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CONTRATO

Mala Direta

Fechamento Autorizado, pode 
ser aberto pela ECT

Além do fol-
clore do Papai 
Noel, outra ha-
bitual tradição 
de Natal tam-
bém carrega, 
consigo, crenças 
e misticismos: 
a ceia de natal. 
Elas têm um sig-
nificado muito 
importante ao 
unir as famí-
lias ao redor da 
mesa. Página 4

O Conselho Municipal de Saúde de Catanduva visi-
tou o Hospital Escola Emílio Carlos acompanhado pela 
equipe gestora da Saúde da Fundação Padre Albino. As 
conselheiras assumiram o compromisso de buscar, jun-
to às autoridades locais e estaduais, repasses de verbas 
substanciais que ajudem a suprir as necessidades dos pa-
cientes do SUS. Última página.

O Recanto Monsenhor Albino está inscrito no Conselho Municipal do Idoso e apto para destinação do per-
centual do Imposto de Renda por pessoas físicas e jurídicas. A ARCOS (Associação e Rede de Cooperação Social) 
e entidades beneficentes realizaram reunião para orientar contadores e contabilistas sobre a possibilidade dessa 
destinação para os fundos municipais, beneficiando entidades assistenciais. Última página.

A pandemia causou grande estrago no mercado de 
trabalho. Na contramão dessa realidade, dois cursos da 
Unifipa são certeza de empregabilidade: Farmácia e En-
fermagem. Páginas 9 e 11.

A Fundação Padre Albino (FPA), através de parceria 
com a W7 Energia, migrou suas unidades para o Mer-
cado Livre de Energia. Com isso, pode receber doações 
de energia elétrica de empresas que também fazem parte 
desse mercado. Última página.

A ceia de Natal como 
tradição familiar

Conselho Municipal de 
Saúde visita o HEC

Recanto Monsenhor Albino está apto para
destinação do Imposto de Renda Empregabilidade

FPA lança campanha para 
o Mercado Livre de EnergiaA Fundação Padre Albino lançou a edição 1 de 

ABRACEHCC, a revista do Hospital de Câncer de Ca-
tanduva/HCC. Com 40 páginas, a revista marca os dois 
anos de funcionamento do Serviço de Radioterapia e 
traz, entre outras, matérias sobre os grupos de voluntá-
rios, campanhas de arrecadação, depoimentos de pa-
cientes, de voluntários e duas especiais: ‘Tenho câncer, 
e agora?’, que tira dúvidas e traz orientações sobre a 
doença, e “Por que não eu?’, onde Juliana Jantorno Pa-
vanello,  aos 29 anos, conta como descobriu a doença.

A revista custa R$ 5,00, está sendo distribuída e 
pode ser adquirida nas farmácias da Rede Central ou 
através do Setor de Captação de Recursos pelo telefo-
ne 17 – 3311.3365 e/ou 9.9789.8343.

Lançada a revista do HCC
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Que Padre Albino já no seu segundo 
ano como pároco começou os trabalhos 
para construção da atual Igreja Matriz de 
São Domingos?

Que no início ele teve dois problemas? 
O local e o tamanho da igreja?

OBS: saiba mais sobre Padre Albino e 
a Fundação no Centro Cultural e Histórico 
Padre Albino, aberto à visitação, com pro-
tocolos de segurança e prevenção, na Rua 
Belém, 647. Atende de segunda a quinta-
-feira das 7h às 17h e sexta-feira das 7h 
às 16h; não fecha para o almoço; telefone 
3522.4321. 

EXPEDIENTE
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação in-
terna editada pela Assessoria de Imprensa da Fundação 
Padre Albino.
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Nosso maior presente de 2021 
Chegamos ao final do ano. E devemos cele-

brar – muito! 
Recebi mensagem de whatsapp que dizia 

“Quem não enxerga que o maior presente deste 
ano é estar vivo, tá vivendo errado”. A frase não 
está correta? Passamos o ano com o “fantasma“ 
da Covid rondando nossas casas e nossas vidas. 
Quando parecia que ela estava sendo vencida, 
surge a variante Ômicron e agora surto de gripe, 
que ameaçam nossos hospitais. Por isso, precisa-
mos continuar com todas as medidas de preven-
ção, principalmente o uso de máscara. 

Nesta edição, matéria na página Bem-Estar 
traz dicas importantes da nutricionista Maria Ân-
gela Figueiredo Tuma para a ceia de Natal. E num 
ano em que se falou essencialmente de Covid, 
alertamos sobre a Aids, que continua também a 
infectar, e a depressão, uma das consequências do 
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EDITORIAL

isolamento imposto pela pandemia. 
Entre as variadas matérias desta edição des-

tacamos as campanhas em favor dos idosos do 
Recanto Monsenhor Albino, que podem ser bene-
ficiados com a destinação do percentual do Im-
posto de Renda pelas pessoas físicas e jurídicas, 
e a do Mercado Livre de Energia, cujas empresas 
que integram esse mercado podem doar a energia 
elétrica excedente para a Fundação. 

Por fim, uma comemoração particular. A revista 

Para marcar o mês de prevenção do câncer de 
pele, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) 
da Fundação Padre Albino promoveu palestra com a 
dermatologista Bruna Somilio no dia 3 de dezembro.

A orientação faz parte das ações de cons-
cientização do Dezembro Laranja, realizadas pela 
Comissão, para os colaboradores administrati-
vos. Os participantes receberam amostras de pro-
tetor solar, um dos principais fatores de proteção 
da doença, que foram cedidos pela Rede Central.

Paulo Roberto Gaefke 
O que foi dito, foi dito e ponto final. O que 

foi feito, está feito e não tem jeito. O que passou, 
passou e não volta mais.

Tudo tão simples, não é? Não! Não é. Para 
quem vive uma situação de arrependimento, para 
quem está passando por uma dor profunda causa-
da por uma perda, nada é simples, nada é claro.

Por isso, quando quiser ajudar, ou sair de uma 
fase assim, viva o seu luto. Ou seja, chore, arran-
que os cabelos, xingue, grite, proteste, fique sem 
comer, desabafe. Mas faça tudo com emoção 
verdadeira, com lágrimas de sangue, sem dó de 
ninguém, nem de você. O único cuidado que você 
deverá tomar é com o tempo. O seu luto não deve 
passar de 7 dias.

Não estou falando de esquecimento. Certas 
pessoas e fatos não devemos esquecer. Estou fa-
lando da intensidade da dor.

Mário Quintana

Lá bem no alto do décimo segundo andar do 
ano vive uma louca chamada  Esperança. E ela 
pensa que quando todas as sirenas, todas as bu-
zinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e - ó 
delicioso voo!

Ela será encontrada miraculosamente incólume 

CIPA promove Dezembro Laranja

O luto e as tintas

Esperança

Eu te garanto que tem gente de luto há mais 
de 10 anos. Tem gente que já nasceu de luto. Tem 
gente que você olha para a cara e vê o luto. Ou-
tras que só se aproximam para deixar você de luto.

Não se prenda ao passado que não volta! No 
arrependimento que não conserta, na esperança 
vazia do que não vai acontecer. Pegue a sua ma-
linha de dores e jogue no rio (com uma pedra pe-
sada dentro).

O que resta para nós todos os dias é apenas 
o dia de hoje. Pegue o seu dia e construa o seu 
futuro agora. Ele vai ter a cor, o sabor e as alegrias 
que você desejar já.

Qual será a cor da sua vida amanhã? É só olhar 
para as cores que você está pintando hoje. Espero que 
seja com aquarela amarela, cheia de cores lindas.
Porque cinza já basta a minha meia antiga.

Viva o seu dia! Viva o novo ano que se aproxima.
Viva você!

na calçada, outra vez criança...E em torno dela in-
dagará o povo: -Como é teu nome, meninazinha 
de olhos verdes?E ela lhes dirá (É preciso dizer-lhes 
tudo de novo!) Ela lhes dirá bem devagarinho, 
para que não esqueçam:

-O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA...
Texto extraído do livro "Nova Antologia Poéti-

ca", Editora Globo - São Paulo, 1998, pág. 118.

nº 1 do HCC está sendo distribuída e, graças a Deus, 
muito elogiada. Desejo do nosso diretor presidente Re-
ginaldo Lopes que concretizamos. Ela pode ser adqui-
rida nas farmácias da Rede Central e através do nosso 
setor de Captação de Recursos por apenas R$ 5,00. 

Feliz Natal e que 2022 nos traga esperança de 
dias melhores. 

Boa leitura e até a próxima edição. 

Mauro Assi - Editor.

Palestra de conscientização para os 
colaboradores.

