com 
os desafios encontrados e, na enorme maioria das 
vezes, extremamente felizes com as soluções encon-
tradas, sejam elas um desenvolvimento, uma melho-
ria, um aconselhamento/mentoria/ensinamento ou 
até mesmo um ajuste técnico, vulgo "gambiarra".

Existem algumas brincadeiras internas entre os 
profissionais em torno de como o trabalho é visto por 
quem não é da área: ligou na tomada é da T.I., mas 
não é bem assim que funciona. A sigla T.I. está longe 
de significar “Tudo Incluso”.

Por fim, cito uma das frases mais enigmáticas 
e esclarecedoras que já ouvi: "A informática surgiu 
para resolver TODOS os problemas que não EXIS-
TIAM antes do surgimento da informática".

19 de outubro - Dia do Profi ssional de Infor-
mática/Tecnologia da Informação

A Fundação Padre Albino está desenvolven-
do sua campanha de conscientização sobre os 
cânceres de mama e próstata: Outubro Rosa e 
Novembro Azul. Para fortalecer a importância do 
autocuidado e do diagnóstico precoce, a FPA fi-
xou nas fachadas de suas Unidades de Negócio o 
laço metade rosa e metade azul, que simboliza as 
duas campanhas. A iluminação externa também 
foi substituída pela cor rosa e será trocada pela 
azul em novembro, respeitando a simbologia de 
cada mês.

Com o tema “A cor muda. A luta não. #Jun-
tosContraoCâncer”, além da decoração externa 

No dia 12 de outubro foi celebrado o Dia do 
Engenheiro Agrônomo. Muitos confundem essa 
profissão com o agrônomo, mas na realidade 
seus campos de atuação são bem distintos.

“O engenheiro agrônomo é eclético e com vá-
rias áreas de atuação no setor agropecuário e na 
produção agrícola. É responsável pela produção 
e processos da agricultura desde o planejamento, 
execução e produção final, ou seja, a cadeia de 
produção do início ao fim da colheita. A grande 
qualidade deste profissional é a capacidade de re-
solução de problemas frente às necessidades do 
produtor rural. Abrange vários conhecimentos que 
o produtor rural precisa para garantir a produção 
agrícola com renda e sustentabilidade. Tais co-
nhecimentos, por exemplo, são fertilidade do solo 
para melhoria do ambiente de produção, fitotecnia 
e técnicas de produção de culturas, planejamento 
rural e administração rural, projetos de irrigação e 
drenagem, aplicação de tecnologias de informa-
ção e programação em agricultura de precisão, 
dentre outras técnicas e tecnologias aplicadas à 
agroindústria, que formam a competência técnica 
do engenheiro agrônomo” explica o coordenador 
do curso de Engenharia Agronômica da Unifipa, 
Prof. Dr. João Paulo Ferreira.

Com infraestrutura moderna, o curso da Uni-
fipa possui salas e laboratórios específicos para 
aprimoramento do ensino, laboratórios de mi-
croscopia, fitopatologia e análise de sementes, 
bem como incentivo às áreas de pesquisa e ex-

A cor muda. A luta não.

Engenheiro Agrônomo, eclético
e com várias áreas de atuação

nos hospitais Padre Albino, Emílio Carlos, HCC, 
Recanto Monsenhor Albino, Colégio Catanduva, 
Unifipa, Padre Albino Saúde e Ambulatório Médi-
co de Especialidades/AME Catanduva, a campa-
nha tomou conta das mídias digitais e convencio-
nais para conscientizar a população.

“A Fundação Padre Albino é referência em saú-
de e educação para 19 municípios e queremos 
ressaltar que prevenir é muito melhor que tratar. O 
diagnóstico precoce aumenta as chances de cura 
em mais de 90% dos casos. Fique atento. Cuide-
-se”, enfatizou a diretora de Saúde e Assistência 
Social da Fundação, Renata Rocha Bugatti.  

tensão agropecuária.
“Aqui, o curso de Engenharia Agronômica for-

mará o aluno para o mercado de trabalho com 
alto conhecimento técnico e específico das áreas 
de agricultura. Nossos docentes são formados, em 
sua totalidade, por mestres e doutores nas áreas 
de exatas, biológicas, humanas e áreas profis-
sionalizantes. Nosso diferencial são as parcerias 
com órgãos de pesquisa em instituições públicas 
e privadas com áreas de produção. Através dessas 
parcerias sempre são oferecidos estágios que po-
dem ser remunerados pelos projetos de pesquisa e 
extensão com os docentes da Unifipa e pesquisa-
dores dessas instituições. Com isso, temos as mais 
precisas e assertivas parcerias para propiciar ao 
aluno conhecimento pleno da profissão”, finaliza 
o coordenador.

Alunos da engenharia agronômica da 
Unifi pa na Apta de Pindorama.

Divulgação
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Reginaldo Lopes, Fátima Cajuela, Renata Bugatti e Dr. Luís Colla após o lançamento do programa.

Divulgação

O governo do Estado de São Paulo lançou dia 
30 de setembro, o "Mais Santas Casas”, novo pro-
grama de repasses financeiros para as Santas Casas 
e hospitais filantrópicos. O evento foi realizado às 
15h30, no Palácio dos Bandeirantes, com a presença 
da Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais 
Beneficentes do Estado de São Paulo), do governador 
João Doria; do vice, Rodrigo Garcia, do secretário 
estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, e de represen-
tantes da Fundação Padre Albino, o presidente da 
Diretoria Executiva, Reginaldo Lopes, a diretora de 
Saúde e Assistência Social, Renata Bugatti, o diretor 
médico dos hospitais, Dr. Luís Fernando Colla, e a 
gerente técnica, Fátima Cajuela.

A ação já entrou em vigor. “A partir de 1º de 
outubro os recursos já estarão disponíveis para os 
hospitais, para atendimento à população mais vul-
nerável, mais sofrida do nosso estado”, afirmou o 
governador João Doria.

