
J   F  P  A
ANO 24  |   CATANDUVA, FEVEREIRO DE 2020   |   Nº 283

HPA realiza técnica inédita em cirurgia auditiva

Aluna do Colégio Catanduva tem 

nota 960 na redação do ENEM 2019

Produzindo vidas e estreitando laços

UNIFIPA recepciona alunos 

para início do ano letivo

Sua energia pode salvar vidas!

Alunos do 5º ano do Direito devem ser 

aprovados no exame da OAB

Sintonia de amor

Pedagogia realiza o III Encontro PIBID e

III Mostra Práticas Pedagógicas Exitosas

Voluntários do Bem de Urupês

fazem doação ao HCC

Os hospitais da Fundação Padre Albino, Emílio Carlos (HEC) e Padre Albino (HPA), são destaques em captação e doação de órgãos e tecidos no 
ano de 2019 no Noroeste Paulista, ocupando o 2º lugar no número de doadores de múltiplos órgãos efetivos e 3º lugar no número de captação 
de córneas. Página 07.

O Hospital Padre Albino (HPA) realizou técnica inédita em procedi-
mento cirúrgico, denominado Estapedectomia. Foi a primeira vez que 
essa técnica foi realizada no hospital. Página 07.

A aluna Yasmin Senhorini Silva, do 3º ano do Ensino Médio do Co-
légio Catanduva, obteve 960 pontos (em mil pontos possíveis) na re-
dação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2019). A estudante 
cursou todo o Ensino Médio no Colégio. Página 09.

O projeto “Produzindo vidas e estreitando laços” do Hospital Emílio 
Carlos promoveu mais uma visita que enche o coração de alegria. Um 
paciente recebeu a visita da sua bisneta e de sua cachorrinha. Página 11.

O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) recepcionou seus alu-
nos no dia 03 de fevereiro para início do ano letivo. Alunos do curso de 
Medicina nos períodos da manhã e da tarde e dos cursos de Adminis-
tração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia 
Agronômica, Farmácia e Pedagogia no período noturno. Página 06.

O Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) iniciou a campanha “Sua 
energia pode salvar vidas”, em que é possível contribuir pela conta de 
energia elétrica com valores a partir de R$ 3. Última página.

Embora nenhum deles fosse obrigado a prestar agora o exame, alguns 
alunos do 5º ano do curso de Direito da UNIFIPA submeteram-se à prova da 
OAB. O resultado ofi cial ainda não foi divulgado, mas pelos dados colhidos 
através de gabaritos extraofi ciais muitos deles foram aprovados. Página 09.

Gisele Grandizolli concluiu seu ciclo de tratamento contra o câncer, 
nos Estados Unidos, onde reside, e tocou o Sino da Esperança. O que ela 
não sabia é que sua família preparava uma surpresa e sua irmã Gislaine 
tocou o sino simultaneamente no HCC. Página 11.

O curso de Pedagogia da UNIFIPA realizou o III Encontro PIBID (Pro-
grama Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) e a III Mostra Práti-
cas Pedagógicas Exitosas nos dias 6 e 7 de fevereiro, no Campus Sede e 
no Anfi teatro Padre Albino. Página 08.

Os Voluntários do Bem de Urupês doaram ao Hospital de Câncer de 
Catanduva o valor arrecadado no Chá do Bem, realizado no dia 30 de 
novembro de 2019 e que reuniu 300 pessoas. Página 11.

Dando cor à vida Destinada para a promoção do lazer e cultura dos 
idosos e acompanhantes do Hospital Emílio Carlos, a Idosoteca realizou o 
projeto “Dando cor à vida”, com atividades de recreação. Página 11.

Hospitais da FPA estão em 2º lugar em doações e
3º em captações de órgãos no Noroeste Paulista

O paciente com sua cachorrinha, Mel. 
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EDITORIAL

A vontade é sua. A decisão é deles.
O título deste editorial foi slogan da campa-

nha de doação de órgãos realizada pela Funda-
ção no ano passado, que fez com que as pessoas 
debatessem sobre o tema mais abertamente e já 
mostrasse resultados imediatos. A vontade é da 
pessoa, mas a decisão de doação, após a morte, 
é da família.

Em 2018 os hospitais Padre Albino e Emílio 
Carlos colocaram Catanduva entre as três princi-
pais cidades do Noroeste Paulista na captação de 
córneas e múltiplos órgãos. Em 2019 os hospitais 
novamente foram destaques em captação e doa-
ção de órgãos e tecidos, ocupando o 2º lugar no 
número de doadores de múltiplos órgãos efeti-
vos e 3º lugar no número de captação de córneas, 
superando índices preconizados pelo Ministério 
da Saúde. Na doação de córneas, 44% (o índice 
é de 20%) e na doação de múltiplos órgãos, 86% 
(o índice é de 60%). São números e índices para 
comemorar. No entanto, deve-se louvar e exaltar 
o trabalho da Comissão Intra-Hospitalar de Trans-
plante, que acolhe e aborda os familiares nos 
hospitais nesse momento difícil, quando perdem 
uma pessoa querida, mas dão oportunidade para 
que outras possam viver. Um grande gesto de ge-
nerosidade e solidariedade!

Ainda dos hospitais cabe o destaque à técni-
ca inédita em cirurgia auditiva realizada no Padre 
Albino e a nova ação de humanização no Emílio 
Carlos, quando um paciente recebeu a bisneta e 
seu cão de estimação.

Na página 05, matéria informa sobre a Campa-
nha da Fraternidade deste ano, cujo tema é inspira-
do na parábola do Bom samaritano e que também 
está associado à vida e missão de Santa Dulce dos 

Pobres, recém-canonizada pela Igreja Católica. O 
trabalho de Irmã Dulce na Bahia, sua compaixão, 
cuidados e compromisso para com os pobres nos 
lembra muito bem Padre Albino, cujo processo está 
sendo analisado na Congregação para as Causas 
dos Santos, no Vaticano. E em função do processo 
de beatifi cação, Frei Nelinho começou a divulgar 
Padre Albino em Portugal. Foi por esse motivo que 
vieram ao Brasil, para reunião com a Fundação, o 
prefeito e o presidente do Comitê de Geminação e 
Relações Internacionais de Celorico de Basto.

Na Educação, aluna do Colégio Catanduva tira 
nota 960, em mil possíveis, na redação do ENEM. 
Ainda provando a excelência no ensino ofereci-
da pela Fundação Padre Albino, alunos que estão 
iniciando o 5º ano do curso de Direito da UNIFIPA 
prestaram a prova da OAB e pelos gabaritos de-
vem ser aprovados!

E o HCC? A população continua colaborando, 
numa demonstração que entendeu a importân-
cia de ter esse atendimento próximo de suas ci-
dades. Aliás, já é notório esse benefício: pacientes 
de Fernando Prestes e Santa Adélia tocaram o 
sino da esperança. Falando em término de trata-
mento, o que dizer da iniciativa da Família Grandi-
zolli? Um verdadeiro ato de amor que contamos 
na matéria “Sintonia de amor” na página 11.

Não podemos deixar de anotar, também, a 
generosidade das pessoas para com o Recan-
to Monsenhor Albino, evidenciada nesta edição 
com a doação de roupa de cama, fruto de aniver-
sário solidário.

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

O editor

A caçada do emu

Luiz Marins

Certo dia os aborígines australianos da Ilha de Ba-
thurst, com quem convivi quando estudei antropo-
logia na Austrália nos idos de 1972, me convidaram 
para uma caçada de emu (uma espécie de avestruz 
ou ema que existe naquela parte do mundo).

Durante uma caçada, cada caçador tem um pa-
pel a cumprir. Uns olham as condições de vento 
para lançar os bumerangues, outros cuidam das 
lanças. A mim deram a incumbência de encontrar 
as pegadas de emu. Ao encontrar alguma pegada 
eu deveria chamar os caçadores. Pela análise das 
pegadas, os aborígines sabem exatamente onde 
está o animal.

Eu ia à frente do grupo. De repente, encontrei 
umas pegadas. Eram, na verdade, de canguru. 
Chamei todos. Eles vieram, viram que as pegadas 
não eram de emu e sim de canguru e disseram: 
"Essas pegadas são de canguru!" Eu respondi: "De 
fato, são. Mas canguru não é mais gostoso que 
emu?" Eles responderam: "Sim, é. Mas nós estamos 
caçando emu e não canguru!" E se distanciavam 
novamente de mim.

Mais um pouco e eu encontrei outras pegadas. 

Sabia que não eram de emu, mas mesmo assim cha-
mei os caçadores. Eles disseram: "Essas pegadas são 
de wallaby (um pequeno canguru)." Eu disse: "Mas 
wallaby não é mais gostoso que emu e até mais 
gostoso que canguru? Sim, responderam eles, mas 
nós estamos caçando emu e não wallabies ou can-
gurus. Outro dia voltaremos para caçar cangurus ou 
wallabies. Hoje estamos caçando emu!"

Na quarta vez que parei a caçada e as pegadas 
não eram de emu, eles me disseram com certa im-
paciência: "Nós estamos cançando emu! Fizemos 
a dança do emu, trouxemos os bumerangues de 
emu, as lanças para emu. Se você parar a caçada 
cada vez que encontrar qualquer pegada, nós não 
vamos caçar nem emu, nem canguru, nem walla-
bies! Outro dia nós voltaremos para caçar can-
gurus ou wallabies. Hoje estamos caçando emu!"

Foi então que eu aprendi a razão pela qual todo 
primitivo vai caçar e volta com a caça rapidamen-
te. Eles sabem exatamente o que estão caçando e 
não se desviam do foco.