Comunicação/FPA



18 - Dr. Ivan Humberto Sanches
 Luana Zagatti
 Tiago Adriano de Souza
19 - Ingrid Gonçalves da Silva
 Leonardo Alvares Amaro
 Lucimar Célia Della Via Silva
20 - Maria Graziele Romão de Lima
 Natália Sanches Colaboni
 Sebastião Rodrigues
21 - Rodrigo Lopes de Souza
22 - Ademir Aparecido Padovani
 Andreia Ozório Uvinha
 Gabriele Miria de Moraes
 Gilvana Rodrigues da Silva
 Irenilda R. de C. Meneguecci
 Thássia Rodrigues dos Santos
 Zumeire Martins Yukawa
23 - Gabriela Acencio Barboza
 Neusa Rodrigues da Silva
24 - Fernanda V. Sorgatti Ferreira
 Hosana Natiely dos S. Caetano
 Keila Fernanda Soares
 Newton Fernando Veteri
 Paulo Henrique Piola Teixeira
25 - Maria Ap. Sarti de Siqueira
 Vilma Miranda Silva
26 - Alessandra dos Santos
 Antonio Rogério Rossini Junior
27 - Adriana Lázaro Gonçalves
 Maria do Carmo V. Garcia
28 - Daniela Perpétua Pereira
 Josemara Pinto Nunes
 Maria Eduarda R. Simões
29 - Fábia Souza Trindade
30 - Nélia Cristina de Q. dos Santos
31 - Flávia Vanessa dos S. Silva
 Patrícia Brito N. de Souza
 Valéria Frutero

   Hospital Emílio Carlos   
01 - Josiane Antonia Batista
02 - Fernanda Andreotti Neves
03 - Thalis Dias Valle
04 - Iolanda Maria D. Ferreguti
 Izilda Aparecida Mariano
 Ketlin Naiara C. dos Santos
05 - Bhruna Rafaeli N. Maria
 Eder Paulo Polezzi
 Lidiane Rodrigues Barrionuevo
 Wellington Teixeira Ruas
06 - Luciana Ap. Oliveira Tiberio
 Rosana Marcelino Braz
07 - Ademir Aparecido Class
 Andreia Yoshikawa Pinto
 Juliana Rodrigues Romeiro
08 - Karen Ferregutte
10 - Jade Palosque Guatelli
 Sonia Maria F. Portillo
11 - Derciano Costa Pereira
 Kerem Damaris Carvalho da Silva
 Nínive Mayara Ferraz
12 - Gisele Rosa da Silva
 Jonatas Henrique de S. Quintino
 Larissa Fernanda de A. Moraes
13 - Larissa Fernandes de Almeida
14 - Gabrieli de Jesus G. de Oliveira
 Ludimila Carla O. Mingoia
15 - Cátia Aparecida Cabrera
 Jaqueline Pamela dos S. Sousa
16 - Mariane Fernanda Martins
17 - Ingrid Vicente
17 - Juliana Fernandes
 Simone Veronez Barbosa
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Membros Conselheiros da
Fundação Padre Albino  

06 - Dr. Pedro Gonzaga da Silva Netto

Coordenadoria Geral   
04 - Mariana de Almeida Leite
06 - Sueli Ravazzi
08 - Ryan César Martins Firmino
11 - Lucas Alves Martins
12 - Carlos Henrique Ornellas
14 - João Paulo Pavaneli
16 - Ronaldo Delalibera Cardoso
19 - Denis Ribeiro de M. Carratu
22 - Elaine Sander Vinha Azali
 Eliezer Clemente Valle
23 - Aline Aparecida Ribeiro
 Walison Gabriel dos Santos
24 - Adjalma Farias
26 - André Luís Dias de Moraes
28 - Rafael Crocciari
 Raphael de Almeida Pirolla
29 Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro
 Sonali J. Duran Porcatti
30 - Simone Maria Sarti Contri

   Hospital Padre Albino   
01 - Angélica Fernanda de C. Rodrigues
 Cidelma Terezinha Pietro Ruiz
 Jhonatas Axell Luiz
 Mariana Giroli
02 - Michele Freitas F. da Silva
 Moisés Antonio Francisqueti
 Yam Moreira da Silva
03 - Fabiana P. Olivare Fabri
 Izabel de Fátima Luizon
 Ricardo Palhares
04 - Katieli Daiani F. da Cruz
05 - Aline Cristina Paião
 Cinira Aparecida Fassi
 Eva Rodrigues Dias Mendes
 Juliana de Sá
 Larissa Laisla A. Pimenta
 Milene da Costa
 Regina Ap. Alves Pirolla
06 - Francieli Cristina A. Silva
 Silvana Cristina Rocha
07 - Gleyce Helen de O. Candido Simon
 Maria Lázara Pereira de Souza
 Reani Tiessa P. de Aguiar Aranha
08 - Alexandre Batista de Oliveira
 Fabiana Rodrigues Farias
 Reis Agnardo Rodrigues
09 - Cristiane Maria G. Pedrasoli
 Enderson Martiniano Gomes
 Wellinton dos Santos S. da Silva
10 - Fernanda dos Santos Cassimiro
11 - Cristina Aparecida Virgili de Lima
 Márcia Ap. Pacheco Bertino
13 - Claiane P. Martins Gonçalves
 Daniela Fernanda Macedo
 Franciele C. de L. M. dos Santos
 Gilberto Bezerra da Silva
 Jane Candida Pacheco
 Patrícia Calixto da Silva Pires
14 - Edilson Aparecido Bastreghi
 Thais de Jesus C. dos Santos
15 - Geovana Lindsey de Siqueira
 Jéssica Aparecida de Oliveira
 Mayra Regina Meretti
 Mireli Daiane Souza Pena
 Neuza B. Gonçalves de Campos
16 - Matilde Ivete Bolonhini Ribeiro
 Moniele Fernanda Ribeiro da Silva

17 - Solange Regina de Paulo
18 - Elaine Maria da Silva
 Jenifer Fernanda L. Rosa
 Karen Fernanda Pereira
 Maria Eduarda A. de O. Mota
22 - Ana Carolina Dysney Santos
 Fernando Ap. de Azevedo
23 - Rosângela Silva
25 - Lourdes Paulina B. Squincaglia
28 - Andrea Cristina R. Ramalho
 Caroline David
29 - Cássia Regina Candido Staine
 Natan dos Santos Silva
 Valdenir Francisco Vitoreti
30 - Rodrigo de Oliveira
 Vera Lúcia Alves
31 - José Thiago Morais
 Paulo Cesar Q. dos Santos
 Tiago Guilherme Vieira
 Zilda Perpétua Prioli Lopes

   Recanto Monsenhor Albino   
03 - Janaina Cristina M. Lacroes
04 - Sandra Soares dos Reis
07 - Maria de Lourdes Ribeiro
13 - Fátima Ap. Roque Mendonca
23 - Luciana R. dos Santos Silva

   AME - Ambulatório Médico   
  de Especialidades   

06 - Kimberly Stefany R. Bertellini
07 - Andreia Mendes Ortega
16 - Ana Caroline Ap. Mendes
17 - Maria José C. de Anicesio
21 - Beatriz de Lima
 Marianna Iossi Cesarini
24 - Narcizo Ferreira Pinto Junior
28 - Murilo dos Reis Tavares

   Colégio Catanduva   
26 - Profa. Renata Aparecida Miesa
31 - Isabel Cristina da S. Fernandez

   Centro Universitário Padre   
   Albino - Unifi pa   

03 - Prof. Arthur do Espírito Santo Neto
 Profa. Luciana de S. Cione Basto
04 - Ariane Harumi Yoshikawa
06 - Prof. Franco Cossu Junior
08 - Profa. Luciana S. Devito Grisotto
 Profa. Maria Elizabete J. de Campos
 Prof. Paulo Henrique Alves Togni
 Profa. Virtude Maria Soler
09 - Profa. Sandra Regina Miyoshi Lopes
11 - Prof. Alexandre Fontana Berto
 Prof. Marino Cattalini
 Prof. Waldecir Veni Sacchetin
12 - Profa. Maria Isabel F. Lopes
 Profa. Maristela Aparecida Magri
13 - Prof. Luís Fernando R. Maria
14 - Prof. Sérgio Luis Tagliari
15 - Juarez Manoel Santos Silva
16 - Claudia Goes de Oliveira Silva
17 - Cíntia Regina David Cardoso
18 - Josiane Aparecida Zambon
19 - Prof. Carlos Elysio C. Correa
 Prof. Marcus Vinicius Seixas
20 - Prof. Ricardo Alessandro T. Gonsaga
23 - Profa. Natália Prando
24 - Profa. Alda Nascimento Batista
28 - Prof. Fabricio Sleman Soubhia
29 - Edson Rodrigo A. Sinhorini
30 - Profa. Sara de Souza Costa
31 - Prof. Fernando Stuchi Devito

Maria do Carmo Galan Ama-
ro é colaboradora do Serviço de 
Nutrição e Dietética (SND) do 
Hospital Emílio Carlos e trabalha 
na Fundação Padre Albino des-
de 1988, ou seja, há 33 anos! 
Nos primeiros cinco anos Maria 
atuou no Serviço de Higiene e 
Limpeza do hospital e em segui-
da foi transferida para o SND, 
onde está até hoje. 

“Eu amo o que eu faço. Pre-
paro as refeições dos pacientes 
de acordo com a dieta específica 
de cada um e distribuo nos seto-
res de internação”, contou Maria 
falando sobre o Serviço que con-
ta com profissionais de nutrição 
que organizam o cardápio do 
hospital respeitando as orienta-
ções médicas e nutricionais para 
que cada paciente receba em 
sua alimentação os nutrientes 
necessários para a melhor e mais 
rápida recuperação. “Minha roti-
na inicia no preparo do café da 
manhã, depois almoço, café da 
tarde e jantar”, ressaltou.

Maria tem várias histórias 
para contar sobre sua vivên-
cia em tantos anos de trabalho. 
Cada paciente deixa um pedaci-
nho de sua história e de seu jei-
to para quem segue a rotina no 
hospital. “Teve uma paciente que 
ficou internada por vários meses. 
Ela saiu daqui para uma clínica 
de reabilitação. Não tinha famí-
lia. Me agradeceu muito antes de 
ir embora. Nos apegamos muito 
aos pacientes e fazemos tudo o 
que podemos por eles”, salientou 
a colaboradora.

Viúva e com três filhos adul-
tos, Maria gosta de passar o tem-
po em casa curtindo a família e 
as netas. 

Maria do Carmo
Galan Amaro

Dezembro/2021
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Além do folclore do Papai Noel, outra habi-
tual tradição de Natal também carrega, consigo, 
crenças e misticismos: a ceia de natal. Elas têm um 
significado muito importante ao unir as famílias ao 
redor da mesa. Muitas vezes, os pratos servidos são 
receitas de família passadas às gerações futuras e 
é momento a ser cultivado tanto emocionalmente 
como nutricionalmente.