O “Mais Santas Casas” ampliará em 25% os re-
cursos já destinados anualmente por meio de convê-
nios, destinando mais de R$ 250 milhões extras neste 
tipo de auxílio financeiro e contemplará 333 entida-
des, número 2,5 vezes maior que o de beneficiados 
até então – eram 130 conveniadas pelos programas 
pré-existentes.

Seguindo todos os protocolos sanitários, com tria-
gem e testagem de visitantes, representantes de insti-
tuições de todo o território paulista acompanharam o 
evento. Em nome do setor filantrópico, o presidente 
da Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais 
Beneficentes do Estado de São Paulo), Edson Rogatti, 
ressaltou a relevância do papel das entidades, princi-
palmente no enfrentamento à Covid-19, atendendo 
a mais da metade dos casos.

Atualmente, o setor sofre grande preocupação 
com a situação financeira, historicamente complica-
da pelo déficit de reajuste da tabela de procedimento 
SUS e agravada pela pandemia. Rogatti agradeceu a 
parceria do governo estadual para o fortalecimento 
da saúde filantrópica em um momento tão delicado e 
repleto de desafios no período pós-pandêmico. “Es-
tamos aqui para celebrar um novo momento. Nem 
todas as dificuldades de nossa assistência são resol-
vidas por um programa, mas hoje nasce uma inje-
ção de ânimo, um programa que aprimora uma boa 
ideia, amplia os beneficiados, os recursos e mantém 
o foco na qualidade da assistência aos pacientes”, 
falou. “Resgatamos aqui nossa confiança em dias 
melhores. Faremos por merecer e contem com o nos-
so trabalho”, completou.

O governador destacou a atuação de Rogatti à 
frente da Fehosp, em defesa de melhorias para os 
hospitais filantrópicos, essenciais no suporte ao SUS. 
“Rogatti conhece as Santas Casas, há décadas se de-

FPA participa do lançamento do novo programa 
de repasse para hospitais fi lantrópicos
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dica a isso, é voluntário, dedicado e defensor das vi-
das que são salvas nas Santas Casas de São Paulo.”

O programa
O “Mais Santas Casas” conta com indicadores 

de monitoramento e avaliação que serão periodi-
camente acompanhados pelas equipes técnicas da 
Secretaria de Estado da Saúde.

Estruturado considerando os diferentes portes, 
perfis assistenciais e as formas de atuação dos ser-
viços de saúde na rede regional, a ação foi estabe-
lecida em três categorias para definir o percentual 
de recurso extra, calculado em função do volume de 
atendimentos que já realizam na área de média e 
alta complexidade no SUS.

A primeira categoria - de hospitais de maior por-
te, com mais de 150 leitos, incluindo UTIs, além de 
especialidades complexas como oncologia, cardio-
logia, neurologia e traumas, são serviços de referên-
cia para moradores dos municípios da região onde 
estão instalados e receberão 70% a mais do que já 
produzem pelo teto federal.

A segunda, que conta com os hospitais com 
aproximadamente 100 leitos, UTI e atendimento de 
alta complexidade regionalmente, serão beneficia-
dos com 40% extras em recursos do teto. Os demais 
hospitais, independentemente do número de leitos, 
receberão 10%.

Para consolidar todos os programas vigentes 
desde as gestões passadas no “Mais Santas Casas” 
e torná-lo permanente, contribuindo na gestão dos 
processos e repasses às entidades, o governador 
João Doria assinou um projeto de lei que foi enviado 
à Assembleia Legislativa de São Paulo.

 
Sustentabilidade
Durante o lançamento do “Mais Santas Casas”, 

o governador João Doria anunciou nova linha de 
crédito voltada exclusivamente ao financiamento da 
aquisição de sistemas e equipamentos de energia so-
lar fotovoltaica para os hospitais filantrópicos.

Com a nova linha de crédito do Desenvolve SP – 
o Banco do Empreendedor, do governo do Estado, as 
instituições poderão financiar a compra e instalação 
de equipamentos para produção de energia renová-
vel, como placas solares, sistemas fotovoltaicos, entre 
outros. O financiamento pode cobrir até 100% da 
implementação, sem juros, com prazo de pagamento 
em até seis anos e carência de 12 meses. Um aporte 
de R$ 300 milhões vai garantir que os adimplentes 
tenham a parcela fixa dos juros totalmente subsidiada 
e arquem somente com a Selic.

A iniciativa proporcionará economia de até 
90% na conta de energia elétrica das instituições 
que aderirem.
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Ademar Santiago doou mais de 1.800 
livros para colaboradores da Fundação.

Dr. Talles falou sobre prevenção de doenças 
cardiovasculares.

Árvore da vida teve mensagens de 
encorajamento.

Comunicação/FPA

Divulgação

Comunicação/FPA

A Cocam – Cia de Café Solúvel e Derivados 
doou 24.298 Megawatt-hora (MWh) de energia 
elétrica, referente ao mês de setembro/21, à Funda-
ção Padre Albino (FPA). Esta é a segunda vez que a 
empresa doa energia para a Fundação; ela já havia 
doado 24.075 Megawatt-hora (MWh) referente a 
agosto/21. A energia doada pela Cocam é total-
mente limpa e proveniente de fonte renovável.

Agradecendo a Cocam pela doação, o presi-
dente do Conselho de Administração da Funda-
ção, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, disse 
que isso só foi possível graças ao fato da Funda-
ção fazer parte do Mercado Livre de Energia. “Mais 
uma ação social que nos engrandece como em-
presa socialmente e ambientalmente responsável”, 
ressaltou ele.

O presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo 
Donizeti Lopes, explicou que em junho passado, 
com apoio da W7 Energia, que conduziu todo o 
processo de migração e cuida da gestão dos seus 
contratos de energia, a Fundação Padre Albino mi-
grou os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos e o 
Campus São Francisco da Unifipa para o mercado 
livre de energia. “A Fundação recebeu doações e 
entre julho e agosto deste ano, economizou 22% 
no custo de energia elétrica, equivalente a R$ 152 
mil”, esclareceu Reginaldo.

Reginaldo lembra que qualquer empresa que 
estiver no mercado livre de energia também pode 
doar para a Fundação Padre Albino, principalmen-
te as usinas do setor sucroenergético, que geram 
energia e comercializam seus excedentes.