Acredite. O foco é, sem dúvida, um dos princi-
pais fatores de sucesso de pessoas e empresas. E 
você? Qual é o seu emu? Pense nisso. Tenha foco.
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DATAS
COMEMORATIVAS

02 – Dia da Oração e do Turismo
03 - Dia do Meteorologista
04 – Dia Mundial da Oração
05 – Dia do Filatelista
06 – Dia Internacional do Optometrista 
07 – Dia do Fuzileiro Naval
08 – Dia Internacional da Mulher
09 – Dia Internacional do DJ
10 – Dia do Sogro
11 – Dia Mundial do Rim
12 – Dia do Bibliotecário
14 – Dia da Poesia e do Vendedor de Livros
15 – Dia do Consumidor e da Escola
16 – Dia do Ouvidor
19 – Dia do Artesão e do Carpinteiro
20 – Dia do contador de histórias
21 – Início do Outono; Dia Internacional para elimina-
ção da discriminação racial;  Internacional da Síndro-
me de Down e Universal do Teatro
22 – Dia da água
27 – Dia do circo
28 – Dia do Diagramador e do Revisor
30 – Dia Mundial da Juventude
31 – Dia da Saúde e da Nutrição

CURIOSIDADE
O que signifi ca a palavra acme que aparece nos desenhos do Pernalonga? 

O termo vem do grego akme, que signifi ca topo, cume ou ponto mais alto. Não é uma ex-
pressão usual na língua inglesa. Em português quer dizer algo como “pimpão” ou “brejeiro”. A 

expressão causa um estranhamento e, por isso, tem um toque de humor.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

UTENSÍLIOS 

15. Para limpar a tábua de bater carne, esfre-
gue uma esponja grossa com amoníaco misturado 
com limão, até remover a gordura fi xada. Depois, 
lave a tábua com água. 

16. As velas durarão mais tempo acesas e não 
pingarão muito se você as colocar durante algu-
mas horas no congelador. 

17. Quando um vidro estiver com a tampa 
muito difícil de abrir, dê umas batidas no meio da 
tampa com o cabo de um talher. 

18. Quando você colocar água ou qualquer 
líquido fervente num vidro, coloque antes uma 
colher de metal. Assim, a colher absorverá o calor, 
evitando que o vidro se quebre. 

Os cálculos do monge Dionysius Exiguus, na 
Idade Média, situaram o nascimento de Jesus no 
ano 753 da fundação de Roma. Os astrônomos, po-
rém, apuraram que a estrela brilhou nos céus de Be-
lém quatro anos antes. Disso se pode concluir que o 
ano 2019 aconteceu em 2015.

SEGREDOS CULINÁRIOS

 Apuração de erro

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Tudo que eu preciso saber aprendi no jardim de 
infância! Tudo o que eu preciso saber sobre a vida, o 
que fazer e como ser, eu aprendi no jardim de infân-
cia. A sabedoria não estava no topo da montanha 
de conhecimento que é a faculdade, mas sim, no 
alto do monte de areia do jardim de infância.

Essas são algumas coisas que eu aprendi. Dividir 
tudo. Ser justo. Não machucar ninguém. Colocar as 
coisas de volta no lugar de onde foram tiradas. Ar-
rumar a própria bagunça. Nunca pegar o que não é 
seu. Pedir desculpas sempre que magoar alguém. 
Lavar as mãos antes das refeições. Dar descarga...

Viver uma vida balanceada: aprender um pou-
co, desenhar um pouco, pintar um pouco, cantar 
um pouco, dançar um pouco, brincar um pouco 
e trabalhar um pouco todos os dias. Tirar uma so-
neca todas as tardes. Quando sair na rua olhar os 
carros, dar as mãos e fi car junto.

Lembra-se daquela sementinha de feijão no 
potinho de Danone? As raízes crescem para cima e 
ninguém sabe com certeza como ou por que, mas 
todos nós somos exatamente como ela. Peixinhos, 
passarinhos, gatinhos e cachorrinhos e até mesmo 
a sementinha de feijão no potinho de Danone - to-
dos morrem - assim como nós. E então lembre-se 
dos livros de Chapeuzinho Vermelho e das primei-
ras palavras que você aprendeu. As maiores de to-
das: mamãe e papai.

Tudo o que você precisa saber está lá em al-
gum lugar. Regras sobre a vida, o amor, sane-
amento básico, ecologia, política, igualdade e 
fraternidade. Pegue qualquer um desses termos 
e extrapole para sofi sticadas palavras da lingua-
gem adulta e então aplique em sua vida familiar, 
trabalho, governo ou mundo e tudo continua fi r-
me e verdadeiro.

Pense como o mundo seria melhor se todos 
nós colocássemos as coisas de volta no lugar de 

Aos que pensam saber muito

Torta de maçã

Queijadas de leite 

Massa

•2 colheres (sopa) de manteiga
•1 colher de pó royal
•1 ovo inteiro
•1 copo de farinha de trigo
•½ copo de açúcar refi nado
•gotas de baunilha
•amassar e abrir com a mão num pirex untado 
(usar farinha nas mãos para facilitar)

1º creme

•1 ½ copo de leite
•1 gema
•1 colher de maisena
•2 colheres de sopa de açúcar
•1 lata de creme de leite sem o soro
•Leve ao fogo para engrossar.

2º creme

•suco de duas laranjas coado
•açúcar a gosto
•1 colher de sobremesa de maisena
•Leve ao fogo para engrossar.

Modo de montar. Asse a massa. Depois de fria colo-
que o primeiro creme, as maçãs descascadas e cor-
tadas em fatias fi nas. Cubra com o segundo creme 
ainda quente. Dê preferência para fazer de véspera.

Ingredientes

•750 grs de açúcar
•100 grs de manteiga
•4 ovos
•200 grs de farinha
•1 litro de leite 
•não leva fermento 

Modo de preparo. Comece por pré aquecer o 
forno. Unte as forminhas individuais. Bata o açú-
car com a manteiga até fi car ligeiramente em 
creme, adicione os ovos, seguidamente a farinha 
e por fi m o leite. Misture tudo muito bem. Leve 
ao forno quente até dourar por cerca de 45min. 
Desenforme morno.

CULINÁRIA

lazer variedades
“As garrafas meio vazias fazem 
mais barulho do que aquelas 

que ainda estão cheias." 
Provérbio chinês

&

onde foram tiradas e também sempre arrumás-
semos nossas próprias bagunças. E continua ver-
dade, não importa sua idade: quando sair para o 
mundo, dê as mãos e fi que junto.



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

Recrutamento interno promove funcionários

Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em janeiro, que vestem a camisa da Funda-
ção Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!

HOSPITAL PADRE ALBINO 

Cássia Aparecida Octaviano
Rachel Serena Zacchi
João Vitor Reisderfer
Alessandro Rodrigo Sandrim
Ana Cristina Francisco
Luana Zamboni de Souza
Adriani Izabel de Souza Moraes
Adenilza Pereira Guedes
Marcela de Moraes Vinhando
Caroline de Abreu Rodrigues
Dudayna Dias de Carvalho
Denise de Jesus Ribeiro Conserva
Maria Graziele Romão de Lima
Nagile Vieira Pereira

Winnie Kathelen Almeida Venâncio 
Isabela Carolina Selmer Meira
Ana Carolina Moraes Leite Amâncio
Natieli de Oliveira

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Andresa Giane da Silva Leite
Keline Cristine Keller 
Natália Ap. dos Santos Rodrigues
Anísia Pereira da Silva
Lucivania Viana dos Santos
Fabiana Ferreira dos Santos
Kemilly Caldeira Peixoto
Gilvana Silva Vilasboas

COORDENADORIA GERAL

Jhonatan Sotano Galante
Nathália Ferreira Nunes Melo

AME

Elisangela C. Tomaz Raimundo
Maicon Diego Amâncio
Mikaela Sousa Rego

RECANTO MONSENHOR ALBINO

Jussara S. do Nascimento Santana

COLÉGIO CATANDUVA

Alexandre de Souza Mondin

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Janeiro/2020

Campanha da Fraternidade 2020 aborda 
compaixão e cuidado para com o próximo

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para
Rafaela Sigoli de Almeida Operadora de call center HEC Enfermeira
Mariana de Almeida Leite Auxiliar administra  vo III Coordenadoria Assistente administra  vo
Silmara Regina Aguiar Operadora de telemarke  ng HEC Porteira 
João Vitor Furtado Romana Mensageiro AME Auxiliar administra  vo I
Patrícia Clemente Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem
Andreia Yoshikawa Pinto Auxiliar de enfermagem HEC Enfermeira 

Já é tradição da 
Igreja no Brasil, anu-
almente, a quarta-
-feira de Cinzas ser 
um marco para duas 
frentes: a primeira, é 
o início da Quaresma, 
período preparató-
rio de 40 dias para a 
Páscoa do Senhor, e 
a outra, a Campanha 
da Fraternidade (CF 
2020), promovida 
pela Conferência Na-
cional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) desde 
1964, que a cada ano 
refl ete sobre uma 
temática específi ca, 

como família, políticas públicas, saúde, trabalho, edu-
cação, moradia e violência, entre outras.

Para a edição de 2020 da CF, o tema escolhido foi “Viu, 
sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34) e o lema 
“Fraternidade e vida: dom e compromisso”. Essa passa-
gem bíblica é a clássica parábola do bom samaritano 
que, além de ser referência para a CF deste ano, vai ao 
encontro da vida e missão de Santa Dulce dos Pobres, o 
“Anjo Bom da Bahia”, a representação de um "bom sama-
ritano", recém-canonizada pela Igreja Católica.