Além do apelo folclórico, é importante, também, 
ressaltar o fato nutricional. A nutricionista e profes-
sora de Nutrição dos cursos de Educação Física, 
Enfermagem e Medicina da Unifipa, Maria Angela 
Figueiredo Tuma, reforça: “É importante que tenha-
mos equilíbrio entre as carnes, massas e saladas. 
No lugar da salada de maionese, a melhor opção 
seriam as saladas com folhas diversas, que pode-
mos enfeitar com frutas, queijos, como muçarela de 
búfala, e também nozes e amêndoas. Quanto às 
carnes, optar por cortes mais magros, como frango, 
peru, chester e peixes. Importante ao falar das mas-
sas é falar dos molhos. Optar por molho de tomate 
caseiro ao invés de molhos com muitos queijos e 
creme de leite. Fica muito lindo montar uma bande-
ja com frutas da época, como uvas, ameixa, cereja 

Crenças e nutrição: a ceia de Natal 
como tradição familiar

“Nunca uma noite 
venceu o amanhecer 

e nunca um problema 
venceu a esperança”.

PÃO DOCE DE CENOURA
Ingredientes
3 cenouras picadas
90 ml de água
300g de farinha de trigo
7g de fermento seco
20g de açúcar
½ colher de chá de sal
2 colheres de sopa de azeite
Modo de fazer. Primeiro triture as cenouras 
com a água, transformando-a numa massa. 
Depois misture os outros ingredientes, sove e 
deixe crescer por 30 minutos. Sove mais e deixe 
crescer por 30 minutos, repetindo o processo 
mais uma vez. Faça bolinhas e deixe crescer por 
45 minutos. Jogue açúcar de confeiteiro por 
cima e asse no forno a 180º por 20 minutos.

COCADA COM LEITE CONDENSADO
Ingredientes
2 xícaras de coco fresco ralado
1 lata de leite condensado
2 xícaras de açúcar
1 colher de sopa de manteiga
Modo de preparo: Unte uma pedra mármo-
re com um pouco de óleo, ou então uma as-
sadeira. Misture em uma panela o coco, leite 
condensado e açúcar. Leve ao fogo e misture 
bem; cozinhe misturando regularmente com 
uma colher de pau. Quando o doce começar 
a se soltar do fundo da panela, retire do fogo 
e acrescente a manteiga. Bata bem com a co-
lher de pau para que o doce açucare. Despeje 
sobre o mármore untado e deixe esfriar. Corte 
quadrados de 10 x 10 cm.

CULINÁRIA

e pêssego, para servir como sobremesa ao invés de 
doces açucarados e amanteigados”.

A “ressaca alimentar”, tradicional após as festi-
vidades, também é comum e deve ser tratada com 
atenção. Optar por carnes mais magras e molhos 
menos gordurosos ajuda a aliviar a sensação, bem 
como tomar cuidado com as frituras e com aperiti-
vos, muitas vezes compostos por queijos gordos e 
embutidos, como o salame, apresuntado e copa.

 Por fim, as crenças populares também fazem par-
te da mística da ceia de natal. Quem nunca comeu 
peixe em vez de outras carnes? Arroz com lentilha? 
Guardou três folhas de louro na carteira junto com o 
dinheiro ou devorou uma romã? Para a nutricionista, 
além das crendices, a tradição é bem aceita do ponto 
de vista nutricional: “O peixe é um excelente alimento 
para as ceias, magro e leve de digestão. Já a lenti-
lha é um superalimento, uma leguminosa da famí-
lia dos feijões que contém bastante proteína, ferro, 
magnésio, potássio, vitaminas, zinco, fibras e poucas 
calorias. A romã é uma fruta que contém compostos 
funcionais antioxidantes e que podem ajudar a pre-
venir o Alzheimer e alguns tipos de câncer, bem como 
controlar a pressão-alta, além de ter efeito anti-infla-
matório, também muito bem-vinda”.

Dicas interessantes

Cozimento de vegetais

É um conjunto de tubos que leva para alto 
mar o esgoto proveniente de cidades localiza-
das na orla marítima, evitando a liberação de 
poluentes nas praias. Em geral, é composto 
por algumas unidades filtrantes e bombas que 
impulsionam os dejetos. Primeiro, o emissário 
recebe o esgoto em uma estação. Este material 
passa por grades que retêm objetos e materiais 
que podem eventualmente danificar o sistema. 
Depois, o líquido é conduzido por bombas a 
um reservatório de decantação, onde são se-
paradas eventuais partículas sólidas residuais. 
Mecanicamente, se recolhem também os sóli-
dos flutuantes. Por fim, o esgoto pré-tratado é 
encaminhado a extensas tubulações ancoradas 
no fundo do mar com peças de concreto, que o 
conduzirá até alto mar.

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

CURIO
   SIDADE

O que é um emissário
submarino?

* Cuidado extra ao comprar alimentos em 
promoção. Em geral, a data de validade está 
para ser vencida ou o produto é de baixíssima 
qualidade e o comerciante está querendo passar 
para a frente. Na prática, por causa da curta 
validade, eles nem chegam a ir para a mesa, são 
logo descartados.

* Ao servir-se, lembre-se de usar o bom senso. 
Sirva-se somente da quantidade que irá consumir. 
A sobra do prato não poderá ser aproveitada.

* Como fartura não é sinal de qualidade, ao 
preparar um jantar para os amigos, evite exage-
rar nas proporções.

A melhor maneira de cozinhar o vegetal é no 
vapor, pois os nutrientes tendem a ser preserva-
dos; vitaminas e minerais tendem a se perder por 
serem solúveis em água. No entanto, ao optar 
por esse modo de preparo, coloque o mínimo de 
água possível.

Uma boa estratégia é reutilizar o líquido do 
cozimento no preparo de outros alimentos, como 
carnes e arroz. Com isso você garante pratos 
mais nutritivos.

Dezembro/2021



O dia 1º de dezembro é celebrado, em todo 
o mundo, como Dia Mundial de Combate à AIDS. 
Mesmo com campanhas de conscientização e a 
disponibilidade da internet, ainda são muitas as 
dúvidas com relação à doença. 

Causada pelo vírus HIV a AIDS é o estágio mais 
avançado, quando o sistema imunológico já se en-
contra debilitado – com isso, a informação de que 
ser HIV positivo não é o mesmo que possuir AIDS. 

O infectologista da Fundação Padre Albino 
Dr. Arlindo Schiesari Junior destaca alguns cui-
dados que a pessoa infectada deve ter consigo 
mesma e com os outros: “A pessoa que é porta-
dora da doença deve ter os cuidados de saúde 
física e mental como qualquer outra. Deve ter 
alimentação balanceada, realizar atividade fí-
sica, trabalhar e se divertir. E, claro, realizar o 
acompanhamento médico e tomar os remédios 
regularmente para manter a doença controlada. 
Deve ter convívio social e familiar, falar aberta-
mente com seu médico para que ele possa auxi-
liá-la. O importante é não deixar a doença con-
trolar a vida da pessoa. A pessoa é que deve (e 
pode) controlar a doença, tendo uma vida cheia 
de realizações. A AIDS tem tratamento efetivo e 
pode ser totalmente controlada”. 

A respeito das formas de contágio, Dr. Arlin-
do pontua como principais o sexo com penetração 
sem preservativo, compartilhamento de agulhas ou 
seringas (sangue) e contaminação durante a gra-
videz, no parto ou durante a amamentação. No 
caso do sexo é fundamental o uso de preservativos 

O O didia 1º1º dde ded ze bmbro éé celebbraddo, em tododo
oo mumundndo,o, ccomomo o DiDiaa MuMundndiaiall dede CComombabatete àà AAIDIDS.S. 
Mesmo com campanhas de conscientização e a 
disponibilidade da interneet, ainda são muitas as 
dúdúvividadass cocom m rerelalaçãçãoo àà dodoenençaça.

CaCaususadadaa pepelolo vvírírusus HHIVIV aa AAIDIDSS éé oo esestátágigioo mamaisis 
avavanançaçadodo,, ququanandodo oo ssisistetemama iimumunonolólógigicoco jjáá sese een-n-
cocontntrara ddebebililititadadoo –– cocom m isissoso,, aa ininfoformrmaçaçãoão dde e quque e 
seser r HIHIV V poposisititivovo nnãoão éé oo mmesesmomo qqueue pposossusuirir AAIDIDS.S. 

OO ininfefectctolologogisistata ddaa FuFundndaçaçãoão PPadadrere AAlblbinno o
DrDr. ArA lil nddoo ScS hih ese ari JuJuninioror ddestatacaca aalgunns s cui-
dad dos quue a pessoaa infn ectaada devee ter consigo
mesma e com os outros: ““A A pessoa que é porta-
dora da doença deve ter os cuidados de saúde
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Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em novembro, que vestem a camisa 

da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam 
bem-vindos!

HOSPITAL PADRE ALBINO 
11 admissões

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
5 admissões

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES
2 admissões

A depressão é um transtorno comum, mas sé-
rio, que interfere na vida diária, capacidade de 
trabalhar, dormir, estudar, comer e aproveitar a 
vida. É causada por uma combinação de fatores 
genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos.

Algumas pesquisas genéticas indicam que o 
risco de depressão resulta da influência de vá-
rios genes que atuam em conjunto com fatores 
ambientais ou outros. Alguns tipos de depressão 
tendem a ocorrer em famílias. No entanto, a de-
pressão também pode ocorrer em pessoas sem 
histórico familiar do transtorno. 

Nem todas as pessoas com transtornos de-
pressivos apresentam os mesmos sintomas. A 
gravidade, frequência e duração variam depen-
dendo do indivíduo e de sua condição específica. 
Embora existam tratamentos eficazes conhecidos 
para depressão, menos da metade das pessoas 
afetadas no mundo (em muitos países, menos de 
10%) recebe tais tratamentos.

O que fazer quando estiver se sentindo para 
baixo ou acha que pode estar deprimido?