Cocam doa energia elétrica 
para a Fundação

O Ambulatório Médico de Especialidades/
AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre 
Albino, promoveu, nos dias 22 e 23 de setembro, 
ações alusivas ao Setembro Vermelho de preven-
ção de doenças cardiovasculares. O objetivo foi 
ampliar o acesso da população a informações 
sobre as principais doenças relacionadas ao co-
ração e divulgar, por meio de cardiologistas da 
instituição, diversas dicas de saúde.

No dia 22 de setembro a ação contou com as 
palestras “Prevenção de doenças cardiovasculares”, 
ministradas pela gerente médica do AME, Dra. Mar-
cela Dias Azem de Figueiredo, e no dia 23 pelo car-
diologista Dr. Talles de Azevedo Pinto. Toda a Uni-
dade recebeu decoração alusiva ao tema.

Treinamentos/capacitação
No dia 24 de setembro foi realizado o treina-

A Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA) do Centro de Serviços Compartilhados 
(CSC) da Fundação Padre Albino realizou a SIPAT 
2021 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho) de 27 a 30 de setembro.

No dia 27 foram entregues máscaras de teci-

Setembro Vermelho no AME

CSC realiza SIPAT 2021

O escritor cego Ademar Matheus Santiago es-
teve na manhã de 28 de setembro na Fundação 
Padre Albino onde doou 1.874 livros de sua auto-
ria para os colaboradores da área da saúde.

De Itajobi, o escritor ressaltou que a doação 
é uma forma de agradecer aos colaboradores da 
área da saúde pelo trabalho realizado durante a 
pandemia de Covid-19. “Falei com meus filhos so-
bre doar os livros para os hospitais de Catanduva 
e Itajobi e eles me apoiaram. Essa pandemia veio 
para mudar a humanidade e essa é a forma de de-
monstrar amor e gratidão pelo honroso trabalho”, 
reforçou o escritor.

Na ocasião, Ademar, autor de quatro livros - 
“Diário de um cego apaixonado pela vida”, “Uma 
luz encantadora”, “Trequetreque, sua mamitucuia 
e seu papitucuia” e “Trequetreque e o amigão 
trem”, contou sua história e autografou os livros.  

Escritor cego doa livros 
para colaboradores 
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mento “Protocolo de Identificação do Paciente” em 
três horários para garantir a correta identificação 
do paciente e reduzir a ocorrência de incidentes.

Seguindo a programação de Matriciamento, 
os profissionais de enfermagem e equipes médicas 
da Atenção Primária à Saúde foram capacitados 
nos meses de agosto e setembro, sobre Pé Diabéti-
co, Hanseníase e Segurança do Paciente pelo Prof. 
Me. João César Jacon, pela Profa. Ma. Ana Paula 
Vechi Correa e pela Profa. Dra. Maristela Magri, 
com participações da Liga de Segurança do Pa-
ciente e da Liga de Saúde Coletiva, respectivamen-
te, ambas do curso de Enfermagem da UNIFIPA.

De 15 a 17 de setembro houve ação alusiva 
ao Dia Mundial de Segurança do Paciente, volta-
do para os colaboradores e pacientes. Além de 
vídeo orientativo nas salas de espera, distribuição 
de flyers e comunicações internas, a ação contou 
com palestra do ginecologista, obstetra e masto-
logista Dr. Bruno Sabino.

Os colaboradores participaram de dinâmica 
sobre Empatia com o psicólogo do NEP (Núcleo 
de Educação Permanente) da Fundação Padre Al-
bino, Deniz Simiel, no dia 10 de setembro para 
conscientização sobre a importância da temática 
no ambiente de trabalho e no trato com o público.

Treinamento sobre infecção do trato urinário 
foi realizado no dia 3 de setembro para colabo-
radores. A capacitação abordou a prevenção, o 
tratamento e a automedicação, além do exame 
Urodinâmica e foi ministrada pela enfermeira Ja-
queline Frota. 

do, alusivas ao Setembro Amarelo de prevenção 
ao suicídio para todos os colaboradores do CSC; 
no dia 28 realizada a dinâmica Árvore da Vida, 
com mensagens de encorajamento escritas pelos 
funcionários; no dia 29, testes rápidos de Sífilis 
e HIV, em parceria com o Programa DST/AIDS 
da Prefeitura de Catanduva, e para finalizar, no 
dia 30 de setembro, apresentações musicais com 
coral formado pelos cipeiros e a colaboradora e 
cantora Heloísa C. B. de Lima, com café especial 
para os funcionários.

“A SIPAT é realizada todos os anos e o foco 
dessa gestão, que também encerra seu mandato, 
foi a prevenção ao suicídio e a doenças sexual-
mente transmissíveis. Nosso propósito é sempre a 
qualidade de vida do colaborador, promovendo, 
por meio de orientação, ambiente seguro de tra-
balho para todos”, disse Deniz Simiel, psicólogo 
e presidente da CIPA.

As ações da SIPAT 2021 contaram com apoio 
do Padre Albino Saúde.

  Através de parceria entre o Grupo de Pre-
venção e Cuidados com a Pele do Hospital Padre 
Albino e a Liga de Curativos do curso de Enfer-
magem da Unifipa foi realizado o treinamento de 
prevenção de lesão por fricção de 22 a 24 de se-
tembro no Hospital Padre Albino (HPA). O objetivo 
foi trabalhar a prevenção de lesão por fricção com 
a Enfermagem in loco, nos setores.

Segurança do Paciente
Para sensibilizar as equipes sobre a seguran-

ça do paciente dentro do hospital, sobre as metas, 
pulseiras de identificação e notificações de eventos 
adversos, o HPA promoveu de 23 a 27 de agosto 
a Semana da Segurança do Paciente, envolvendo 
239 colaboradores. As ações foram promovidas 
pelo setor e conduzidas pelas coordenadoras de 
Segurança do Paciente do HPA, Natália Alves dos 
Santos Marasco, e do HEC, Luana Zamboni de 
Souza.