A temática apresentada na CF 2020 busca conscien-
tizar, à luz da palavra de Deus, para o sentido da vida 
como dom e compromisso, que se traduz em relações 
de mútuo cuidado com as pessoas, a família, a comuni-
dade, a sociedade e o planeta, casa comum.

O texto-base da Campanha da Fraternidade deste 
ano convida a um olhar que se eleva para Deus, no mais 
profundo espírito quaresmal, e que se volta também 
para os irmãos, identifi cando a criação como presente 

amoroso do Pai. No texto, a presidência da CNBB afi r-
ma que a Campanha será uma motivação para o olhar, 
transversal, para as diversas realidades, interpelando 
todos sobre o respeito à vida, em suas diversas dimen-
sões: pessoal, comunitária, social e ecológica.

“Não se pode viver a vida passando ao largo das 
dores dos irmãos e das irmãs”, diz um trecho do texto 
base. Ver, sentir compaixão e cuidar são os verbos de 
ação que irão conduzir este tempo quaresmal. Para 
isso, o texto-base, dividido em três partes, convida cada 
pessoa, cada grupo pastoral, movimento, associação, 
Igreja Particular e o Brasil inteiro, motivados pela Cam-
panha da Fraternidade, ver fortalecida a revolução do 
cuidado, do zelo, da preocupação mútua e, portanto, 
da fraternidade.

Coleta nacional

No dia 5 de abril, domingo de Ramos, a Igreja no 
Brasil realiza a Coleta Nacional da Solidariedade, um 
gesto concreto, por meio do qual os fi éis demonstram 
seu comprometimento com a evangelização e promo-
ção da dignidade dos pobres e oprimidos.

Do montante arrecadado na coleta, 60% são utiliza-
dos para dar apoio a projetos sociais da própria dioce-
se. Com esses 60%, a Cáritas Diocesana ajuda a admi-
nistrar esse fundo, apoiando e criando projetos sociais 
em toda a diocese. E 40% vão para o Fundo Nacional 
de Solidariedade, gerido pela própria CNBB. O dinheiro 
é utilizado no fortalecimento da solidariedade entre as 
diferentes regiões do país, em projetos sociais aprova-
dos pela CNBB a cada ano.

O cartaz da Campanha da Frater-
nidade de 2020 remete à fi gura de 
Irmã Dulce, que será canonizada no 
próximo mês de outubro.

Divulgação CNBB

Funcionário da FPA 
escreve seu segundo livro

Natalino Torres, funcionário do Serviço de Transpor-
tes da Fundação Padre Albino desde 2010, acaba de pu-
blicar seu segundo livro, “Meu nome é José”.

O livro, de 173 páginas, conta a trajetória da vida de 
Edgar, o Edi, sua família, seus problemas, suas alegrias 
e tristezas. Natalino informa que são abordados vários 
assuntos, entre eles, proteção divina, adoção, prostitui-
ção, homossexualidade, ganância, poder, humildade, 
oração, fé, assassinatos, amizades, a lei da vida.  “Este 
livro foi elaborado através de informações de pessoas 
comuns, médicos residentes e enfermeiros dos hospi-
tais de Catanduva-SP e região e algumas citações bíbli-
cas extraídas da Bíblia Ave Maria”, conta Natalino, tam-
bém autor de “Pães Ázimos.

 
O autor

Jesus Natalino Torres, 56 anos, nasceu em Catanduva, 
é casado e pais de duas fi lhas. Autor de peças teatrais foi 
colunista de jornal, onde abordava assuntos socioeconô-
micos da cidade e região. Teve conto de sua autoria pu-
blicado em revista. Católico atuante na Paróquia de São 
José é palestrante para jovens e casais.

Natalino Torres.

Imprensa e Marketing
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UNIFIPA recepciona alunos para início do ano letivo

repertório do clássico ao popular.
No período da tarde, no Anfi teatro Padre Albino, 

os alunos do 5º e 6º anos de Medicina foram recepcio-
nados pelo reitor Dr. Nelson Jimenes, pela diretora de 
Educação, Cristiane Procópio de Oliveira, pela pró-rei-
tora Acadêmica e de Graduação, Profa. Dra. Maria Cláu-
dia Parro, pela diretora de Saúde e Assistência Social da 
Fundação, Renata Rocha Bugatti, pelo diretor técnico 
do Hospital Padre Albino, Dr. Luís Fernando Colla da 
Silva, pelo diretor técnico do Hospital Emílio Carlos, Dr. 
Jussemar Roces Rios, e pelo coordenador do Internato, 
Prof. Me. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga.

No período noturno, no Campus São Francisco, 
para os cursos de Administração e Direito, houve apre-
sentação de violoncelo e violino com os musicistas Mi-
sael Pereira Salustiano e Ana Clara. Para o curso de Ad-
ministração, o coordenador Prof. Me. Antônio Agide 
Mota Júnior programou palestra com o egresso Luís 
Francisco Santana, consultor empresarial, professor e 
sócio proprietário do Átomo (Instituto de Desenvolvi-
mento Humano e Organizacional). O coordenador do 
curso de Direito Prof. Dr. Luís Antônio Rossi desejou 

Egresso da Educação Física UNIFIPA tem capítulo publicado em livro

O Prof. Me. Francisco Rodrigues Neto, egresso do 
curso de Educação Física da UNIFIPA, teve o capítulo 
“A genealogia das políticas públicas no Brasil: olha-
res sobre a pessoa com defi ciência” publicado no li-
vro “Educação Inclusiva no Brasil – História, Gestão 
e Políticas”, organizado por Ivan Vale de Sousa e pu-
blicado pela Paco Editorial. O artigo é recorte da dis-
sertação de mestrado do Prof. Francisco, concluído 
em junho/2018, e tem coautoria da Drª Daniela Leal, 
pedagoga e pós-doutora em Psicologia da Educação, 
orientadora dele no mestrado.

Apresentação musical.

Recepção aos alunos do 5º e 6º anos de Medicina.

Recepção aos alunos de Administração.

Recepção aos alunos do Campus Sede.

Show musical.

Apresentação de ballet.

Recepção aos alunos do 1º ano de Medicina.

Recepção aos alunos de Direito

O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) recep-
cionou, no dia 03 de fevereiro último, em três períodos, 
720 alunos para início do ano letivo de 2020. Alunos do 
curso de Medicina no período da manhã e à tarde (5º e 
6º anos)  e no período noturno dos cursos de Adminis-
tração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enferma-
gem, Engenharia Agronômica, Farmácia e Pedagogia.

No período da manhã, os alunos do 1º ano do curso 
de Medicina foram recepcionados pelo reitor da UNIFI-
PA, Dr. Nelson Jimenes, diretora de Educação da Funda-
ção Padre Albino (FPA), Cristiane Procópio de Oliveira, 
pró-reitora Acadêmica e de Graduação, Profa. Dra. Ma-
ria Cláudia Parro, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Gradu-
ação, Profa. Dra. Ana Paula Girol, e pelo coordenador 
do curso de Medicina, Prof. Dr. Jorge Luís Valiatti. Em 
seguida, a Profa. Esp. Alda Nascimento Batista fez uma 
apresentação sobre Libras e o Prof. Dr. Ayder Ansel-
mo Gomes Vivi ministrou palestra motivacional para 
os novos alunos. Para encerrar as atividades, apre-
sentação, na Sala de Ginástica e Lutas do Complexo 
Esportivo da UNIFIPA, de violoncelo e violino com os 
musicistas Misael Pereira Salustiano e Ana Clara, com 

  O livro aborda de maneira especial a história, a ges-
tão e as políticas da Educação Inclusiva no Brasil com a 
fi nalidade de revelar os contextos e as lutas das pessoas 
com defi ciência no país, desde as primeiras propostas 
de atendimento às políticas mais atualizadas de ensino. 
Em cada capítulo são demonstradas concepções dife-
renciadas, de trabalho com as políticas educacionais e 
públicas da Educação Inclusiva no Brasil.

 O Prof. Francisco, acompanhado do vereador 
Onofre Baraldi, entregou ao Dr. José Carlos Rodrigues 
Amarante, presidente do Conselho de Administração 

boas-vindas para os ingressantes no 1º ano.
No Campus Sede, na quadra do Complexo Espor-

tivo da UNIFIPA, os alunos foram recebidos pelo reitor 
Dr. Nelson Jimenes, pela diretora de Educação Cristiane 
Procópio de Oliveira, pela pró-reitora Acadêmica e de 
Graduação, Profa. Dra. Maria Cláudia Parro, e pelos co-
ordenadores do curso de Biomedicina, Profa. Dra. Ana 
Paula Girol, do curso de Educação Física Bacharelado, 
Prof. Me. Igor Augusto Braz, do curso de Educação Física 
Licenciatura, Prof. Esp. José Cione Neto, do curso de En-
fermagem, Profa. Dra. Luciana Braz de Oliveira Paes, do 
curso de Engenharia Agronômica, Prof. Dr. João Paulo 
Ferreira, do curso de Farmácia, Profa. Dra. Andreia de 
Haro Moreno e do curso de Pedagogia, Profa. Dra. Sile-
ne Fontana.

Na sequência, apresentação da Cia Jovem Alexan-
dre Mendes Ballet, com participação de oito bailarinos, 
seguida de alongamento com a Profa. Júlia Faria, alu-
na do curso de Medicina da UNIFIPA, que desenvolve 
o projeto Yoga do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e 
Cultural (NAP). Finalizando a recepção, show musical da 
dupla João Felix e Júnior.

da Fundação Padre Albino, um exemplar autografado 
do livro para a UNIFIPA.