A depressão é resultado de uma complexa 
interação de fatores sociais, psicológicos e bio-
lógicos. Pessoas que passaram por eventos ad-
versos durante a vida (desemprego, luto, trauma 
psicológico) são mais propensas a desenvolver 
depressão.

Alguns sinais e sintomas que podem estar as-
sociados a esse transtorno: Tristeza profunda; Per-
da de interesse; Ausência de ânimo e Oscilações 
de humor.  

Muitas vezes os sinais e sintomas da depres-
são são confundidos com ansiedade e podem le-
var a pensamentos suicidas.

O que fazer quando achar que está deprimido? 
• Converse com alguém de sua confiança so-

bre seus sentimentos. 
• Procure ajuda. Seu profissional de saúde ou 

médico local são um bom lugar para começar. 
• Permaneça conectado(a). Mantenha conta-

to com familiares e amigos. 
• Faça exercícios regularmente, mesmo que 

seja apenas uma curta caminhada. 
• Mantenha hábitos alimentares e de sono 

regulares. 
• Evite ou restrinja a ingestão de álcool e abs-

tenha-se de usar drogas ilícitas; estas podem pio-
rar a depressão.

• Continue fazendo coisas que você sempre 
gostou, mesmo quando não está com vontade. 

• Esteja atento(a) aos pensamentos negativos 
persistentes e à autocrítica e tente substituí-los por 
pensamentos positivos. Parabenize-se por suas 
conquistas.

 
Fonte: https://www.paho.org/pt/topicos/depressao

Luciana Calza
Psicóloga - CRP 06/84.125

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL

Depressão: posso te 

ajudar a entender melhor 

esse transtorno?

AIDS - tudo está perdido?
em qualquer relação com penetração. No caso 
do sangue, os hemocentros executam testagens 
rigorosas para as transfusões. Já a realização de 
tatuagens e de piercing deve ocorrer em estabele-
cimentos que cumpram com as regras sanitárias, 
ou seja, que não utilizam a mesma agulha e ou-
tros materiais de risco entre os clientes. Gestan-
tes portadoras do HIV devem fazer regularmente 
as consultas de pré-natal, tomar corretamente os 
medicamentos contra o HIV e conversar com o 
médico sobre as questões para anular o risco de 
transmissão para o bebê. 

Caso o vírus seja confirmado no organismo, 
Dr. Arlindo confirma: “O primeiro passo é manter a 
calma e procurar entender que a infecção pelo HIV 
não é mais sinônimo de que tudo está perdido. A 
pessoa que descobriu ser portadora deve procurar 
um médico infectologista para seguimento clínico, 
seja em consultório médico ou no Serviço de Assis-
tência Especializada (SAE) de Catanduva”. 

Vale reforçar que, devido à medicina atual, é 
totalmente possível ter vida comum possuindo a 
doença. O primeiro passo que o portador de HIV 
deve dar é se amar, se respeitar e não permitir que 
preconceitos ou tabus, ou até mesmo a própria 
doença, sejam maiores que seus sonhos e sua 
vontade de viver. É importante ter em mente que 
ele está diante de uma doença crônica totalmen-
te controlável. Ela é uma doença ainda sem cura, 
mas que pode ser totalmente controlada com uso 
correto dos medicamentos – tal como já acontece 
com a hipertensão arterial e o diabetes 

No dia 11 de dezembro é celebrado o Dia 
do Engenheiro. A data homenageia os profissio-
nais da área, que abrange várias especialidades, 
como a civil, agronômica, computação, elétrica e 
química, apenas para citar algumas. O engenhei-
ro tem, como principal função, reunir e aplicar 
todas as tecnologias consideradas adequadas na 
busca por soluções para os problemas dos mais 
variados tipos, sempre envolvendo quantidade 
considerável de conhecimento.

Contratado pela Fundação Padre Albino em 
2005 como autônomo e efetivado em 2006, o 
colaborador Flávio Fernando Pascolat ressalta a 
importância do profissional na instituição. “Nós 
temos a obrigação, no setor da manutenção, de 
deixar tudo em condições plenas de funcionamen-
to. No setor de obras, atender às demandas rela-
cionadas às ampliações e reformas para melhor 
atender às necessidades da Fundação em suas di-
versas áreas”. O profissional galgou níveis dentro 
da instituição, hoje sendo gerente de Manutenção 
e Obras. “Fui contratado como autônomo para fis-
calizar a reforma do Centro Cirúrgico do Hospital 
Padre Albino. Iniciei como engenheiro civil, passei 
para Coordenador de Manutenção e Obras e ago-
ra exerço a função de Gerente da área”, contou.

11 de dezembro, Dia do Engenheiro 
A engenharia dentro de uma instituição como 

a Fundação Padre Albino atua em diversas frentes 
– Saúde, Educação e Assistência Social. O setor 
atende a todas as unidades e quanto aos hospi-
tais, que funcionam 365 dias por ano e 24 horas 
por dia, necessita minimizar ao máximo as falhas 
de funcionamento, ressalta Flávio. “Tivemos dois 
projetos bastante desafiadores: a instalação da 
ressonância magnética no Hospital Padre Albino 
e a construção da Radioterapia do Hospital de 
Câncer de Catanduva, sem mencionar as inú-
meras obras que pudemos participar, realizadas 
com as unidades em pleno funcionamento, como 
reformas da cabine de média tensão de energia 
elétrica dos hospitais, minha primeira obra na 
Fundação”, citou o engenheiro, apontando mo-
mentos que marcaram sua vida profissional.

Hoje, além de Flávio, a Fundação Padre Al-
bino conta com cinco engenheiros e 46 colabo-
radores na área de manutenção. “Todos os dias, 
quando saímos no final da tarde, o corpo vai para 
casa, mas a mente continua pensando. Algumas 
vezes ficamos angustiados por saber que nossa 
maior responsabilidade é fazer com que os nos-
sos hospitais possam passar a noite em pleno fun-
cionamento”, finaliza.

Dezembro/2021

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
2 admissões

RECANTO MONSENHOR ALBINO
1 admissão

COLÉGIO CATANDUVA
1 admissão 
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Divulgação

O Centro Integrado de Humanização e o Nú-
cleo Interno de Regulação dos hospitais da Fun-
dação Padre Albino, em parceria com o Núcleo 
Técnico de Humanização da Secretaria de Estado 
da Saúde e a Diretoria Regional de Saúde/DRS XV 
de São José do Rio Preto, realizaram o 3º Encontro 
de profissionais da saúde da região de Catanduva 
no dia 11 de novembro com o objetivo de fomen-
tar a transição do cuidado no território.

Oportunamente, no Dia Mundial da Quali-
dade, diferentes pontos da Rede de Saúde foram 
reunidos para tratar sobre a alta responsável do 
paciente. O evento abordou a Covid-19 e as de-
mandas da doença nos diferentes períodos da 
pandemia. A Diretora de Saúde e Assistência So-
cial da Fundação Padre Albino, Renata Rocha Bu-
gatti, abriu os trabalhos ressaltando a importância 
do esforço conjunto para o fortalecimento de to-
dos e, principalmente, o benefício do usuário que 
é quem utiliza a Rede.

O encontro contou com a participação do co-
ordenador do Núcleo Técnico de Humanização, 
Vanderlei Camargo Freitas; da apoiadora do Nú-

O deputado estadual Delegado Olim visitou a 
Fundação Padre Albino no dia 23 de novembro 
para acompanhamento da emenda parlamentar 
destinada por ele em 2020.

A verba, destinada para gêneros alimentícios, 
utensílios culinários, medicamen-
tos, material hospitalar, material de 
laboratório, prestação de serviços 
de manutenção de equipamentos e 
aquisição de equipamento de den-
sitometria óssea, num total de R$ 
1.010.000,00 (um milhão e dez mil 
reais), foi um dos reforços na luta 
contra a Covid-19. Do total da ver-
ba, R$ 440 mil ainda não foram re-
cebidos pela FPA.

Participaram da recepção ao de-
putado o presidente da Diretoria Exe-
cutiva, Reginaldo Lopes, a diretora 
de Saúde e Assistência Social, Renata 

HPA e HEC são citados 
em Fórum Estadual de 

Alta Responsável 

FPA promove 3º encontro de profi ssionais da saúde

Deputado Delegado Olim visita a FPA
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cleo Técnico de Humanização, Elânia Maria Fer-
reira e Ferreira, ambos da Secretaria de Estado da 
Saúde, e da articuladora de Humanização do DRS 
XV, Lucinéia Lacerda de Oliveira Santos, além das 
articuladoras da Atenção Básica dos municípios e 
hospitais da região e AME Catanduva.

A médica especialista em Medicina Intensiva 
e responsável pela UTI Covid do Hospital Emí-
lio Carlos (HEC), Dra. Jéssica Cangussu Fonseca, 
abordou os desafios e cuidados aos pacientes pós 
Covid-19; a coordenadora de Enfermagem do 
HEC, Ana Laura Ribeiro Flores, relatou a vivência 
de paciente que venceu a doença; a coordena-
dora do Núcleo Interno de Regulação de Ofertas 
e Serviços de Saúde da Fundação Padre Albino, 
enfermeira Vanessa Holanda Gila, debateu sobre 
a importância da articulação da Rede de Atenção 
à Saúde para a transição assertiva e segura do 
cuidado. Houve, ainda, relatos de experiências 
dos profissionais de Catanduva, Itajobi e Novo 
Horizonte e roda de conversa com propostas de 
ações para o fortalecimento do trabalho em rede 
na região. 