Controle de infecção
De 28 a 30 de setembro, os Núcleos de Edu-

cação Permanente (NEP), de Segurança do Pa-
ciente (NSP) e o Serviço de Infecção Hospitalar e 
Segurança do Paciente (SCIH) do Hospital Emílio 
Carlos promoveram treinamento sobre medidas de 
prevenção e controle de infecção da corrente san-
guínea, abordando técnicas de Flusing pulsátil e 
a importância das notificações dos eventos adver-
sos ao NSP. O treinamento foi realizado através do 
método teórico e prático com utilização de boneco 
que permite a simulação da rede venosa. Partici-
param enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfer-
magem, com aulas ministradas pelas enfermeiras 
Érika Esteves e Rosana Braz e a coordenadora do 
NSP Luana de Souza. 

Treinamento de prevenção 
de lesão por fricção
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Já está disponível o edital para o Vestibular 
Unificado 2022 da Unifipa. Este ano, as inscrições 
começam em 22 de novembro e vão até 30 do 
mesmo mês, com provas ocorrendo de 3 a 7 de 
dezembro.

O Vestibular Unificado abrange os cursos de 
Administração, Biomedicina, Direito, Educação Fí-
sica, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmá-
cia e Pedagogia. Há a possibilidade do candidato 

escolher entre quatro formas de ingresso: Processo 
Seletivo Agendado, realizado nos campi Sede e São 
Francisco; Processo Seletivo Remoto, em que o can-
didato receberá, através de e-mail, o link para rea-
lização da prova online no local de sua preferência; 
entrada pela nota do ENEM e para candidatos que 
já possuem diploma de graduação anterior.

Mais informações no site oficial do vestibular 
http://www.unifipa.com.br/site/vestibular

Unifi pa divulga edital do 
Vestibular Unifi cado 2022

 Bilhetes de apoio e valorização da vida 
nas árvores da Unifi pa.

Os alunos terão aulas no laboratório de informática duas vezes por semana.

Comunicação/FPA

Comunicação/FPA

De 20 a 24 de setembro, o Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico (NAP) da Unifipa realizou a cam-
panha Ação de Valorização da Vida – Setembro 
Amarelo. A atividade se resumiu em decorar árvo-
res nas entradas do centro universitário com bilhe-
tes, notas e recados de apoio e valorização à vida.

Segundo a Profa. Ma. Adriana Tonon, “o ob-
jetivo da campanha foi conscientizar sobre a pre-
venção ao suicídio e dar visibilidade à causa na 
comunidade acadêmica, além de incentivar os 
estudantes e funcionários sobre a importância da 
valorização da vida”. De acordo com Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), cerca de 800 mil 
indivíduos tiram a própria vida todos os anos.

 Com aulas às terças e quintas-feiras, das 19h00 
às 22h30, os alunos do curso Técnico em Enferma-
gem do Colégio Catanduva passam a ter aulas no 
Laboratório de Informática do campus sede do Cen-
tro Universitário Padre Albino (Unifipa). 

”A troca do local ocorreu por termos, no cam-
pus sede, um laboratório de informática equipado 
com número suficiente de computadores e tecno-
logia avançada. O uso dessas ferramentas propor-
ciona novos caminhos para o ensino e aprendiza-
gem de todos”, ressalta a professora e enfermeira 

Ação de valorização da vida

Técnico em Enfermagem do Colégio Catanduva 
passa a ter aulas na Unifi pa 

“Os índices crescentes de suicídios nas últimas 
décadas alertam sobre a importância de falar so-
bre o assunto. Existe um tabu muito grande acerca 
do tema, mas o colocar em pauta na sociedade 
é fator importante para evitar a perda de outras 
vidas. Ao longo dos últimos anos, escolas, univer-
sidades, entidades do setor público e privado e a 
população de forma geral se envolveram nesse 
movimento”, completa Adriana.

Simpósio 
No dia 20 de setembro, as Ligas de Genéti-

ca Médica e de Ortopedia do curso de Medicina/
Fameca da Unifipa realizaram o Simpósio de Aten-
ção Multidisciplinar ao Deficiente, online, através 
do Google Meet. Com a palestra “Atenção Multi-
disciplinar ao Deficiente”, ministrada pela Drª Fa-
brícia Martins, fisioterapeuta, e Drª Larissa Sellin, 
fonoaudióloga da APAE de Catanduva, a ação foi 
realizada com o objetivo de enfatizar o mês de vi-
sibilidade do deficiente.

Aula aberta 
No dia 28, a Liga de Genética Médica realizou 

a aula aberta “Aspectos moleculares do câncer de 
mama”, as 19h, online, através do Google Meet. 
A aula foi ministrada pela Profa. Dra. Marina De 
Brot, patologista graduada em Medicina, doutora 
em Patologia pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).

do trabalho Ketherine Zaniboni. 
Na primeira aula, realizada no dia 05 de ou-

tubro, participaram cerca de 20 alunos, todos uti-
lizando máscara e mantendo distanciamento entre 
si. “Com as aulas aqui, agilizamos as atividades nas 
pesquisas didáticas, aproximamos os alunos do pro-
fessor, pois ambos aprendem juntos, despertamos 
maior interesse dos alunos que buscam novas for-
mas de resolver os problemas, reduzimos o papel e 
conseguimos uma comunicação direta, mais clara e 
global”, finalizou a professora. 

Infelizmente com a pandemia tivemos aumento 
significativo nas denúncias de violência contra ido-
sos no Disque 100. Segundo a Agência Câmara 
de Notícias só em 2021 já foram registradas 37 
mil notificações de violência contra a população de 
idosos no Brasil. 29 mil notificações sobre violência 
física, tendo as vítimas idades entre 70 a 74 anos 
e 68% do sexo feminino, sendo os filhos 47% dos 
agressores. Ocorrências frequentes também são de 
maus tratos, exposição a risco à saúde e constran-
gimento.

Apresento, nesta matéria, alguns tipos de vio-
lência praticados contra idosos.

Abandono – É uma violência que se manifesta 
pela ausência ou deserção dos responsáveis gover-
namentais, institucionais ou familiares de prestação 
de socorro a uma pessoa idosa que necessite de 
proteção e assistência.