 Prof. Francisco

   O Prof. Francisco concluiu Licenciatura Plena em 
2000 e pós-graduação em Educação Física na UNIFI-
PA em 2001, tendo atuado duas vezes como docente 
do curso, em caráter temporário. Foi coordenador de 
Inclusão Social e secretário de Assistência Social do 
município de Catanduva e atualmente é assessor par-
lamentar do vereador Onofre Baraldi. 
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Hospitais da FPA estão em 2º lugar em doações e 
3º em captações de órgãos no Noroeste Paulista

Os hospitais da Fundação Padre Albino, Emílio Car-
los (HEC) e Padre Albino (HPA), são destaques em cap-
tação e doação de órgãos e tecidos no ano de 2019 no 
Noroeste Paulista, ocupando o 2º lugar no número de 
doadores de múltiplos órgãos efetivos e 3º lugar no nú-
mero de captação de córneas.

Em 2019 59 famílias autorizaram a doação de córneas, 
totalizando 118 córneas captadas e encaminhadas para 
transplante, e 12 famílias autorizaram a doação de múlti-
plos órgãos, totalizando 22 rins, 10 fígados, dois corações, 
quatro pulmões, dois doadores de ossos e um coração 
para válvulas cardíacas. Com isso, os hospitais superaram 
os índices preconizados pelo Ministério da Saúde. Na do-
ação de córneas alcançaram 44%, enquanto o índice é 
de 20%, ultrapassando a meta estabelecida em mais de  
100%, e o índice de doação de múltiplos órgãos chegou a 
86%, enquanto a meta é de 60%.

“Os resultados positivos devem ser cre-
ditados à equipe multiprofi ssional capaci-
tada e treinada para acolher as famílias de 
potenciais doadores de órgãos e tecidos 
e principalmente às pessoas que cada vez 
mais estão conscientes sobre a importância 
da doação e de quantas vidas podem ser 
salvas com esse gesto de generosidade e 
solidariedade”, destacou a diretora de Saú-
de e Assistência Social da Fundação Padre 
Albino e administradora do Hospital Padre 
Albino, Renata Rocha Bugatti, ressaltando 
que a equipe da Comissão Intra-hospitalar 
de Transplantes é composta por médicos, 
enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais 
e está de plantão 24 horas por dia.

Como doar

Se você deseja ser doador de órgãos é imprescin-
dível que informe sua família. De acordo com a legis-
lação atual, os responsáveis por essa decisão são os 
familiares, ou seja, cônjuge, pais, fi lhos, irmãos, avós 
e netos. “A doação de órgãos não interfere no velório 
e sepultamento. Não há custos para a família do doa-
dor e nem do receptor”, informou a enfermeira da Co-
missão Intra-Hospitalar de Transplantes (CIHT) da FPA, 
Camila Chierato.

“Doar órgãos é um gesto solidário que salva vidas. 
Somos gratos a todas as famílias que entenderam a 
importância desse ato e ajudaram várias pessoas a ter 
nova chance. Sabemos como a decisão é difícil; por isso 
temos equipe preparada para esclarecer todas as dúvi-
das e acolher os familiares da melhor forma”, fi nalizou o 
coordenador da Comissão, Prof. Dr. Jorge Luís Valiatti.

Como será a saúde nos próximos dez anos?

A diretora de Saú-
de e Assistência Social 
da Fundação Padre Al-
bino e administradora 
do Hospital Padre Albi-
no, Renata Rocha Bu-
gatti, e o administra-
dor do Hospital Emílio 
Carlos, Benedito Car-
los Rodrigues, parti-
ciparam dia 28 de ja-
neiro último, no Hotel 
Renaissance, em São 
Paulo, da segunda edi-
ção do Welcome Saú-
de, evento organizado 
pelo Grupo Mídia, que 
reuniu experts, players 
e autoridades do setor 

Cirurgião otorrinolaringologista Dr. Evandro Marton, 
instrumentadora Mônica Alfi ni e a coordenadora de 
Enfermagem do Centro Cirúrgico Bruna Portella.

Benedito e Renata no ambiente 
do evento em São Paulo.

Deputada Joice Hasselmann

Os hospitais captaram córneas e múltiplos órgãos.

HPA realiza técnica inédita
em cirurgia auditiva

HPA recebe verba da deputada 
Joice Hasselmann

O Hospital Padre Albino (HPA) realizou técnica iné-
dita em procedimento cirúrgico no dia 21 de janeiro 
passado, denominado Estapedectomia. Foi a primeira 
vez que essa técnica foi realizada no hospital. Indicada 
para pacientes com perda auditiva condutiva, a cirurgia 
foi feita para implante de prótese do ossículo estribo no 
ouvido direito. Com 38 anos, o paciente já recebeu alta 
hospitalar e deve retornar regularmente para acompa-
nhamento da recuperação do nível de audição. O pro-
cedimento foi indicado devido a progressão da perda 
auditiva durante o último ano.

“O procedimento foi realizado porque o paciente 
apresentava Otosclerose, que é crescimento anormal 
no osso que imobiliza progressivamente o estribo, os-
sículo do ouvido médio. Durante o procedimento reti-
ramos o ossículo enrijecido e substituímos pela prótese 
de nitinol, neste caso de 4,75 mm por 0,6 mm de espes-
sura, e com essa substituição o paciente deve recuperar 
a audição”, informou o cirurgião otorrinolaringologista 
Dr. Evandro Marton.

A cirurgia contou com apoio da equipe de enferma-
gem, anestesistas e da OPME (Órteses, Próteses e Ma-
teriais Especiais) do HPA, além de instrumentador da 
empresa CallMedics, fornecedora do implante utilizado 
na cirurgia e do Laser de Diodo. Para a realização do 
procedimento foram utilizados o Microscópio Zeiss, que 
permite maior precisão e segurança em procedimentos 
cirúrgicos, e o Laser de Diodo para a ativação da prótese.

O Hospital Padre Albino (HPA) recebeu verba para 
custeio de emenda apresentada pela deputada federal 
Joice Hasselmann, do PSL, no valor de R$ 200.000,00.

Os recursos serão destinados para aquisição de ma-
terial de consumo, como medicamentos, materiais la-
boratoriais, de higiene e limpeza e descartáveis, além de 
prestação de serviços por terceiros para manutenções 
hidráulicas, elétricas, prediais, equipamentos e móveis 
em geral, contribuindo para a melhoria do atendimen-
to, informou a diretora de Saúde e Assistência Social da 
Fundação, Renata Rocha Bugatti.

para analisar os horizontes políticos e econômicos não 
apenas do ano, mas da década que se inicia.

De acordo com o Grupo Mídia, independentemen-
te da opinião e posicionamento de cada um dos reali-
zadores da Saúde, não há, ainda, consenso no que diz 
respeito às expectativas geradas para 2020. De comum 
acordo, apenas que grandes feitos e desafi os ainda 
maiores estão por vir. Partindo da pergunta “como será 
a Saúde nos próximos dez anos?” o Grupo acredita que 
“expectativas e demandas para o despertar de uma 
nova década se alinham aos refl exos de políticas glo-
bais, nacionais e municipais e o primeiro evento do ano 
ajusta as medidas a serem tomadas pelas principais li-
deranças do setor”.

No Welcome Saúde, assim como aconteceu em 
2019, tomadores de decisão das indústrias, laborató-
rios, hospitais, operadoras e fornecedores explanaram 
o amanhã através do intercâmbio de ideias e do deba-
te construtivo.

FPA participa de Simpósio
de Atenção Primária

A Fundação Padre Albino participou do 1º Simpósio 
de Atenção Primária realizado na Faculdade de Ciências 
e Saúde de Barretos nos dias 24 e 25 de janeiro.

Promovido pelo Hospital do Amor, o evento con-
tou com a presença do administrador do Hospital 
Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues, do médico 
responsável pelas UTIs dos hospitais da FPA e coor-
denador do curso de Medicina da UNIFIPA, Prof. Dr. 
Jorge Luís Valiatti, a coordenadora de Qualidade do 
Hospital Padre Albino, Maria Cláudia Picollo Barbosa, a 
gerente de leitos e alta responsável, Vanessa Gila, a co-
ordenadora do Serviço de Fisioterapia do HEC, Bruna 
Gabriela de Oliveira, a gerente administrativa do AME 
Catanduva, Karulini Davoli Prescílio Polo, e a auxiliar 
administrativa do AME, Márcia Regina Andreguetto.

Visita técnica A equipe multidisciplinar da Associação 
Benefi cente Hospital UNIMAR, de Marília, esteve, no dia 31 
de janeiro, no Hospital Padre Albino em visita ao setor de 
Alta Responsável, com o objetivo de trocar experiências 
para a implantação do serviço naquele hospital.
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Enfermagem promove 
o III Encontro de Ligas

Grupo de pesquisa da UNIFIPA 
faz publicações internacionais 

No dia 05 de fevereiro, o curso de Enfermagem da 
UNIFIPA realizou o III Encontro de Extensão Científi ca das 
Ligas de Enfermagem (EDECE) no Anfi teatro Padre Albino, 
com a participação de alunos, egressos e comunidade. O 
encontro teve a participação da Liga de Enfermagem e Se-
miologia, Liga de Curativos, Liga de Enfermagem Mater-
no/Infantil, Liga de Práticas Integradas, Liga de Segurança 
do Paciente, Liga de Saúde Coletiva e Projeto DNA.

O objetivo foi divulgar os trabalhos sociais de ex-
tensão que contribuíram para a produção científi ca dos 
alunos. “Além da divulgação das atividades de extensão 
científi ca das ligas acadêmicas, o encontro fez parte da 
recepção dos alunos ingressantes. Egressos do curso de 
2019 receberam  os alunos ingressantes, compartilhan-
do suas experiências exitosas na aprovação em concur-
sos e inserção no mercado de trabalho”, disse a coor-
denadora do curso de Enfermagem, Profa. Me. Luciana 
Braz de Oliveira Paes.