Rocha Bugatti, a diretora de Educação, Cristia-
ne Procópio de Oliveira, a gestora do Centro de 
Serviços Compartilhados, Maysa Magati Bull, e o 
empresário e presidente do Partido Progressistas de 
Catanduva, Ricardo Rebelatto. 
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A pesquisa de satisfação dos hospitais Emílio Car-
los, Padre Albino e de Câncer de Catanduva passa a 
ser digital. A área de relacionamento com o cliente, 
que coordena a execução mensal da pesquisa vol-
tada ao cliente externo tem realizado ações desde a 
contratação do sistema de gestão de experiência no 
segundo semestre de 2021. A partir do “Net Promo-
ter Score – NPS”, metodologia americana utilizada 
por empresas como Apple, Amazon, Netflix, entre 
outras, é possível calcular a fidelidade dos clientes.

Com a nova ferramenta, o cliente recebe um 
link por SMS ou e-mail com perguntas e pode 
contribuir com os processos de melhoria de forma 
simples. A partir das respostas, a equipe de rela-
cionamento com o cliente formata indicadores e 
relatórios com informações como, por exemplo, 
performance, temas mais demandados pelas vozes 
dos usuários etc. “Por meio da plataforma, as ob-
servações são mediadas e os indicadores dissemi-
nados”, explicou a coordenadora de Atendimento 
ao Cliente e Humanização do Hospital Padre Albi-
no, Maristela P. P. Neves.

O novo sistema é baseado numa única pergun-
ta: “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você reco-
mendaria a minha empresa a um amigo ou fami-
liar?” As informações obtidas servem de base para 

Hospitais da Fundação implantam 
sistema de metodologia americana

a tomada de ação das diferentes áreas estratégicas.
De acordo com a área de Relacionamento 

com o cliente, os hospitais estão entre as zonas de 
qualidade e excelência, sendo o NPS importante 
indicador da experiência do usuário com a mar-
ca. “As pesquisas norteiam os processos internos 
para que a solução das necessidades do cliente 
seja oferecida antes mesmo dele precisar fazer o 
contato com o Serviço de Ouvidoria, por exem-
plo, mesmo o canal de comunicação estando à 
disposição e sendo amplamente divulgado pela 
instituição. Um fator importante nesse contexto é 
a transparência. Nem sempre é possível atender 
a todas as demandas dos clientes, principalmente 
no segmento da saúde, mas a equipe multidisci-
plinar está sempre disposta a ajudar com a devida 
atenção a todos os casos para o melhor resultado 
possível”, pontuou Maristela.

A gestão das informações tem permitido exal-
tar o sucesso do trabalho realizado pela instituição 
e, por meio de diferentes ferramentas, valorizar o 
empenho dos profissionais. A equipe de relacio-
namento com o cliente esteve in loco nos setores 
para informar sobre a melhoria, orientar sobre os 
gráficos de desempenho e esclarecer as dúvidas 
junto aos colaboradores da linha de frente. 

Deputado Delegado Olim após a reunião com a diretoria.

Comunicação/FPA

Os cases “Visita da Gestante à Maternidade” 
e “Alta Responsável” dos hospitais da Fundação 
Padre Albino foram citados em Fórum Estadual de 
Alta Responsável no dia 18 de novembro durante 
a apresentação da Diretoria Regional de Saúde – 
DRS XV de São José do Rio Preto.

As boas práticas em humanização têm sido re-
ferência na região de Catanduva e outras regiões. 
Definidos como experiências exitosas foi ressalta-
da a estratégia de acolhimento de gestantes como 
forma de construção de vínculo e diminuição da 
ansiedade no Hospital Padre Albino e o plano de 
alta hospitalar unificado entre o HPA e o Hospital 
Emílio Carlos, com equipe de referência municipal 
estabelecida para o recebimento das altas, além 
do apoio matricial.

O Centro Integrado de Humanização dos 
hospitais da Fundação Padre Albino prestigiou o 
evento, representado pela coordenadora Mariste-
la Neves. 
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Os colaboradores foram abordados pela equipe.

O Hospital Padre Albino realizou campanha de 
conscientização de doação de sangue no dia 25 
de novembro, alusiva ao Dia Nacional do Doador 
de Sangue. Participaram da ação colaboradores, 
pacientes e acompanhantes que foram abordados 
pela equipe. A conscientização foi organizada pela 
biomédica responsável pelas Agências Transfusio-

nais da FPA, Débora P. Ribas, em parceria com os 
alunos do curso de Enfermagem do Senac. 

“Em decorrência da pandemia houve queda 
brusca de doares de sangue; porém a quantidade 
de pacientes necessitando receber transfusão de 
sangue continua alta nos hospitais da Fundação, 
cujo atendimento mensal é de cerca de 500 trans-
fusões”, contou Débora. 

O Hemonúcleo de Catanduva supre os hospi-
tais de Catanduva e região e a estimativa de es-
toque é calculada para 10 dias e não pode ficar 
abaixo de 50%. “O trabalho é contínuo para man-
termos o estoque, pois imprevistos podem aconte-
cer e diminuir este número em um único dia, como 
no caso de acidentes”, pontuou a biomédica. 

A doação de sangue é voluntária e os requisi-
tos para se tornar um doador são básicos. Basta 
estar bem de saúde, alimentado, ter entre 16 e 69 
anos - menores de 18 anos devem estar acompa-
nhados por responsável legal, pesar acima de 50 
quilos e apresentar documento com foto. Local da 
doação: Hemonúcleo de Catanduva, Rua 13 de 
maio, 974, telefone 17 3522 7722, de quarta a 
domingo, das 7h às 13h. 

Campanha de conscientização
de doação de sangue

Hospitais da FPA realizam cerca de 500
transfusões sanguíneas por mês

A deputada federal Adriana Ventura (NOVO) 
visitou os hospitais da Fundação Padre Albino 
no dia 25 de novembro para entregar emenda 
parlamentar de sua autoria destinando R$ 350 
mil para aquisição de equipamento e material 
permanente para a Unidade de Tera-
pia de Queimados (UTQ) do Hospital 
Padre Albino, referência nacional no 
atendimento.

“É um prazer poder ajudar. Nós des-
tinamos nossas verbas de acordo com o 
trabalho bem feito e critérios técnicos e a 
Fundação é referência, presta bom ser-
viço e atende a população”, salientou a 
deputada. Adriana Ventura se compro-
meteu a auxiliar na aceleração da ha-
bilitação do Serviço de Radioterapia do 
Hospital de Câncer de Catanduva no 
Ministério da Saúde para o recebimen-
to de verbas do SUS. Atualmente, a FPA 
arca com todos os custos dos tratamen-
tos radioterápicos.

Novembro é o Mês Internacional de Sensibiliza-
ção para a Prematuridade e no dia 17 comemorado 
o Dia Mundial da Prematuridade. O roxo é a cor 
símbolo da causa da prematuridade, que simboliza 
a sensibilidade e a individualidade, características 
que são muito peculiares aos bebês prematuros. O 
roxo também significa transformação.

O Hospital Padre Albino promoveu ação para 
acolher e surpreender as mães que estão com be-
bês internados no HPA. Mural foi montado com 
fotos que mostram o contato pele a pele da mãe 
com o filho, além de outras fotos dos prematuros. 
“O parto é considerado prematuro quando acon-
tece antes de 37 semanas de gestação. São vá-
rias as causas que podem levar à prematuridade, 
mas o principal passo para evitar esse problema 
é a prevenção. Nesse sentido, o pré-natal é uma 
das medidas mais eficazes para uma gestação 

Deputada Adriana Ventura destina R$ 350 mil 
para a UTQ do HPA e visita os hospitais

Sensibilização para a prematuridade
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saudável e completa”, informou a coordenadora 
das UTIs Neonatal e Infantil e Unidade de Cuida-
dos Intermediários Neonatal, enfermeira Camila 
Redígolo Raymundo Bahillo. 

Treinamento
O hospital promoveu, durante o mês de ou-

tubro, treinamento para os setores pediátricos 
para qualificar a assistência, capacitar a equipe e 
promover a segurança dos pacientes. As capaci-
tações, teóricas e práticas, foram realizadas pela 
enfermeira do setor de Pediatria, Rachel Serena 
Zacchi, que abordou parada cardiorrespiratória, 
crise convulsiva, oxigenioterapia e manuseio do 
Cateter Central de Inserção Periférica. Participa-
ram os colaboradores da Pediatria, Posto 3, Uni-
dade de Terapia de Queimados (UTQ), Materni-
dade, Pronto Atendimento e Unidade de Urgência 
e Emergência.  

Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos reali-
zaram nos dias 27 e 28 de outubro conscientização 
interna sobre a importância da doação de medula 
óssea como forma de captar candidatos à doação. 
Com a pandemia, o número de candidatos à doa-
ção teve redução significativa e com a ação dentro 
dos hospitais 103 novos cadastros foram feitos. “O 
cadastro é rápido, solidário e essencial. Para ser do-
ador basta procurar o Hemonúcleo de Catanduva 
na Rua Treze de maio, 974, de quarta a domingo, 
das 7h às 13h”, informou a biomédica responsável 
pelas Agências Transfusionais da Fundação Padre 
Albino, Débora P. Ribas Diniz.

A campanha foi organizada pelas Agências 
Transfusionais, Direção de Saúde e Assistência So-
cial, Gestão do cuidado e Marketing da FPA, em 
parceria com a equipe de captação e coleta do 
Hemonúcleo de Catanduva. Informações sobre o 
cadastro de doadores de medula óssea pelo 17 
3522 7722. 

Os colaboradores do Recanto Monsenhor Albi-
no participaram no dia 9 de novembro de palestra 
motivacional com temas voltados para a autoes-
tima e visagismo com a esteticista Márcia Perei-
ra. O objetivo foi proporcionar reflexão sobre os 
cuidados pessoais e a influência no bem-estar e 
produtividade.

Treinamento
No dia 10 de novembro os colaboradores par-

ticiparam de treinamento sobre a importância da 
mudança de decúbito no idoso acamado com o 
fisioterapeuta Fábio Paglioto da Conceição. Eles 
foram orientados sobre a mobilização frequente 
do idoso acamado, estabelecendo padronização 
e rotatividade das posições e, consequentemente, 
evitando a sobrecarga de pressão em determinada 
área da pele por período prolongado.