Discriminação pela idade – Dificuldade de 
acesso ou recusa de atendimento em serviços so-
ciais e de saúde, entre outros, por preconceito ou 
falta de atenção direcionada para essa faixa etária.

Abuso fi nanceiro – Exploração da renda ou 
apropriação do patrimônio do idoso, especialmen-
te sob coação, como quando um familiar obriga a 
contrair empréstimos e outras dívidas ou se desfa-
zer de seus bens.

Violência física – Agressão física a pessoas 
mais velhas, não só em forma de atos de violência 
como também da privação da liberdade.

Violência psicológica – É caracterizada por 
insultos, ameaças e outras agressões verbais ou 
gestos que inferiorizam o idoso, afetando negativa-
mente sua autoimagem e autoestima.

Violência sexual – Refere-se ao ato ou jogo 
sexual utilizando pessoas idosas.

“A violência contra a pessoa idosa se define 
como qualquer outro ato, único ou repetitivo, ou 
omissão, que ocorra em qualquer relação suposta-
mente de confiança, que cause dano ou incômodo 
à pessoa idosa”.

Como denunciar? Disque Direitos Huma-
nos – 100 (ligação gratuita), Conselho Municipal 
do Idoso, Delegacia Especializada de Proteção ao 
Idoso, Secretarias de Direitos Humanos (municipais 
e estaduais).

Fonte: https://www.camara.leg.br/noticias/
774878-pandemia-de-covid-agravou-situacao-
-de-violencia-contra-idosos/

Outubro 

Prateado:

Violência 

contra idosos

COM&POSTURA

Deniz Simiel
Psicólogo - CRP 06/161256

No dia 21 de setembro, a psicóloga Daniela 
Nery, do setor de Recrutamento e Seleção do RH 
da Fundação Padre Albino, participou do Dia D 
da Empregabilidade da pessoa com deficiência, 
organizado pela Prefeitura de Catanduva. A ação, 
realizada na sede da Inclusão Social, contou, ain-
da, com a participação de diversas empresas de 
Catanduva, tendo, como objetivo principal, co-
nhecer os candidatos PCDs interessados em parti-
cipar dos processos seletivos nas mesmas. 

Todos os currículos recebidos pelo RH da Fun-
dação serão analisados de acordo com as vagas 
ofertadas pela instituição. 

Empregabilidade de 
pessoas com defi ciência



09

O departamento financeiro, assim como vários 
outros departamentos, é parte de um conjunto que 
compõe o CSC, cuja função primeira é a de apoio 
a todas as unidades da Fundação.

É o setor responsável pela administração dos 
recursos financeiros da instituição. Tudo o que está 
relacionado a finanças deve passar pela área, que 
tem como papel principal a garantia da boa gestão 
do patrimônio, visando a redução de despesas e 
maximização de lucros. Ele exerce papel significati-
vo no desenvolvimento da instituição, já que admi-
nistra todos os recursos para que a empresa possa 
operar em boas condições.

A estrutura do Departamento Financeiro é com-
posta pelas áreas que seguem, da seguinte forma:

- Diretor Financeiro – Heliton Wagner Benetelli
- Coordenador Financeiro – Cleber Alves
- Contas a Receber – Aline Ap. Ribeiro
- Contas a Pagar – Fabiana Ap. Isnervelin e Ro-

naldo P. da Silva Junior
- Auxiliares – Agnaldo M. Alexandre, Thais Fer-

nandes e Rosemary Fernandes
- Prestação de Contas – Daiane K. Pekin e Ryan 

C. M. Firmino
- AME – Maiara Damiani Peniani
- Tesouraria HPA – Elaine S. V. Azali
- Serviços Externos – Isaias Romana
- Contabilidade - Ederson D. Sando, Lilian P. Ho-

sina e Murilo G. Vieira
- Patrimônio - André Luís Dias de Moraes
- Faturamento – Maria Ap. V. Bigoni
- Orçamento e Planejamento – Ana Paula Braga
- Custos – Márcia C. L. Moraes
Esse departamento tem papel significativo no 

crescimento e desenvolvimento da Fundação Pa-
dre Albino e por essa razão deve sempre envol-
ver os profissionais da área de finanças diante de 
qualquer ação que envolva recursos da instituição, 
visando as melhores tomadas de decisões, identifi-
cando oportunidades para alavancar os negócios 
e apontando direcionamentos para solução de 
problemas, quando necessário.

Raio X informa, mensalmente, a constituição 
das Unidades da Fundação Padre Albino. 

Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC)
Departamento fi nanceiro

No dia 18 de outubro comemorou-se o Dia 
do Médico. Nesta pandemia de Covid-19 os pro-
fissionais da saúde viveram dias difíceis em todos 
os sentidos.

Dra. Jéssica Cangussu Fonseca, formada em 
Medicina pela Universidade de Gurupi em 2015, 
especializada em Clínica Médica (2016-2018) e 
em Medicina Intensiva (2018-2020) pela UNIFIPA, 
trabalha na linha de frente na Unidade para Res-
piratórios Agudos/URA do Hospital Emílio Carlos. 
Abaixo ela dá seu depoimento sobre o que viu e 
sentiu naquela Unidade.

“Para o médico, viver o pico da pandemia foi 
um conflito de emoções difíceis de explicar.  Hora 
você é herói; hora você é bandido.

Lembro-me bem do começo da pandemia, 
quando nos escondíamos da nossa família pelo 
medo de ser o vetor da doença ou quando, contra 
nossa vontade, éramos "educadamente" desconvi-
dados de ir a algum lugar. Eu cheguei a ouvir - de 
outro profissional da saúde: "Desculpe, não estou 
atendendo profissional da saúde". Mas quem tem 
culpa disso? Estávamos todos desnorteados com 
tantas informações novas todos dias.

Houve meses intensos, que chegávamos ao 
hospital, literalmente, prontos para a guerra. Os 
leitos sempre lotados e uma fila de espera deses-
peradora por vaga de UTI. Ver três, quatro óbitos 
por dia deixa qualquer pessoa, por mais bem es-
truturada emocionalmente que seja, abalada.