Participaram do EDECE as egressas  Adriani Izabel 
de Souza Moraes, Victória Larissa dos Santos e Tais Vaz, 
formadas em 2019, que já estão no mercado de traba-
lho e no encontro contaram suas experiências exitosas.

O grupo de pesquisa da UNIFIPA, coordenado pela 
Profa. Dra. Ana Paula Girol, pró-reitora de Pesquisa e 
Pós-Graduação, tem feito publicações internacionais 
com regularidade, o que, segundo ela, “reforça a impor-
tância e divulgação da investigação científi ca na IES”.

As recentes publicações de trabalhos do grupo fo-
ram “Mast cells profi les and heterogeneity in lipopoly-
saccharide-induced uveitis model Running title: Mast 
cells evaluation in endotoxin induced uveitis”. Alves JP, 
da Silva VF, Tencarte SR, Montresor LB, Pereira GH, Pos-
sebon L, Souza HR, Girol AP, na revista World Journal 
of Advanced Research and Reviews, em dezembro de 
2019, trabalho de iniciação científi ca do curso de Bio-
medicina; “Eff ect of Piperlongumine during exposure to 
cigarette smoke reduces infl ammation and lung injury”. 
Monielle Sant´Ana, Helena Ribeiro Souza, Lucas Pos-
sebon, Marinonio Cornelio, Yanira Riff o-Vasquez, Ana 
Paula Girol, Sonia Maria Oliani, na revista Pulmonary 
Pharmacology & Therapeutics, em janeiro de 2020, tra-
balho em colaboração com a Unifesp e Unesp, e “CCl4 
Intoxication: Prophylatic and Therapeutic Properties of 
Some Medicinal Plants”.  Sónia MR Oliveira, Elsa Dias, 
Henrique MAC Fonseca, Helena Silva, Ana Paula Girol, 
Bechan Sharma, Maria de Lourdes Pereira, capítulo do 
livro Advances in Medicine and Biology, Nova Science 
Publishers, em janeiro de 2020, trabalho em colabora-
ção com a Universidade de Aveiro, Portugal.

Pedagogia realiza o III Encontro PIBID e
III Mostra Práticas Pedagógicas Exitosas

UNIFIPA nomeia pró-reitora acadêmica e de graduação 

e coordenadora do curso de Enfermagem

Academia retoma atividades

  O curso de Pedagogia da UNIFIPA realizou o III En-
contro PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Ini-
ciação à Docência) e a III Mostra Práticas Pedagógicas 
Exitosas, com abertura no dia 6 de fevereiro, na Sala de 
Ginástica e Lutas do Complexo Esportivo da UNIFIPA, e 
encerramento no dia 7 no Anfi teatro Padre Albino.

 No dia 6 os alunos da EMEF Prof. Santos Aguiar 
apresentaram mini sarau baseado nas obras de Cecília 
Meirelles e Vinicius de Moraes. A programação do dia 
7 contou com as crianças do Jardim I da EMEI Profa. 
Marisa Aparecida Vera Dervelan, que representaram as 

O reitor da UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, nomeou a 
Profa. Dra. Maria Cláudia Parro, coordenadora do cur-
so de Enfermagem, para o cargo de pró-reitora aca-
dêmica e de graduação, e a Profa. Me. Luciana Braz de 
Oliveira Paes, coordenadora do curso de Enfermagem.

A Profa. Maria Cláudia é Enfermeira graduada pela Fa-
culdade de Medicina de Rio Preto/FAMERP em 1997, com 
Aprimoramento em Enfermagem em Nefrologia (1999), 
Enfermagem do Trabalho (2003) e Especialização em 
Enfermagem Pediátrica (2005), todas pela FAMERP, Mes-
trado em Enfermagem Fundamental (2008) e Doutorado 
em Ciências da Saúde (2013) pela Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto EERP-USP, além de Especialização em 
Educação Permanente em Saúde em Movimento (2015) 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Membro do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Infor-
mática e Enfermagem (NEPIEn), cadastrado no CNPq, 
Profa. Maria Cláudia também é membro do Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP/UNIFIPA), membro da Comis-
são de Integração Ensino e Serviço (CIES) do Noroeste 
Paulista da DRS-XV São José do Rio Preto, desde 2014, 
e membro do Comitê Gestor da UNIFIPA nos Contra-
tos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (CO-
APES) no município de Catanduva (2016- 2017).

A academia da UNIFIPA retomou as atividades dia 
03 de fevereiro. Atualmente, a academia oferece pro-
gramas de exercícios físicos de musculação em varia-
dos horários para funcionários da Fundação Padre Albi-
no (FPA) e alunos da UNIFIPA.

O horário de funcionamento é das 10 às 14 horas 

músicas “A Linda Rosa Juvenil” e “Cuida de Mim”, con-
tação de história com o artista Rafael Jorda, do Núcleo 
Condão, e apresentação do musical O Rato, do grupo 
Palavra Cantada, pelas estagiárias do PIBID.

De acordo com a coordenadora do curso de Peda-
gogia da UNIFIPA, Profa. Dra. Silene Fontana, o PIBID é 
um programa em parceria entre a UNIFIPA e a Secreta-
ria Municipal de Educação, que incentiva e valoriza o 
magistério e aprimora o processo de formação de do-
centes para a educação básica, vinculado à Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). “Sua principal fi nalidade é possibilitar a criação 
de espaço de formação diferenciada, pois dá oportuni-
dades para a troca de experiências entre discentes - fu-
turos profi ssionais e profi ssionais experientes. Nosso 
Projeto Institucional visa a iniciação à docência, com 
a formação de docentes capacitados para atuação em 
escolas públicas. As atividades realizadas tiveram como 
objetivo inovar e adequar as metodologias de ensino 
na alfabetização. Eventos como esse estreitam e forta-
lecem os laços de nossa comunidade educacional no 
âmbito de todo o sistema”, ressaltou a coordenadora.

No dia 6 de fevereiro participaram do encontro a 
pró-reitora Acadêmica e de Graduação, Maria Cláudia 
Parro, representando o reitor da UNIFIPA, Dr. Nelson 

Profa. Luciana Paes

A nova coordenadora do curso de Enfermagem da 
UNIFIPA é Enfermeira graduada pela Fundação Educa-
cional de Fernandópolis em 2002, com especialização 
em Enfermagem Obstétrica pela Faculdade de Medici-
na de São José do Rio Preto/FAMERP (2004), mestrado 
em Enfermagem pelo Programa de pós-graduação da 
FAMERP (2017) e doutoranda pelo Programa de Pós-
-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 
de São Carlos/UFSCAR.

Integrante do Grupo de Estudos no Cuidado Inter-
disciplinar à Saúde da Mulher/UFSCar, Profa. Luciana 
tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase 
em Enfermagem Obstétrica. Atuou nos hospitais da 
Fundação Padre Albino durante 16 anos, foi coorde-
nadora da Maternidade do Hospital Padre Albino e 
presidente da Comissão de Ética de Enfermagem dos 
hospitais. Desde 2015 exerce atividades docentes na 
UNIFIPA, em aulas teóricas e práticas. Foi presidente da 
Liga Materno Infantil do curso de Enfermagem.

e das 15 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. “Quem 
preferir tirar algumas dúvidas previamente pode ligar 
no ramal 3517 da academia. Em março abriremos as 
turmas de treinamento, que ainda não foram defi nidas”, 
explicou o coordenador do curso de Educação Física 
Bacharelado, Prof. Me. Igor Augusto Braz.

Uma das atividades apresentadas.

Profa. Me. Luciana Braz de Oliveira Paes, coordenadora 
do curso de Enfermagem.

Profa. Dra. Maria Cláudia Parro, pró-reitora acadêmica e 
de graduação

Jimenes, as supervisoras do PIBID Profa. Ana Maria de 
Souza Ruiz, Profa. Eloisa Machado Gabas Duarte e Profa. 
Patrícia Leão, a coordenadora do curso de Pedagogia, 
Profa. Dra. Silene Fontana, a coordenadora do Instituto 
das Ciências da Saúde, Profa. Dra. Terezinha Soares Bis-
cegli, a coordenadora do curso de Enfermagem, Profa. 
Me. Luciana Braz de Oliveira Paes, o coordenador do 
curso de Educação Física Bacharelado, Prof. Dr. Igor Au-
gusto Braz, a coordenadora do curso de Farmácia, Pro-
fa. Dra. Andreia de Haro Moreno, a Profa. Aurélia Gomes 
dos Santos Ribeiro e a secretária municipal de Educa-
ção, Profa. Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

 Já no dia 7 a solenidade teve a participação do rei-
tor da UNIFIPA, Dr. Nélson Jimenes, da dirigente Regio-
nal do Ensino, Profa. Luciana Bianchin Lopes Pereira, da 
supervisora do PIBID, Profa. Patrícia Leão Santos, e do 
diretor da EMEI Profa. Marisa Aparecida Vera Dervelan, 
Prof. Everton Benavente.
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Fundação e Celorico de Basto vão 

divulgar Padre Albino em Portugal

Colégio Catanduva recepciona 
alunos na volta às aulas

Aluna do Colégio Catanduva tem 
nota 960 na redação do ENEM 2019

A aluna Yasmin Senhorini Silva, do 3º ano do Ensino 
Médio do Colégio Catanduva, obteve 960 pontos (em 
mil pontos possíveis) na redação do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM 2019). A estudante cursou todo 
o Ensino Médio no Colégio Catanduva. O resultado do 
ENEM foi divulgado no dia 17 de janeiro.