Ação cadastra 103 
novos doadores de

medula óssea

Autoestima é tema de 
palestra no Recanto

Divulgação

Com a pandemia, as doações foram reduzidas.

Deputada Adriana Ventura com colaboradores da Fun-
dação e o conselheiro Prof. Nelson Lopes Martins.

Palestra visou a autoestima e os 
cuidados pessoais.

Divulgação

Comunicação/FPA

Divulgação

A UTQ do Hospital Padre Albino, referência 
nacional no tratamento de queimados, conta com 
três leitos de UTI e 10 leitos de enfermaria. A uni-
dade deixa de atender cerca de 150 pacientes por 
mês, do Brasil todo, pela falta de leitos disponíveis.
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Adversidades encontradas em ambientes orga-
nizacionais, como demanda excessiva, dificuldades 
com a rotina do setor/unidade, problemas no rela-
cionamento com colegas de trabalho/líderes/clien-
tes, ambiente tóxico e até mesmo prazos apertados 
contribuem para o desenvolvimento do estresse or-
ganizacional.

O estresse prejudica muitos colaboradores e 
torna-se um problema global, ocasionando diver-
sas consequências para a saúde física e emocional 
dos profissionais, podendo desenvolver doenças 
como ansiedade, insegurança, distúrbios do sono, 
problemas cardiovasculares e estomacais, depres-
são, enxaqueca, entre outros.

Caro leitor (a), compartilho algumas dicas im-
portantes para enfrentar o estresse organizacional:

• Relacionar-se com outras pessoas é muito im-
portante; por isso, cuide das suas relações; é válido 
ter apoio nas situações de crise.

• Busque momentos de conexão emocional 
consigo mesmo. Conhecer seu mundo interno, suas 
próprias emoções e seus pensamentos. Use recur-
sos, como práticas de meditação, que promovem 
essa conexão.

• Considere seus horários de descanso como 
de extrema importância para se “desligar” e pausar 
o foco no trabalho. Esse momento é para relaxar 
e descansar a cabeça e interagir com as pessoas. 

• Se você perceber que não está dando conta 
das tarefas devido a sentimentos de ansiedade, pâ-
nico, tristeza e raiva, busque apoio especializado 
como, por exemplo, o GAT (Grupo de Apoio ao 
Trabalhador da Fundação Padre Albino).

Fonte: https://www.sbie.com.br/blog/estresse-or-
ganizacional-o-que-e-quais-os-sintomas-e-causas-
-mais-comuns-no-trabalho/

 Enfrentamento 

do estresse 

organizacional

COM&POSTURA

Deniz Simiel
Psicólogo - CRP 06/161256

Educação Física e Pedagogia prestam o Enade

AME Catanduva recebe avaliação do 3º trimestre

A Secretaria de Estado da Saúde, através do 
Grupo de Gestão Ambulatorial da Coordenadoria 
de Gestão de Contratos e Serviços de Saúde, divul-
gou o relatório de avaliação do terceiro trimestre 
de 2021 do Ambulatório Médico de Especialida-
des (AME) Catanduva, sob gestão da Fundação 
Padre Albino.

Segundo a gerente administrativa, Karulini 
Polo, de acordo com a avaliação final, “todos os 
indicadores foram cumpridos integralmente”.

Novembro Azul
O AME Catanduva realizou ação alusiva ao 

Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de 
próstata, no dia 9 de novembro. O urologista Dr. 
Marcel Calegari Hayashi ministrou palestra sobre 
o tema para colaboradores e pacientes. As ações 
alusivas ao Novembro Azul foram encerradas com 
palestra do médico urologista Dr. Marzo André Xa-
vier Bueno no dia 23 para cerca de 60 colabo-
radores e pacientes. Os participantes receberam 
bombons.

Livros
O escritor cego Ademar Matheus Santiago 

foi ao AME Catanduva no dia 5 de novembro 
para presentear os colaboradores com exem-
plares de três livros de sua autoria. Ademar, no 
dia 28 de setembro, praticou o mesmo ato de 
solidariedade para com os profissionais da saú-
de dos hospitais da Fundação, como forma de 
agradecimento ao trabalho realizado durante a 
pandemia de COVID-19.  

A equipe da Unifi pa no local da prova.

Palestra encerra as ações do Novembro 
Azul no AME Catanduva.

Divulgação

Divulgação

No dia 14 de novembro os alunos dos cur-
sos de Educação Física e Pedagogia da Unifipa 
prestaram o Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade). Aos mais de 50 estudantes 
presentes, a Unifipa distribuiu kits com barrinhas 
de cereal, álcool em gel, balinhas e bolacha água 
e sal, bem como garrafinhas de água.

O Enade avalia o rendimento e conhecimen-
to dos concluintes de graduação em relação aos 
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares de cada curso, o desenvolvimento de 
competências e habilidades necessárias ao apro-
fundamento da formação geral e profissional, e o 
nível de atualização dos estudantes com relação 
à realidade brasileira e mundial.

A Unifipa firmou convênio para abertura de cam-
po de estágio com a Prefeitura de Palmares Paulista. 
A parceria atenderá alunos dos cursos de Engenharia 
Agronômica, Biomedicina, Educação Física Bachare-
lado, Enfermagem, Farmácia e Medicina. “Passamos 
por transformações constantes e o aluno tem que es-
tar presente na comunidade e isso só acontece se ti-
ver a boa vontade das autoridades”, ressaltou o reitor 
da Unifipa, Dr. Nelson Jimenes.

O convênio atenderá o estágio obrigatório dos 
cursos e, além dos alunos terem acompanhamento 
dos profissionais da cidade, contarão com suporte 
de preceptores da Unifipa. Os alunos serão dire-
cionados pelos coordenadores para cumprimento 
do estágio. “Este é o nosso primeiro convênio e 
estamos em busca de novos parceiros para am-

UNIFIPA amplia campo de
estágio para alunos

pliar ainda mais o cam-
po de estágio dos nos-
sos alunos que, além 
de adquirirem prática 
na área de atuação, 
abrem oportunidades 
futuras de trabalho”, 
salientou a vice-reitora 
da Unifipa e diretora de 
Educação da Fundação 
Padre Albino, Cristiane 
Procópio de Oliveira.

O prefeito de Pal-
mares, Lucas Aparecido da Assunção, destacou a 
parceria como importante para a saúde dos mo-
radores, o conhecimento dos alunos e a fomen-
tação do comércio local. “Estamos com a maior 
boa vontade para que seja um case de sucesso”, 
afirmou.

Participaram da assinatura o reitor, Dr. Nelson 
Jimenes, a vice-reitora, Cristiane Procópio de Oli-
veira, a advogada da UNIFIPA, Adriana Rodrigues, 
o presidente da Diretoria Executiva da Fundação 
Padre Albino, Reginaldo Lopes, a diretora de Saú-
de e Assistência Social da FPA, Renata Rocha Bu-
gatti, o assessor jurídico da Fundação, Dr. Nelson 
Gomes Hespanha, o prefeito Lucas Aparecido da 
Assunção e a secretária da Saúde de Palmares, 
Leia Michelan.

Unifi pa pretende ampliar o campo de estágio para os alunos.

Divulgação

 Através da sua participação na 17ª edição 
da Campanha de Responsabilidade Social do 
Ensino Superior Particular, a UNIFIPA conquis-
tou, pela décima segunda vez, o Selo Instituição 
Socialmente Responsável da ABMES (Associação 
Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior). 
O selo tem validade de um ano – 2021-2022 e 
o objetivo da certificação é mostrar à socieda-
de que a instituição promove ações com foco no 
bem-estar social e no desenvolvimento sustentá-
vel da comunidade na qual está inserida.  

Ao longo do ano as 110 atividades cadastra-
das envolveram 160 docentes, 1.900 alunos e 22 
técnicos em 8.805 atendimentos, com a partici-
pação de 16.692 visitantes. 

Responsabilidade Social
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O departamento jurídico tem atuação em todas 
as áreas da instituição (saúde, educação e assistên-
cia social), auxiliando as unidades a alcançar a efe-
tiva segurança e conformidade jurídica.

Em seu relacionamento com outras áreas da en-
tidade, o setor jurídico busca mapear os problemas 
que são levados ao Judiciário e informar as mesmas 
sobre posturas ou mesmo detalhes de contratos que 
podem ser aprimorados, adequações às legislações 
no âmbito administrativo e até mesmo o auxílio na 
tomada de decisões pelas diretorias ou gerências.

Na seara consultiva tem importante atuação na 
realização de negócios, especialmente na avaliação 
prévia das condições gerais pretendidas; tudo para 
evitar prejuízos.

Na área judicial é fundamental a gestão efi-
ciente do contencioso, identificando demandas de 
risco, quer em relação a valores, quer em relação 
à formação de precedentes, análises de viabilidade 
da propositura de demandas que objetivem atender 
aos interesses da Fundação Padre Albino.

Advogados
Nelson Gomes Hespanha
Márcio Fernando Aparecido Zerbinatti
André Batista Pátero
Adriana Borges Rodrigues

Auxiliar Administrativo
Taisa Francisca Netto Basso

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

Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC)

Jurídico

Diversas empresas farmacêuticas de Catanduva 
têm percebido nos alunos do curso de Farmácia do 
Centro Universitário Padre Albino (Unifipa) o perfil 
ideal para preenchimento de vagas e estágio remu-
nerado nas áreas de drogaria e manipulação. Atual-
mente, 90% dos alunos do curso já estão inseridos no 
mercado de trabalho.