Você começa a comparar a idade dos pacien-
tes, o físico, a semelhança dos pacientes com seus 
familiares e pensa: "Meu Deus, podia ser meu pai 
ou meu irmão deitado aqui". E aí as dores eram 
tomadas. Tanto a vontade e disposição enorme de 
fazer todo o possível por aquela pessoa que "pode-
ria ser seu pai", quanto a dor, a sensação de impo-
tência e a culpa errônea do "o que mais eu poderia 
ter feito?" Mesmo sabendo que não poderia!

Nos identificamos com os pacientes. Os dias 
passam e você vai criando vínculo com aquela 
pessoa. Ela te conta sobre a família, o trabalho, 
a vida inteira.  Sempre que possível nós chamá-
vamos a família e a conhecíamos pessoalmente 
também e aí o vínculo se tornava maior ainda. As 

vitórias eram comemoradas juntas, um misto de 
gratidão com alívio, mas as perdas eram mais do-
lorosas ainda, pois você conviveu dias com aquela 
pessoa que chegou bem e de uma hora para outra 
piorou subitamente.

Quantas pessoas com mais de 75% dos pulmões 
acometidos vimos indo embora para suas casas. 
Quantos aplausos demos. Quanta esperança senti-
mos! Isso é ressignificar! E sempre trabalhei esse pon-
to com a equipe: "Precisamos aprender a celebrar as 
vitórias na mesma intensidade com que sentimos as 
derrotas!". Parece bobo, mas esquecíamos.

Quem me conhece sabe que sou uma pessoa 
bem consistente emocionalmente. Quando me de-
cidi especializar em UTI sabia que veria pessoas 
morrendo e achei que estava pronta para isso; afi-
nal, é o ciclo da vida, mas nunca imaginei que veria 
TANTAS, e às vezes, no mesmo dia. Então eu desa-
bei. Não há quem não tenha desabado. Procurei 
apoio psicológico para seguir em frente. Além disso 
há o cansaço físico também. Os plantões eram ex-
tenuantes. Você não para um minuto, pois acaba 
uma intercorrência e já começa outra. Chegamos a 
pronar* pessoas de 200 kg para salvá-las. Aí você 
abdica sua vida, seus lazeres, seus hábitos saudá-
veis e não demora quem está doente somos nós.

Imagino e me compadeço de colegas que tra-
balharam em locais precários de suprimentos. A 
impotência de saber o que fazer, mas não poder 
por falta de um recurso deve ser cruel! 

O médico fica de mãos atadas se não tem um 
time bem estruturado ao lado. Eu sou muito grata 
por ter vivido tudo isso na Fundação Padre Albino. 
Passamos os perrengues que os grandes hospitais 
do país passaram devido ao alto consumo de insu-
mos e superlotação, mas a Fundação não mediu 
esforços para que não faltasse nada. Para o time 
da frente poder trabalhar, a retaguarda tem que ser 
bem estruturada. E aqui tivemos isso.  

Parabenizo todos os profissionais da saúde e, 
nesta data, em especial, aos colegas médicos. Hoje 
ainda é difícil e temeroso, mas, no futuro, seremos 
parte de uma história que jamais será esquecida”.

*Pronar: virar o paciente intubado de bruços 
para melhorar as trocas de gases no pulmão.

“...você vai criando vínculo 
com aquela pessoa”.

“...você abdica sua vida, seus la-
zeres, seus hábitos saudáveis...”

“Seremos parte de uma história
que jamais será esquecida”

Outubro/2021

Dra. Jéssica: "viver o pico da pandemia foi um confl ito de emoções".

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Há 50 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

DIA DO MÉDICO
Divulgação
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BRONCOSCOPIA

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

CIRURGIA GERAL, GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA

•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone 3522-5381

CARDIOLOGIA CLÍNICA 

•Dr. Francisco Corrêa de Almeida Moraes - Rua Teresina, 755 – Fone 17 - 3523-1652 

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS

•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601

CIRURGIA VASCULAR

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

CIRURGIA VASCULAR  E ANGIOLOGIA

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

CLÍNICA MÉDICA

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

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 

NEUROLOGIA CLÍNICA

(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento cerebral, ele-

troneuromiografi 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

De 27 de setembro a 1º de outubro, o Re-
canto Monsenhor Albino promoveu a Semana do 
Idoso, com ações desenvolvidas pela equipe mul-
tiprofissional.

No primeiro dia os idosos, inclusive os acama-
dos, receberam massagens reiki, com ambiente 
climatizado, música tranquilizadora e aromate-
rapia, através da colaboradora Sandra Chagas, 
que possui curso de reiki. O café da manhã teve 
frutas da época, servidas no refeitório. No dia 28 
foi realizado o Baile da Primavera, com decoração 
típica e pastéis fritos na hora. No dia 29 as idosas 
receberam tratamento de pele, sobrancelhas, ma-
quiagem e penteado pela colaboradora Ana Cláu-
dia Vespaziano, que possui curso de maquiagem e 
estética. Houve, também, brincadeiras, estouro de 
balões e premiação para os participantes, seguido 
de café colonial preparado na cozinha do Recanto.

No dia 30 Paulinho Bauab, ao seu teclado, 
tocou músicas de época, bem como parabéns es-
pecial para os aniversariantes do mês. O bolo foi 
servido com sorvetes da Ice Creamy, recebidos de 
doações. A Semana foi encerrada com orações na 
capela e, no almoço, os idosos participaram de 
churrasco, ao som de músicas antigas, preparado 
pela equipe do Serviço de Nutrição e Dietética.

A Semana também teve dois projetos: Árvore 
da gratidão, onde os colaboradores expressaram 
seu carinho aos idosos, sendo que os elogios fo-

ram lidos para eles no encerramento, e Lembran-
ças do coração, em que a assistente social Tatiane 
Chimello selecionou, com familiares, fotos de fa-
mília e de momentos de descontração para apro-
ximá-los de seus entes queridos. Os porta-retratos 
foram doados e ficarão nos quartos dos idosos.