De acordo com Yasmim, o material didático e o 
corpo docente do Colégio foram essenciais para que a 
nota da redação fosse excelente. “O material juntamen-

A Fundação Padre Albino recebeu na tarde do dia 21 
de janeiro, para reunião, o presidente da Câmara Muni-
cipal (prefeito) de Celorico de Basto, Portugal, Joaquim 
Monteiro da Mota e Silva, e o presidente do Comitê de 
Geminação e Relações Internacionais, José Fernando 
Dias Vilas Boas. Eles foram recebidos pelo presidente do 
Conselho de Administração, Dr. José Carlos Rodrigues 
Amarante, pelo diretor-presidente da Diretoria Executi-
va, Reginaldo Donizeti Lopes, e pela diretora de Educa-
ção, Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira.

De acordo com informações de Dr. Amarante, é in-
tenção do prefeito Joaquim, através da associação da 
qual ele é presidente, divulgar em Portugal a imagem 
e a obra de Padre Albino no Brasil e a reunião foi para 
tratar deste assunto.

Padre Albino Alves da Cunha e Silva nasceu em 
21/09/1882 na aldeia de Codeçoso, freguesia portugue-
sa do concelho de Celorico de Basto, que pertence ao 
distrito de Braga. 

No dia 23 de janeiro, no período da manhã, o Co-
légio Catanduva recepcionou, na quadra poliesportiva, 
450 alunos, acompanhados de pais ou responsáveis le-
gais, para o início do ano letivo. Foram recepcionados 
alunos do 2º ao 9º anos do Ensino Fundamental e do 
1º ao 3º anos do Ensino Médio e no período da tarde 
os alunos da Educação Infantil, do Maternal ao Pré II, 
do Ensino Fundamental, anos iniciais, do 1º ao 3º anos.

A diretora Profa. Tânia Mazinini Pimentel, na abertu-
ra, apresentou o corpo docente, salientando as normas 
e regras da escola. “O acolhimento dos pais e responsá-
veis legais nesse primeiro momento é de suma impor-
tância; afi nal se os pais estiverem seguros e demonstra-
rem aos fi lhos tranquilidade com a permanência deles 
na escola, os fi lhos também  se sentirão seguros e con-
fi antes. Sendo assim estarão prontos para criarem uma 
relação de afetividade e confi ança com os professores 
e com toda a equipe do colégio no ano que se inicia", 
frisou a diretora.

Técnico em Enfermagem

No dia 17 de janeiro, os 53 alunos da III Turma do 
curso Técnico em Enfermagem receberam os certifi ca-
dos de conclusão em solenidade no Anfi teatro Padre 
Albino. A mesa solene foi composta pela diretora Profª 
Tânia Pimentel, que representou o reitor da UNIFIPA, Dr. 
Nelson Jimenes, e pelo coordenador do curso técnico, 
Prof. Esp. Benedito Carlos Rodrigues, representando a 
Fundação Padre Albino. A entrega dos certifi cados foi 
feita pelas paraninfas da turma A, Bruna de Almeida 
Portella Fernandes, e da turma B, Simone Aparecida 
Trovó, pelas madrinhas da turma A, Ana Lúcia dos San-
tos, e da turma B, Ketherine Zaniboni Felice.

Gabaritos indicam que alunos do 5º ano do Direito UNIFIPA 

devem ser aprovados no exame da OAB

O coordenador do curso de Direito da UNIFIPA, Prof. 
Dr. Luís Antonio Rossi, informou que no dia 09 de feve-
reiro alguns alunos do 5º ano daquele curso submete-
ram-se à prova da OAB. “É importante destacar que são 
alunos que iniciaram agora o 5º ano e, portanto, ainda 
têm um ano para terminar o curso”, ressaltou Rossi.

O Prof. Rossi explicou também que quando se referiu 
a alguns deles terem se submetido à prova disse “porque 
nenhum deles está obrigado a candidatar-se agora ao 
exame, até porque, como disse anteriormente, eles ainda 
têm um ano de curso pela frente para encerrarem os seus 
estudos e daí, sim, estarem compromissados à prova da 
OAB”. No entanto, continua ele, mesmo assim esses alu-

nos, incentivados pelo curso, candidataram-se à prova.
“Além da preparação já ministrada nas aulas curri-

culares, fi zemos, com eles, preparativos especiais para 
a prova, supervisionados pela Profa. Ivana Mussi, rea-
lizados do dia 1º de fevereiro até o dia 08, véspera da 
prova”, acrescentou o coordenador.

Embora ainda não tenha sido divulgado o resultado ofi -
cial, pelos dados colhidos através de gabaritos extraofi ciais, 
Dr. Luís Rossi apurou que 27 alunos foram aprovados. Para 
ele, isso “representa resultado altamente positivo, conside-
rando que eles ainda estão começando a cursar o último 
ano de faculdade e sequer tiveram contato com algumas 
das matérias exigidas na prova da OAB”, fi nalizou, satisfeito.

te com os professores foram essenciais para a organi-
zação dos conhecimentos gerais para formular a reda-
ção. Fiz um curso à parte, mas independentemente, o 
desempenho vai de cada aluno em relação à escrita. O 
estudo mais aprofundado das matérias, como Filosofi a, 
Sociologia e Literatura clareia também no momento da 
dissertação. Pretendo cursar Psicologia.”

Yasmin aguardava o resultado dos vestibulares. “In-
felizmente a nota de corte para o curso aumenta a cada 
ano, mas a nota na redação ajuda um bom tanto nos 
pesos exigidos pelas faculdades e na classifi cação”, co-
memorou ela.

A diretora do Colégio Catanduva, Profa. Tânia Mazi-
nini Pimentel, celebrou a nota da aluna e lembrou que 
os alunos são preparados durante todo o Ensino Médio 
para provas como esta. "A conscientização dos alunos 
do nosso colégio começa no primeiro ano do Ensino 
Médio. Eles são preparados pelos docentes que utili-
zam o material didático integrado às aulas com multi-
mídias, refl etem e executam exercícios de vestibulares, 
aplicam simulados e anualmente realizamos pesquisa 
com os nossos alunos para saber o interesse, necessida-
de e preferência por determinadas disciplinas que gos-
tariam de reforçar com exercícios e revisar para o ENEM. 
Após o levantamento das disciplinas realizamos cursi-
nho preparatório, em horário diverso, para que possam 
intensifi car seus estudos nas disciplinas que mais sen-
tem difi culdade. O cursinho encerra-se na semana da 
data prevista para o ENEM em cada ano letivo”. 

Profa. Tânia ressaltou que com a utilização desses re-
cursos “verifi camos que a cada ano nossos alunos estão 
atingindo excelentes médias no ENEM e ingressando 
em faculdades renomadas de Catanduva e região”.

O material didático e os professore foram essenciais 
para formular a redação, disse Yasmin.

Reunião tratou da divulgação de Pe. Albino em 
Portugal.

Nenhum aluno estava obrigado a prestar o exame agora.

Divulgação
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BRONCOSCOPIA

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

CIRURGIA GERAL

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

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

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

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS

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

CIRURGIA VASCULAR

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

CIRURGIA VASCULAR  E ANGIOLOGIA

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

CLÍNICA MÉDICA

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

DOENÇA DO SONO

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

GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA

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

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA

Instituto Jorge de Medicina

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

NEFROLOGIA

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

NEUROLOGIA CLÍNICA

(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a e potenciais evocados audivo e visual.

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

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

computadorizada e mapeamento cerebral.

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

NUTROLOGIA

Obesidade e emagrecimento

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO

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

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

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

OTORRINOLARINGOLOGIA

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

PEDIATRIA

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

PNEUMOLOGIA E  ALERGIA INFANTIL

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS

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

REUMATOLOGIA

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

UROLOGIA

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

LABORATÓRIO DE  ANÁLISES CLÍNICAS

Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº

Ginástica laboral é tema de treinamento no AME Catanduva

O AME – Ambulatório Médico de Especialidades de 
Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, pro-
moveu nos dias 30 e 31 de janeiro, nos períodos da ma-
nhã e tarde, treinamento sobre ginástica laboral, minis-
trado pelo educador físico Rodrigo Sebastião Matheus. 
Realizado na sala de treinamento da unidade para 31 
funcionários, o objetivo foi informar sobre a importân-
cia da prática da ginástica laboral para execução das 
atividades do dia-a-dia no ambiente de trabalho.

Novos funcionários

A gerente médica do AME Catanduva, Dra. Marcela 
Dias Azem de Figueiredo, ministrou no dia 30 de janei-
ro, às 9h00, treinamento sobre a importância da rotina 
e o comprometimento no trabalho para novos funcio-

nários. No treinamento, Dra. Marcela informou a po-
lítica de funcionamento do AME, bem como as maio-
res dificuldades enfrentadas junto aos municípios e 
usuários com relação aos agendamentos e à alta taxa 
de absenteísmo. “Este treinamento foi ministrado 
para os funcionários admitidos a partir de outubro 
de 2019 e acontece a cada dois ou três meses na ad-
missão de novos funcionários”, explicou a médica.

Janeiro Branco

No dia 23 de janeiro foi promovida a palestra “Saúde 
Emocional”, ministrada pelo psicoterapeuta e escritor 
Paulo Henrique de Oliveira, alusivo ao Janeiro Branco, 
mês de prevenção da saúde mental. A ação foi desen-
volvida pela Comissão Interna de Prevenção de Aciden-

tes/CIPA, com o objetivo de orientar os funcionários 
sobre a importância do tema.