De acordo com a coordenadora do curso, Profa. 
Dra. Andreia de Haro Moreno, devido à Matriz Curri-
cular, os estudantes realizam estágio supervisionado, 
com acompanhamento de docentes desde o primeiro 
ano, a fim de agregar as atividades práticas ao con-

teúdo teórico do curso.
A coordenadora informa, também, que apenas 

neste ano eles realizaram estágios supervisionados 
nas áreas de Saúde Pública, Farmácia Hospitalar e 
Manipulação Magistral. O direcionamento pela pró-
pria instituição é dividido da seguinte maneira: Está-
gio I – Saúde Pública (parceria com a Secretaria de 
Saúde de Catanduva); Estágio II – Farmácia Hospita-
lar (hospitais Padre Albino e Emílio Carlos); Estágio III 
– Manipulação Magistral Alopática e Homeopática; 
Estágio IV – Análises Clínicas e Toxicológicas e Es-
tágio V – drogaria, indústria, cosméticos, alimentos, 

90% dos alunos de Farmácia da Unifi pa
 já estão no mercado de trabalho

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Há 50 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

Dezembro/2021

Medicina forma sua 47ª turma

No dia 16 de novembro, os 62 alunos da 47ª 
turma do curso de Medicina da Unifipa/Fameca 
colaram grau no campus sede. Os novos médicos 
fizeram o juramento, conduzidos pelo colega de 
turma Lucas Guzzi Silva, e ao final da cerimônia, 
conforme tradição, todos se juntaram para plan-
tar uma muda de ipê em um dos jardins do Cen-

Dr. Valiatti, coordenador do curso, coloca o anel representativo na primeira aluna a receber 
o certifi cado de conclusão.

Comunicação/FPA

pesquisa, análises ambientais e áreas afins.
COVID
Alunos do curso participaram, durante todo o 

ano de 2021, do Programa de Monitoramento Co-
vid, promovido pela Secretaria de Saúde de Catan-
duva. Ao longo das atividades, eles participaram do 
monitoramento remoto dos pacientes pós-covid junto 
à equipe de saúde municipal, em parceria com os 
cursos de saúde da Unifipa. As atividades foram rea-
lizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no 
Instituto Federal de Catanduva. 

tro Universitário.
Participaram da colação o reitor Dr. Nelson 

Jimenes, a vice-reitora e diretora de Educação 
da Fundação Padre Albino Cristiane Procópio de 
Oliveira, a pró-reitora acadêmica e de graduação 
Dra. Maria Cláudia Parro e o coordenador do cur-
so de Medicina Dr. Jorge Luís Valiatti.



Em nova cam-
panha, a @estilosa-
catanduva está arre-
cadando leite para 
o HCC. As doações 
podem ser feitas das 
8h às 22h até o dia 
31/12, na Rua 12 de 
outubro 1138, no Hi-
gienópolis, ou agen-
dadas pelo telefone 
17 99259-0805. 
Silvana, justificando 
as campanhas disse 
que "não sabemos 
se seremos nós os 
próximos a precisar 
do HCC ou alguém 
muito querido. Lá 
o tratamento é feito 
com muito amor, e o 
amor cura! Além, é 
claro, da praticidade 
de se tratar na sua cidade! É muito melhor ajudar 
do que ser ajudado", completou.
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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

NEUROLOGIA CLÍNICA

(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento cere-

bral, 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

A Jô Calçados doou 75 lenços para presentear 
as pacientes do Hospital de Câncer de Catandu-
va/HCC. A entrega foi feita pelo gestor regional, 
Ericson Tanaka, e os gestores das unidades de Ca-
tanduva, Rio Preto, Araçatuba e Votuporanga. Os 
lenços foram doados por colaboradores e clientes 
em campanha alusiva ao Outubro Rosa.

Representantes Mary Kay realizaram a ação 
Batom solidário pelo Outubro Rosa para as pa-
cientes do HCC. Ao longo do mês, as repre-
sentantes promoveram a venda de batons para 
presentear as pacientes juntamente com uma 
mensagem de encorajamento. No total, 100 uni-

dades foram doadas e entregues para as pacien-
tes em tratamento.  

Para compartilhar solidariedade e realizar 
campanhas para o HCC entre em contato pelo 17 
3311 3365 ou 9.9789 8343 e saiba como ajudar.

Live solidária
No dia 27 de outubro aconteceu a live solidária 

da loja Estilosa. A cada peça de roupa vendida R$ 
10 foram doados ao HCC. No total foram doados 
R$ 1 mil. A iniciativa partiu da proprietária, Silvana 
Alves Doré Dias, que fez seu tratamento no HCC 
e tocou o Sino da Esperança no dia 27 de maio, 
concluindo seu ciclo de radioterapia.

Pacientes recebem lenços e batom

Doação de lenços: Gestores da Jô Calçados.

Doação da Mary Kay.

Doação da Estilosa.

Comunicação/FPA

Comunicação/FPA

Dezembro/2021

Comunicação/FPA
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O Prof. Me. Daniel Henrique Gonçalves, coor-
denador do curso de Biomedicina e docente dos 
cursos de Biomedicina, Educação Física e Me-
dicina da Unifipa, teve seu trabalho de pesquisa 
aprovado pela banca de qualificação de doutora-
do no dia 25 de novembro na Universidade Fe-
deral de São Paulo/Unifesp. O trabalho “Relação 
da expressão gênica das citocinas de inflamação 
crônica e de evasão imunológica com Ki67 em 
mulheres com câncer de mama” foi totalmente de-
senvolvido nas dependências da Unifipa. 

“A infraestrutura para pesquisa é excelente e tem 
permitido a realização de trabalhos importantes, 
com publicações em revistas internacionais reno-
madas, reforçando a capacidade de investigação 
científica da instituição”, disse o professor Daniel.

Coordenador é aprovado  
para doutorado

Vestibular Unifi cado da Unifi pa

Programa Bilíngue em Tecnologia Médica

Luís Paulo Supi jogou contra 20 participantes.

 Divulgação

 Divulgação

No dia 9 de dezembro foi divulgado o edital 
de convocação de matrícula do Processo Seletivo 
Unificado 2022 da Unifipa com aprovados para 
os cursos de Administração, Biomedicina, Direito, 
Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agro-
nômica, Farmácia e Pedagogia. As provas foram 
aplicadas de 3 a 7 de dezembro. A matrícula iria 
até 17/12.

Medicina/Fameca 2022
O vestibular 2022 do curso de Medicina/Fa-

meca da Unifipa foi realizado nos dias 9 e 10 de 

 No dia 27 de novembro, de maneira remota 
e em inglês, a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Gra-
duação da Unifipa, Profa. Dra. Ana Paula Girol, 
ministrou a aula "Plantas Medicinais e Doenças 
inflamatórias" a estudantes do Programa Bilíngue 
em Tecnologia Médica. A aula foi possível, pois, 
em 2020, por meio da Profa. Dra. Maria de Lour-
des Gomes Pereira, da Universidade de Aveiro, 
Portugal, a Unifipa iniciou parceria com a Profa. 
Dra. Veeranoot Nissapatorn, da Universidade de 
Walailak, Tailândia, tendo como interesse comum 

as pesquisas com plantas medicinais.
A partir da parceria foi publicado um artigo 

em conjunto, participação na organização de 
congressos e no evento “Ervas medicinais: con-
tribuição significante em doenças humanas”. A 
Profa. Dra. Ana Paula ministrou sua aula apre-
sentando as pesquisas desenvolvidas nessa área 
na Unifipa. Do mesmo evento participou a Profa. 
Dra. Maria de Lourdes com a aula “Nanotec-
nologia: Aplicações em doenças parasitárias e 
infecciosas”.

Dezembro/2021

Mesmo sem terem colado grau, 20 alunos do 
curso de Enfermagem da Unifipa já estavam com 
emprego garantido na área. Os estudantes, matri-
culados no 4º ano, foram aprovados em processo 
seletivo nos serviços de saúde.

A turma colou grau no dia 14 de dezembro e os 

graduandos estão com seus encaminhamentos profis-
sionais garantidos, com as empresas apenas aguar-
dando o registro profissional após a colação de grau 
para contratação. Além das oportunidades de empre-
go em Catanduva, outras cidades da região já procu-
ram pelos alunos do curso de Enfermagem da Unifipa.

Curso de Enfermagem da Unifi pa 
garante empregabilidade na área

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Há 50 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

HCC lança camisa, 
boné e calendário 2022

Simultânea de xadrez arrecada R$ 1.550 para o HCC

Colégio Catanduva promove cerimônias 
de encerramento do ano letivo

AME Catanduva realiza sua 9ª SIPAT  

No dia 3 de dezembro aconteceu a Simultâ-
nea de xadrez com o campeão brasileiro 2021, o 
Grande Mestre Luís Paulo Supi, organizada pelo 

O Colégio Catanduva realizou cerimônias de 
encerramento do ano letivo no Anfiteatro Padre Al-
bino, a partir das 19h30. Os alunos trajaram uni-
forme escolar e máscara e puderam convidar dois 
membros da família para acompanhá-los na breve 
formalidade. A fim de reforçar as precauções contra 
a Covid-19 foi obrigatória a utilização de máscara 
dentro do anfiteatro, bem como disponibilização de 
álcool em gel e aferição de temperatura na entrada.

O Ambulatório Médico de Especialidades/AME 
Catanduva realizou a 9ª Semana Interna de preven-
ção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), entre os dias 22 

O Hospital de Câncer de Catanduva/HCC lan-
çou novo modelo de camisa polo e boné personali-
zados. Toda a renda da venda será destinada para o 
tratamento oncológico dos pacientes. As camisas, nas 
cores preta, branca e azul marinho, estão à venda por 
R$ 42, e os bonés por R$ 15, ambos com valores pro-
mocionais na aquisição de mais de uma unidade. Kits 
de camisa e boné também estão disponíveis.