Vacina
Os idosos receberam a 3ª dose da vacina con-

tra a Covid-19 no dia 30 de setembro, aplicada 
pela equipe do Centro de Especialidades Médicas 
(CEM), que vacinou 32 idosos. O Recanto conti-
nua com restrições de visitas e todas as medidas de 
prevenção estão sendo seguidas.

Falar
No dia 21 de setembro foi promovida dinâ-

mica abordando a prevenção e a pósvenção ao 
suicídio, alusivo ao Setembro Amarelo, para os 
colaboradores de plantão. A ação contou com a 
participação da psicóloga Ivete Casseverini, que 
abordou a temática orientando que “Falar é a me-
lhor solução”.

Árvore da gratidão
O projeto Árvore da gratidão foi realizado entre 

os dias 16 e 21 de setembro como forma de promo-
ver a motivação e empatia entre os colaboradores. 
Foram entregues mensagens com elogios, como 
forma de gratidão, aos profissionais do Recanto.

“Cada um tem um papel importante e essa foi 
a nossa forma de lembrá-los como eles são funda-

Recanto Monsenhor Albino promove Semana do Idoso

 Árvore ressaltou a importância do 
agradecimento e do elogio.

Divulgação

Outubro/2021

mentais”, ressaltou a gerente administrativa Silvia 
Moreno. A proposta da ação foi incentivar a im-
portância do agradecimento e do elogio. “Muitas 
vezes a rotina corrida faz com que nos esqueçamos 
de falar o quanto as pessoas são importantes e a 
ideia é tornar isso também parte da rotina, pois 
nos esquecemos o quanto somos importantes para 
a equipe”, disse a responsável técnica de enferma-
gem, Juliana Fachim.
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Pizza do Bem arrecada mais de R$ 9 mil
Como tradicionalmente acontece em todo 

mês de outubro, a Piuka faz sua campanha so-
lidária de conscientização para o controle e pre-
venção ao câncer de mama em benefício do HCC 
- Hospital de Câncer de Catanduva.

“Desde 2017 temos orgulho em criar cole-
ções exclusivas em alusão à campanha Outubro 
Rosa, quando 60% das vendas são destinadas ao 
HCC”, informa Leonardo Mei, diretor da empre-
sa. Ele explica que o hospital foi escolhido em 
função do seu trabalho maravilhoso contra o cân-
cer na cidade sede da Piuka. Ficamos felizes em 
contribuir com essa instituição”, disse.

Neste ano, a @dudariedel, grande exemplo 
de superação contra o câncer, ilumina a coleção. 
“Duda venceu a leucemia e inspira mulheres através 
da sua força. Ela prontamente aceitou nosso convite 
e ficamos felizes pela sua voz na campanha”, disse 
Ana Flávia Mei, diretora de criação. “Todos os aces-
sórios têm o design único da Piuka e são limitados; 
porém, desenvolvemos estoque alto”, emenda ela.

A diretora de marketing, Ana Beatriz Mei, es-
clarece que a coleção (https://www.piuka.com.
br/colecoes/outubro-rosa) é composta de mix de 
colares Piuka ‘Amor HCC Zircônias’ folheado a 
ouro 18k; pulseira Piuka ajustável ‘Ajude HCC 
Zircônias Rosa’ folheado a ouro 18k e pulseira 
Piuka ajustável ‘Ajude HCC 2 Corações Metal Zir-
cônia Rosa’ folheado a ouro 18k. 

Ana Beatriz lembra que “essas peças em alu-
são ao Outubro Rosa reforçam a prevenção do 
câncer, assim como as tradicionais camisetas do 
alvo”. A Piuka atende pedidos de todo o Brasil.

O grupo de orientação aos pacientes inician-
tes no tratamento de Quimioterapia do HCC re-
tomou suas atividades, após o período crítico da 
pandemia da Covid-19. Os grupos são voltados 
para pacientes e acompanhantes, com orienta-
ções da equipe multidisciplinar, composta por en-
fermeiro, psicólogo e assistente social. 

“Desenvolvemos um espaço de acolhimento, 
quebra de paradigmas e estereótipos do conhe-
cimento prévio de senso comum, possibilitando a 
troca de ideias e o sanar de dúvidas”, explicou 
a psicóloga Nínive Ferraz. Todas as medidas de 
segurança e distanciamento para a prevenção da 
Covid-19 estão sendo seguidas.

Piuka lança sua coleção 
Outubro Rosa pró HCC

Grupo de orientação ao 
paciente retoma atividades

Suzana Boer Semijoias realiza durante o mês 
de outubro a venda de brincos de sua coleção com 
100% da renda revertida ao Hospital de Câncer 
de Catanduva. A campanha é alusiva ao Outubro 
Rosa de combate ao câncer de mama. Informa-
ções: 17 9.9127.0981 e @suzanaboar_semijoias 

Brincos pró HCC

Sino 500

Deputado Arnaldo Jardim e o vice-governador 
Rodrigo Garcia recebem demandas da FPA

Duda Riedel ilustra a nova coleção da Piuka.

Divulgação

Cecília Nogueira, ex-funcionária da FPA, 
foi voluntária na distribuição das pizzas.

D. Maria, a 500ª paciente a tocar o sino da 
esperança.

Encontro com Arnaldo Jardim e Rodrigo Garcia: demandas da FPA.

Outubro/2021

A preocupação era dos filhos, que viviam di-
zendo para Maria dos Santos Marques que ela 
não ficava quieta. “Tenho filhos; eu tinha que 
continuar”, contou a paciente de número 500 
ao tocar o Sino da Esperança no HCC no dia 5 
de outubro. De Catiguá, ela passou por cirurgia, 
quimioterapia e radioterapia no HCC. “Descobri 
o câncer há um ano e já estou curada. Não teve 
fase difícil, mas por onde passei todo mundo me 
tratou tão bem que não me abalei em nada”.

Sobre a alegria de finalizar mais uma etapa, 
ela garantiu que Deus sempre esteve à frente de 
tudo. “Agora é só alegria; meu sentimento é de vi-
tória. Sempre pedi para Deus estar à minha frente 
e deu tudo certo”, comemorou Maria.