Homenagem

O Grupo de Saúde da Igreja Universal prestou, no dia 
24 de janeiro, homenagem aos profi ssionais do AME Ca-
tanduva. Com a participação dos membros Diego Guada-
lupe Cantalino e Moniele Aparecida Alves da Rocha foram 
exibidos os vídeos “Paredes de hospital” e “Prestígio aos 
profi ssionais da saúde”, com momentos de refl exão sobre a 
profi ssão e oração. Os funcionários foram convidados para 
evento voltado aos profi ssionais da saúde no dia 26 de ja-
neiro. “Reconhecemos a importância do trabalho destes 
profi ssionais que se dispõem, dia após dia, a ajudar o próxi-
mo e garantir o bem-estar da sociedade”, afi rmou o grupo.
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Paciente recebe visita da 

bisneta e cachorro no HEC

Aniversário solidário pró Recanto Monsenhor Albino

O Recanto Monsenhor Albino recebeu da Profa. Olaíde 
Ap. Pereira da Silva Palhoto no dia 23 de janeiro último a 
doação de 58 unidades de lençóis de solteiro avulsos, 15 
jogos de lençóis de solteiro completos, 04 unidades de 
fronhas avulsas e um vestido.

Profa. Olaíde fez aniversário no dia 22 daquele mês 
e pediu aos convidados que trocassem os presentes por 
roupa de cama para doação ao Recanto. Sobre o aniver-
sário solidário, ela contou que tomou a iniciativa agora 
porque antes não teve oportunidade. “Fiquei muito feliz 
com a doação entregue ao Recanto Monsenhor Albino”, 
disse. Profa. Olaíde entregou a doação acompanhada 
da irmã, Nadir Ap. Pereira da Silva Matsushima.

O projeto “Produzindo vidas e estreitando laços” do 
Hospital Emílio Carlos (HEC) promoveu mais uma visita 
que enche o coração de alegria. No dia 20 de janeiro 
o paciente Ideval Zagatti, de 84 anos, recebeu a visita 
da sua bisneta Cecília, de 01 ano, e da sua cachorrinha 
Mel. A ação integra esse projeto, que visa a humaniza-
ção do atendimento e melhoria da qualidade de vida 
dos pacientes internados - sair do ambiente hospitalar 
para encontro com a família, até mesmo com animais 
de estimação.

Segundo o Sr. Ideval, o encontro, realizado em área 
externa do  hospital, foi bastante importante por estar 
há mais de 20 dias internado e com saudade da família 
e do animal de estimação. “Foi maravilhoso; um encon-
tro muito bom. Poderia acontecer mais vezes. Muito 
obrigado”, comemorou o paciente.

A visita foi acompanhada pela coordenadora do Ser-
viço de Fisioterapia do HEC, Bruna Gabriela de Oliveira, 
e pela fi sioterapeuta Jéssica Regina Macacari Silva.Sr. Ideval com sua bisneta Cecília.

Os participantes da atividade receberam um mimo.

Profa Olaíde, sua irmã Nadir e a supervisora do 
Recanto, Sílvia Moreno.
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Idosoteca inicia o projeto “Dando cor à vida”

Solenidade encerra a Residência Médica 2019

Destinada para a promoção do lazer e cultura dos 
idosos e acompanhantes do Hospital Emílio Carlos, 
a Idosoteca iniciou 2020 com o projeto “Dando cor à 
vida” no dia 16 de janeiro, com atividades de recreação 
e interação entre os internos e auxílio da equipe mul-
tiprofi ssional. Os participantes pintaram desenhos, re-

A UNIFIPA realizou no dia 6 fevereiro, no Anfi teatro 
Padre Albino, a solenidade de encerramento da Resi-
dência Médica 2019, com a participação de 74 Resi-
dentes, oriundos de diversos Estados. A solenidade 
certifi cou médicos nas especialidades de Clínica Médi-
ca, Medicina Intensiva, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, 
Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia, Ortopedia e Trau-
matologia, Anestesiologia e Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem.

A mesa solene foi composta pelos supervisores dos 
Programas de Residência Médica, membros da Comis-
são de Residência Médica (COREME), de Clínica Médi-
ca, Prof. Dr. Eduardo Marques da Silva; Cirurgia Geral, 

tratando lembranças da infância e memórias afetivas e 
receberam um lápis de mimo com a frase “A vida é da 
cor que pintamos”.

“O desenho, a pintura e o artesanato são ótimos recur-
sos terapêuticos, pois possibilitam a expressão de senti-
mentos e emoções, fortalecem a autoimagem, redesco-
brem potenciais criativos e melhoram a comunicação e 
interação social", ressaltou a psicóloga hospitalar Daniela 
Jacomin Zampieri, uma das idealizadoras do projeto.

Testando a sorte

No dia 29 de janeiro foi realizada a atividade “Tes-
tando a sorte”, com auxílio da equipe de fi sioterapia, 
nutricionistas, psicóloga e assistentes sociais. Os brin-
des foram arrecadados pelos idealizadores.  “A ativida-
de resultou em boas conversas e risadas entre os pa-
cientes, acompanhantes e equipe do HEC, fortalecendo 
a interação social, atenção e cooperação, com um aju-
dando o outro a fazer a atividade. Os pacientes chega-
ram a esquecer de que estavam internados e a dinâmi-
ca proporcionou a prática da paciência e perseverança”, 
afi rmou a nutricionista Karina Soares.

Prof. Dr. Murillo Antonio Couto; Pediatria, Profa. Dra. 
Gisele Maria Couto; Obstetrícia e Ginecologia, Prof. 
Dr. Alfeu Cornélio Accorsi Neto; Ortopedia, Dr. Vitor 
Correia, representando o Prof. Dr. Fábio Stuchi Devito; 
Anestesiologia, Prof. Me. Jaime João Jorge; Radiologia, 
Prof. Dr. Paulo Henrique Alves Togni Filho, e Medicina 
Intensiva, Prof. Dr. Jorge Luís dos Santos Valiatti.

O médico residente Dr. Rodolfo Dinalli da Silva, 
que se destacou com o maior número de elogios pe-
los clientes dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albi-
no na Ouvidoria, recebeu o prêmio Jader Labegalini 
Cabral, informou o coordenador da COREME, Prof. Dr. 
Eduardo Marques.
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Voluntários do Bem de Urupês 
destinam mais de R$ 14 mil ao HCC

No dia 30 de janeiro, o HCC recebeu os Voluntários 
do Bem de Urupês que doaram R$ 14.107,50  arrecada-
dos no Chá do Bem, realizado no dia 30 de novembro 
de 2019 e que reuniu 300 pessoas. 

As voluntárias, que abraçam a causa desde 2016, já 
estão programando as ações deste ano. “Estamos sem-
pre buscando despertar nas pessoas a importância de 
ajudar o HCC. Com gestos simples, como o de nossas 
crianças no ano passado, coletamos cerca de 12 mil 
tampinhas e elas foram multiplicadoras da causa, le-
vando ao conhecimento dos pais a importância de aju-
dar, além de conhecerem a seriedade do voluntariado e 
ainda colaborando com o meio ambiente”, afi rmaram, 
após citarem as pizzas, Bike no Rolete, chás e outras 
ações realizadas pró Hospital de Câncer de Catanduva.

As Voluntárias do Bem de Urupês abraçam o 
HCC desde 2016.
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Sintonia de amor
Em maio de 2019, em exame de rotina nos Estados 

Unidos, onde reside, Gisele Grandizolli descobriu o cân-
cer. Diagnosticada, passou por cirurgia, quimioterapia e 
radioterapia e no dia 05 de fevereiro concluiu seu ciclo 
de tratamento ao tocar o Sino da Esperança no Hospital 
Orlando Health Cancer Center, em Orlando/EUA. Mas o 
que Gisele não sabia é que sua família preparava uma 
surpresa para ela aqui em Catanduva. Ao mesmo tempo 
em que Gisele tocava o sino, sua irmã Gislaine G. Mar-
tani,  já estava a postos no Serviço de Radioterapia do 
Hospital de Câncer de Catanduva e tocou o sino simul-
taneamente com ela.

“Não podíamos estar com ela e sei como é funda-
mental a presença da família e de amor e carinho du-
rante esse processo. Fizemos isso para que ela sentisse 
o quanto é amada por todos nós e agradeço a todos 
que ajudaram neste momento”, disse Gislaine, que é 
voluntária da AVCC (Associação Voluntária de Combate 
ao Câncer) ao lado da prima, Silvia Stuchi Frey, que tam-
bém participou da homenagem.

O momento foi registrado em Catanduva e nos EUA 
ao mesmo tempo. “Foi uma surpresa. Toda a minha fa-
mília estava em sintonia sofrendo junto comigo. No dia, 
minha prima Iara Farizato Brocchetto foi comigo na úl-
tima sessão e fi zeram essa homenagem. Foi o jeito que 
elas tiveram de estar ao meu lado e essa sincronia de ba-
dalar o sino potencializou o sentimento de vitória”, disse 
Gisele, emocionada com o carinho da família, ao contar 
aliviada sobre toda a alteração da rotina em função do 
tratamento e sobre sentir-se livre com o fi nal dele. “Acho 
que cada pessoa que fi naliza um tratamento, a gratidão 
e a alegria reverberam por todo o Universo. Que muitos 
sinos toquem juntos simbolizando a união em família 
nestes tempos de conexão virtual. Que sejam muitas 
badaladas pelo mundo!”

Gisele e Iara nos EUA.Gislaine e Silvia no HCC.
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Sua energia pode salvar vidas!
O Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) iniciou 

a campanha “Sua energia pode salvar vidas”, em que é 
possível contribuir pela conta de energia elétrica com 
valores a partir de R$ 3. Para doar a pessoa deve acessar 
www.abracehcc.com.br, clicar no banner da campanha e 
preencher o formulário com o valor desejado e, pelo pe-

ríodo de 12 meses, ele virá acrescido na conta de energia 
elétrica e repassado ao hospital pela Energisa.