Calendário 2022
O calendário do HCC para 2022 está disponí-

vel no setor de Captação de Recursos da Fundação 
Padre Albino. O calendário traz em suas ilustrações 
as campanhas realizadas pelo hospital e que toda 
a comunidade e empresas podem participar, contri-
buindo com o tratamento dos pacientes oncológi-
cos. O HCC disponibiliza dois modelos do calen-
dário: a tradicional folhinha de mesa, no valor de 
R$ 10, e o calendário com suporte para canetas e 
bloco de papéis personalizados, no valor de R$ 15.

A renda da venda dos produtos será destinada 
ao tratamento dos pacientes com câncer, através de 
atendimento ambulatorial, exames, cirurgias, qui-
mioterapia e radioterapia. Para adquiri-los entre em 
contato pelo whatsapp 17 99789 8343 ou 0800 
2004 222. Pagamentos em dinheiro, cartão ou pix.

Colégio Nossa Senhora do Calvário/Colegião, 
com 100% da renda para o Hospital de Câncer 
de Catanduva. O evento arrecadou R$ 1.550,00.

Participaram 20 jogadores, num total de 2h30 
de competição, em que o campeão brasileiro ven-
ceu todas as partidas. Na disputa, Humberto Prates 
ficou em 1º lugar, seguido de Breno Pereira em 2º, 
Mateus Raimundo em 3º, Mariana Matias em 4º e 
Hugo Paziani em 5º.

Os participantes, além da oportunidade de 
disputar uma partida com o atual campeão bra-
sileiro da categoria e contribuir com o tratamento 
oncológico do HCC, levaram para casa um tabu-
leiro autografado por Supi e os cinco participantes 
em destaque foram contemplados com a medalha 
"Prêmio de resistência".  

No dia 10 de dezembro a cerimônia foi do 3º 
ano do Ensino Médio; no dia 8  do 9º ano do En-
sino Fundamental, anos finais, e no dia 4 do Pré II 
e 5º ano. “Fizemos um singelo encerramento pre-
parado com muito carinho aos concluintes. Por es-
tarmos em período de pandemia, o encerramento 
foi breve, não ultrapassando 50 minutos”, pontuou 
a diretora pedagógica do Colégio, Profa. Fabiana 
Fiorim Checconi.

e 26 de novembro. Com foco na segurança e saúde 
do trabalhador, os colaboradores participaram de 
palestras de orientação e atividades de relaxamento.  

dezembro, com provas em Catanduva e São Pau-
lo. A divulgação dos resultados, de responsabilida-
de da VUNESP, está prevista para 6 de janeiro de 
2022 no site www.vunesp.com.br, com editais de 
matrícula disponíveis no site www.unifipa.com.br

CONIC
A Unifipa teve 13 trabalhos aprovados - 4 de 

alunos da Medicina e 9 de alunos do Direito para 
o 21º Congresso Nacional de Iniciação Científica 
– CONIC-SEMESP, que terminou dia 10 de dezem-
bro e foi realizado 100% online em salas virtuais.
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A Fundação Padre Albino (FPA), através de 
parceria com a W7 Energia, migrou suas unidades 
para o Mercado Livre de Energia. Com isso, a FPA, 
além de pagar mais barato pela energia compra-
da, pode receber doações de energia elétrica.

As empresas que fazem parte do Mercado Li-
vre de Energia podem doar a energia excedente 
para a Fundação, contribuindo com os custos da 
instituição, que é mantenedora de nove unidades 
de negócio, entre elas os hospitais Padre Albino e 
Emílio Carlos, Hospital de Câncer de Catanduva e 
Recanto Monsenhor Albino.

FPA lança campanha para o 
Mercado Livre de Energia

“Essa campanha tem o propósito de incen-
tivar as empresas que fazem parte do Mercado 
Livre de Energia a doarem a energia excedente 
para a Fundação, principalmente as usinas do 
setor sucroenergético. Já recebemos doações da 
Cocam e elas nos ajudam a proporcionar saúde, 
educação e assistência social de qualidade para 
Catanduva e 18 municípios da região”, salientou 
Reginaldo Lopes, presidente da Diretoria Executi-
va da Fundação Padre Albino.

Para fazer parte desta campanha e doar basta 
entrar em contato pelo fone 17 3311 3238. 

Conselho Municipal de 
Saúde visita o HEC

Cocam recebe certifi cado "Empresa solidária 
- Energia que salva".

Conselheiros com a equipe gestora da 
Saúde da Fundação.

Divulgação

O Conselho Municipal de Saúde de Catandu-
va visitou o Hospital Escola Emílio Carlos (HEC) 
acompanhado pela equipe gestora da Saúde da 
Fundação Padre Albino na manhã do dia 25 de no-
vembro. Foram apresentados os atendimentos reali-
zados, os recursos finitos do SUS, que não suprem a 
realidade, as prioridades para atender a demanda 
das 19 cidades de sua abrangência e os investimen-
tos previstos para a melhoria das condutas, rotinas 
e boas práticas hospitalares.

“Temos investido em reformas e tecnologia para 
qualificar os atendimentos, mas os recursos do SUS 
são finitos e precisamos fazer escolhas, como por 
exemplo, reformo um banheiro ou compro marca-
-passos externos?”, esclareceu a diretora de Saúde 
e Assistência Social da Fundação, Renata Rocha Bu-
gatti, sobre os questionamentos de melhorias estru-
turais no HEC feitos pelas conselheiras.

“As conselheiras deixaram a instituição com o 
compromisso de buscar, junto às autoridades locais 
e estaduais, repasses de verbas substanciais que aju-
dem a suprir as necessidades dos pacientes do SUS, 
as quais foram entendidas e evidenciadas por elas, 
que têm muito a contribuir com a Fundação”, disse 
Renata. Para finalizar, a diretora de Saúde ressaltou 
que os subsídios que ajudam a manter as necessida-
des da instituição vêm também através da ajuda de 
voluntários/comunidade, emendas parlamentares e 
recursos financeiros oriundos da Fundação.

Durante a reunião foram informadas as inicia-
tivas para captação de recursos e as conselheiras 
foram apresentadas à campanha de doação pela 
conta de energia elétrica que, em parceria com a 
Energisa, acresce na conta do doador a quantia es-
colhida, que pode ser feita a partir de R$ 3 mensais.  
Para participar da campanha basta acessar www.
abracehcc.com.br, escolher a opção Doação Via 
Conta de Energia na aba DOE AGORA e preencher 
o cadastro.

Missa Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos 
celebraram missas de ação de graças nos dias 15 
e 17 de dezembro para todos os colaboradores da 
Fundação Padre Albino, marcando o encerramento 
do ano. No dia 15 ela foi celebrada pelo capelão 
dos hospitais, Pe. Francisco Adão da Silva, no Com-
plexo Esportivo da Unifipa. No dia 17, na capela do 
Hospital Padre Albino, pelo Bispo Dom Valdir Ma-
mede, concelebrada pelo Pe. Francisco. 

A W7 Energia, através do diretor presidente 
Riolando R. Ribeiro Netto, e a Fundação Padre 
Albino, por meio do presidente da Diretoria Exe-
cutiva, Reginaldo Donizeti Lopes, entregaram o 
certificado “Empresa Solidária - Energia que Sal-
va” para o diretor administrativo da Cocam/Cia 
de Café Solúvel e Derivados, Marcos Murari, pela 
doação de 48.373 MWH de energia renovável 
para a Fundação.

A doação é referente aos meses de agosto e 
setembro de 2021 e contribuiu para a redução dos 
custos de energia da FPA na manutenção de seus 
hospitais.

Energia que salva

Recanto Monsenhor Albino está apto para 
destinação do Imposto de Renda

Fundação distribui cesta de Natal
para colaboradores

Unifi pa e Colégio Catanduva participaram 
da gincana.

Entrega das cestas para o CSC/Centro de 
Serviços Compartilhados.

Comunicação/FPA
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O Recanto Monsenhor Albino está inscrito no 
Conselho Municipal do Idoso e apto para destina-
ção do percentual do Imposto de Renda por parte 
de pessoas físicas e jurídicas. 

No dia 8 de dezembro, a ARCOS (Associação 
e Rede de Cooperação Social) e entidades benefi-
centes realizaram evento para orientar contadores 
e contabilistas sobre a possibilidade de destina-
ção para os fundos municipais, beneficiando en-
tidades assistenciais como o Recanto Monsenhor 
Albino. Participaram a diretora de Saúde e Assis-
tência Social da Fundação Padre Albino Renata 
Bugatti Rocha, o diretor Administrativo e Financei-
ro Heliton Benetelli, a gestora do Centro de Ser-
viços Compartilhados (CSC) Maysa Magati Bull, 
e os analistas contábeis Murilo Galacini Vieira e 
Daiane Pekin.

Para destinar o percentual do imposto de ren-
da para a assistência aos idosos do Recanto Mon-
senhor Albino bastar entrar em contato pelo 17 
3311-3365 ou 17 99789-8953.

Gincana
A Fundação Padre Albino realizou no mês de 

novembro a Gincana do Bem entre suas unidades 

A Fundação Padre Albino (FPA) distribuiu ces-
tas de Natal para seus colaboradores. Cada Uni-
dade de Negócio entregou o presente natalino 
como forma de agradecimento pela dedicação 
dos funcionários.

“É uma forma de agradecer e reconhecer 
todo o esforço e empenho dos nossos colabora-
dores em mais um ano tão difícil, enfrentando as 
dificuldades do dia-a-dia atreladas à pandemia”, 
ressaltou a gerente de Recursos Humanos da FPA, 
Tatiane Kratuti Devitto.

de educacionais, Colégio Catanduva e UNIFIPA, 
para arrecadar produtos de higiene pessoal para 
os idosos assistidos pelo Recanto Monsenhor Albi-
no. A gincana arrecadou 475 itens, entre eles sa-
bonete, creme e escova dentais, hidratante, talco, 
papel higiênico, desodorante e cotonete.  
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