A convite do prefeito Alcemir Cássio Greggio 
(Bica), a diretora de Saúde e Assistência Social da 
Fundação Padre Albino (FPA), Renata Rocha Bugat-
ti, e a gerente técnica dos hospitais, Fátima Cajue-
la, reuniram-se no dia 18 de setembro, na cidade 
de Urupês/SP, com o deputado federal Arnaldo 
Jardim (Cidadania), entregando a ele ofício com 
demandas da Fundação.

Renata disse que entre as demandas entregues 
está a solicitação de gestões junto ao Ministério da 
Saúde para habilitação do Serviço de Radioterapia 
do Hospital de Câncer de Catanduva. Ela lembrou 
que a Radioterapia está atendendo pacientes do 
SUS há mais de dois anos sem receber, pois não 
está habilitada.

Vice-governador O presidente da Diretoria 

Com 270 pizzas vendidas, a campanha Pizza 
do Bem pró Hospital de Câncer de Catanduva ar-
recadou R$ 9.450,00. As pizzas, vendidas durante 
os meses de setembro e outubro, foram retiradas 
no dia 9 deste mês.

A ação contou com o apoio da Panificadora 
Bambina, Dicopel Embalagens, Tonin Superataca-
do, Casa de Frios D’Chen, Empório dos Frios, Vare-
jão Cheiro Verde, Frios e Laticínios Zero Grau e Na-
tuslar, que doaram os ingredientes. As pizzas foram 
feitas pelos próprios colaboradores da Fundação 
Padre Albino no dia 8 de outubro, na cozinha do 
Hospital Emílio Carlos.

“Essa é mais uma ação para tentar suprir as de-
mandas do HCC que continua com seu atendimento 
regular e teve queda brusca na arrecadação devido 
ao impedimento da realização de eventos e ações por 
conta da pandemia de Covid-19. Agradecemos a to-
dos que nos ajudaram. O valor arrecadado será desti-
nado para o custeio do tratamento dos pacientes com 
câncer”, ressaltou a gestora do Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC), Maysa Magati Bull.  Quem 
comprou pizza ganhou garrafa de água personalizada 
em comemoração aos 2 anos do HCC.  

Comunicação/FPA

Comunicação/FPA

Divulgação

Executiva, Reginaldo Donizeti Lopes, e a diretora 
de Saúde e Assistência Social foram a Rio Preto 
no dia 8 de outubro para se encontrar com o 
vice-governador. Rodrigo Garcia visitava a Santa 
Casa daquela cidade para assinatura de autori-
zação para ampliação de repasse, pelo Progra-
ma “Mais Santas Casas”, para os hospitais da 
região de São José do Rio Preto e para a Santa 
Casa local.

Reginaldo Lopes fez contatos com o secretá-
rio estadual da Saúde, Dr.  Jean Gorinchteyn, com 
o presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Carlão Pignatari, com o deputado federal Geninho 
Zuliani e com o vice-governador Rodrigo Garcia, 
quando os convidou para visitar a Fundação, além 
de expor as  demandas da entidade.
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A Fundação Padre Albino homenageou os doa-
dores da campanha “Empresas que Salvam” no dia 
21 de setembro. Na ocasião foi descerrada placa 
de agradecimento, instalada na frente da Ala CO-

FPA presta homenagem a doadores da
campanha “Empresas que Salvam”

VID no Hospital Emílio Carlos, além de entrega de 
troféus e certificados.

A campanha teve início no mês de abril com o 
objetivo de criar 15 novos leitos de UTI para aten-
der, exclusivamente, a grande demanda de pa-
cientes com COVID-19. Liderada pela AEC (Asso-
ciação de Assistência ao Hospital Emílio Carlos) 
e pela Família Sanches Fernandes, a campanha, 
em menos de 20 dias, arrecadou mais de R$ 2,5 
milhões, possibilitando a abertura dos novos lei-
tos de UTI e aquisição de insumos.

Sobre a campanha falaram o presidente da 
AEC, Marcelo Gimenes, Luciano Sanches Fernan-
des e Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, presi-
dente do Conselho de Administração da FPA,  exal-
tando seu sucesso e agradecendo aos doadores. 
Os certificados e troféus foram entregues pelos 
conselheiros Prof. Nelson Lopes Martins e Marcos 
Marcelo Murari, pela diretora de Saúde e Assistên-

Certifi cado e troféu foram entregues 
aos doadores.

Homenagem à AEC.Homenagem ao Sincomércio.

Homenagem à Cocam. 

Homenagem à Nardini Agroindustrial.

Homenagem à Usina Colombo.

Homenagem à Casa dos Construtores.

Homenagem à Família Sanches Fernandes.

Homenagem a Sylvio Antonio Bueno Netto.

Homenagem à Bios Computadores.

Homenagem à Família Maria Motta 
Colombo (in memoriam)

Homenagem à SkyNew.

Homenagem ao Lions Clube.

cia Social, Renata Rocha Bugatti, pelo presidente 
da Diretoria Executiva, Reginaldo Donizeti Lopes, e 
pelo presidente da AEC, Marcelo Gimenes. 

A Fundação Padre Albino, na solenidade, res-
saltou que estava ali para agradecer. "Agradecer 
e falar sobre solidariedade, empatia, generosi-
dade, doação. Atos de bondade e solidariedade 
precisam ser compartilhados. É através deles que 
motivamos e estimulamos mais pessoas a prati-
carem o bem. Não são só leitos ou máquinas. 
São os meios. Vocês estão na ponta inicial com a 
atitude solidária que tiveram; as máquinas, junta-
mente com as equipes, são os meios e do outro 
lado dessa corrente está a vida. A vida de cada 
paciente que saiu daqui vivo, que retornou para o 
seu lar, para o convívio de sua família, que hoje 
está de volta ao trabalho aproveitando cada se-
gundo dessa nova chance que foi dada por Deus 
e por vocês. Vocês são os responsáveis por isso.” 

Créditos: ComunicaçãoFPA