O HCC também conta com equipe de divulgação dis-
ponível para visitar empresas e instituições que queiram 
abraçar a causa. Na oportunidade, ela aborda os serviços 
prestados para Catanduva e região e disponibiliza o for-

“Estava apavorado; hoje, emocionado”Seguindo bom exemplo
Beatriz Saraiva Ayusso, de 05 anos, entregou no 

dia 20 de janeiro ao Setor de Captação de Recursos da 
Fundação Padre Albino sete garrafas com lacres de la-
tinhas para o Hospital de Câncer de Catanduva/HCC. 
A arrecadação foi feita em restaurantes, pedindo de 
mesa em mesa, e os frequentadores, agora, já guardam 
os lacres para ela. A iniciativa de Beatriz foi inspirada 
no exemplo da avó, Iara do Carmo, que arrecada lacres 
juntamente com as integrantes do seu grupo, Sonho 
Nosso. “Ela me viu arrecadando os lacres, perguntou 
por que eu fazia, expliquei o motivo e imediatamente 
falou que também queria arrecadar”, contou Iara. Bea-
triz disse que vai continuar com sua campanha.

Clara Costa Azevedo Antunes, 05 anos, de Pindo-
rama, fi cou sabendo que a escola que frequenta esta-
va promovendo campanha para o HCC. Desde então, 
iniciou a arrecadação de tampinhas entre familiares e 
amigos e, no dia 13 de janeiro, entregou a sua contri-
buição para o HCC.

Isadora e Aime Isadora Germano, 07 anos, e Aime 
de Paula Andrade, 08 anos, realizaram campanha de 
arrecadação de tampinhas plásticas entre os familiares 
e doaram ao HCC.

Laura Stefany Sando, 07 anos, de Catiguá, decidiu 
ajudar o HCC e coletou lacres de latinhas. Os quatro 
litros de lacres foram entregues por ela, acompanhada 
de seus pais, Cristiane e Ederson Sando, ao Setor de 
Captação de Recursos. Laura disse que pretende con-
tinuar com a ação e inclusive incentivar suas amigas a 
fazerem o mesmo.

Ângelo Ferreira, 06 anos, esteve no HCC no dia 6 de 
fevereiro para doar lacres de alumínio coletados. Ele 
iniciou sua campanha de arrecadação ao ouvir histó-
rias sobre o hospital, de sua avó, e desde então come-
çou a coletar em restaurantes e pedir aos amigos que 
também juntassem o material.

Leonardo O HCC tem um novo voluntário que 
desde o início deste ano vem arrecadando tampinhas 
para doar ao hospital. Leonardo Watanabe, 19 anos, é 
aluno do curso de Medicina da UNIFIPA/FAMECA e faz 

campanha nas redes sociais para que as pessoas tam-
bém colaborem.

As tampinhas são vendidas e o valor arrecadado 
revertido para pagamento do tratamento dos pacien-
tes com câncer.

Leite A imobiliária Pró Imóveis doou 55 litros de 
leite e 50 pacotes de leite em pó arrecadados em cam-
panha interna entre os colaboradores durante o mês 
de dezembro.

Catiguá A Paróquia Santa Izabel, de Catiguá, doou 
20 kg de fubá e 10 kg de gelatina ao HCC. A iniciativa 
partiu dos religiosos que acompanharam o tratamen-
to da paciente Eliane Rincão, que realizou radioterapia 
e quimioterapia no HCC.

Feijoada dos Amigos No dia 28 de dezembro foi 
realizada a Feijoada dos Amigos pró HCC, que desti-
nou R$ 5 mil ao hospital. Organizado pelos Amigos do 
HCC, o evento contou com som do grupo Mistura Fina, 
da dupla Luan & Sabadin, do DJ Nino Santos, do can-
tor Maurício Caparroz e o apoio de Água na Boca e do 
Armazém do Café.

Jovens Aprendizes O Programa Benefi cente Crian-
ça, Cidadão do Futuro, por meio do curso de Almoxari-
fe, doou R$ 2.211,00 ao HCC, arrecadados em projeto 
realizado com a turma de jovens aprendizes da COFCO 
Agri. Os responsáveis, Luan Mendes e Kethelyn Bitazi, 
entregaram o valor, recebido de patrocinadores do pro-
jeto e pela venda de rifa. Participaram da ação 32 jovens 
de 15 a 18 anos integrantes do curso em 2019. O proje-
to é coordenado pelo Prof. Caio Henrique Faria.

Doação de cabelos Ana Vitória Herculin, 11 anos, 
viu, no ano passado, sua avó cortar o cabelo para 
doar ao HCC. Desde então deixou seu cabelo crescer 
e doou ao HCC no dia 13 de janeiro passado. Maria 
Júlia Gussoni também doou cabelo para a produção 
de perucas para os pacientes em tratamento no HCC. 
Lívia Dorta, 05 anos, decidiu cortar seu cabelo e doar 
ao HCC após ouvir no cabeleireiro sobre a ação e o 
quanto ela ajuda a melhorar a autoestima dos pa-
cientes.

No dia 07 de fevereiro, depois de 38 sessões, Luiz 
Alberto Veríssimo, 68 anos, da cidade de Fernando 
Prestes, concluiu seu ciclo de radioterapia no Hospital 
de Câncer de Catanduva. Na presença da família e ami-
gos ele comemorou: “Entrei aqui apavorado e hoje saio 
emocionado. Com o passar dos dias isso foi mudando 
porquê o ambiente aqui é muito bom e fui me sentindo 
melhor. Aqui fi z amigos que hoje são minha família de 
coração e voltarei para visitá-los”, disse Luiz ao entrar 
pela última vez na sala do acelerador linear.

Firme e forte

Maria do Carmo Barbosa, 66 anos, de Santa Adélia, 
descobriu o câncer no fi nal de 2018, quando notou algo 
errado ao realizar o autoexame das mamas. Deste então 
realizou cirurgia, quimioterapia e no dia 10 de fevereiro 
passado encerrou seu ciclo de 33 sessões de radiotera-
pia no HCC e tocou o Sino da Esperança. “Estou bem e 
tranquila. Com Deus sempre na frente, sigo na luta diá-
ria; fi rme e forte”, disse ela ao tocar o sino.
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mulário impresso de doação. Para solicitar o formulário 
impresso ou a visita da equipe o contato deve ser feito 
pelo telefone 17 3311 3305.

A ação de captação de recursos ajuda a manter os 
serviços de ambulatório, cirurgias, exames, quimiotera-
pia, radioterapia e internações do HCC.

HEC recebe verba da 
deputada Carla Zambelli

O Hospital Emílio Carlos (HEC) recebeu verba para 
custeio de emenda apresentada pela deputada federal 
Carla Zambelli, do PSL, no valor de R$ 300.000,00.

"A verba minimizará as difi culdades com custeio de 
materiais e medicamentos de consumo e prestação de 
serviços, garantindo aos pacientes os insumos necessá-
rios para seu tratamento", disse o diretor-presidente da 
Diretoria Executiva da Fundação, Reginaldo Lopes.

Deputada Carla Zambelli.

Corrida do Bem reúne 278 atletas 

No dia 02 de fevereiro, o Hospital de Câncer de Ca-
tanduva reuniu 278 atletas na Corrida do Bem 2020. 
Realizada pela Fundação Padre Albino (FPA), com 
apoio da Jovem Pan, Life Sports, Prefeitura de Catan-
duva, EMS, Shanti Activewear, Padre Albino Saúde, Ri-
cardo Rebelato e Rede Central, a corrida arrecadou R$ 
8.285,44, revertidos para o custeio do tratamento dos 
pacientes com câncer.

Com percursos de 05 e 10 km, com saída e chega-
da do Estádio Municipal Silvio Salles, a corrida con-
tou com a participação de funcionários da Fundação: 
Josana Lúcia Tobias de Paula, Fernando Ruiz Cegatti, 
João José Sanches, Aline Pereira de Almeida e Maria 

Cláudia Piccolo Barbosa. Destaque para Josana, que 
conquistou o primeiro lugar na categoria geral femi-
nino 05 km. A classifi cação de todos os participan-
tes está disponível no link http://ctlifesports.com.br/
eventos-esportivos

“Agradecemos os parceiros e apoiadores, funda-
mentais para o sucesso da corrida, e principalmente aos 
participantes que abraçaram a causa. Muitos são profi s-
sionais, outros foram para superar seus próprios limites 
num gesto de solidariedade aos pacientes com câncer, 
que também estão buscando a superação em luta diária 
contra a doença”, agradeceu a gerente de Captação de 
Recursos da Fundação Padre Albino, Angélica Rodrigues.

Jornalista de Fernando Prestes vem conhecer o HCC
O jornalista Saul Martins, do jornal “A Trombeta”, 

de Fernando Prestes, que também circula em Agulha, 
Cândido Rodrigues e Aparecida de Monte Alto, veio 
conhecer o Serviço de Radioterapia/Hospital de Cân-
cer de Catanduva (HCC).

Recebido pelo administrador do hospital, Benedito 
Carlos Rodrigues, Saul conheceu todas as dependên-

cias da Radioterapia, conversou com a equipe técnica, 
que explicou o funcionamento do Serviço. Ao fi nal da 
visita, Saul encontrou pacientes de Fernando Prestes, 
entrevistou um deles e acompanhou o fi nal do trata-
mento de outro, inclusive o toque do Sino da Espe-
rança. A visita foi tema de matéria especial publicada 
naquele jornal.


