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HCC completa um ano de atendimento

Campanha Agosto Dourado

Crianças e a COVID-19

AME Catanduva continua

com ações preventivas

contra o coronavírus

O sino do cantor

O Serviço de Radioterapia “Maria Thereza da Silva Pereira” iniciou os atendimentos no dia 
14/08/2019 que, somados aos demais serviços oferecidos à população, fechou o ciclo de trata-
mento e compôs o Hospital de Câncer de Catanduva/HCC. Para marcar essa data, a Fundação Pa-
dre Albino convidou o Bispo da Diocese, Dom Valdir Mamede, para dar a bênção ao Serviço no dia 
17 último. Última página.

Agosto dourado é o mês de incentivo à ama-
mentação e o Hospital Padre Albino realizou 
campanha com a participação de gestantes, 
puérperas e profi ssionais da saúde, com fotos e 
relatos de experiências e a importância da doa-
ção para o Banco de Leite Humano. Página 09.

A grande preocupação dos pais é como pre-
venir a infecção por coronavírus em crianças. 
A pediatra dos consultórios próprios do Padre 
Albino Saúde, Gracy Afonso, relaciona medidas 
de prevenção que devem ser tomadas para pro-
teger os baixinhos. Página 04.

O Ambulatório Médico de Especialidades/
AME Catanduva, sob gestão da Fundação Pa-
dre Albino, continua promovendo ações para 
enfrentamento do Coronavírus. A Unidade ins-
talou barreiras de proteção de vidro nas recep-
ções. Página 07.

Dia doce Os Voluntários do Bem prepararam 
uma surpresa para os pacientes do HCC: doces 
feitos pela doceira Alessandra Garcia.

O soar do Sino da Esperança do Serviço de 
Radioterapia do HCC do dia 19 de agosto teve 
trilha completa com a participação do cantor e 
paciente Rodrigo Casal Garcia, 83 anos, de Ca-
tanduva. Última página. 

Edição Especial Comemorando o primeiro 
ano de atendimento do Serviço de Radiotera-
pia do HCC, o Jornal da Fundação Padre Albino 
elaborou uma edição especial, encartada neste 
exemplar.

9912258848/DR SPI
Fundação Padre Albino

CONTRATO

Mala Direta

Fechamento Autorizado, pode 
ser aberto pela ECT

USE

MÁSCARA

#

D. Valdir Mamede abençoa a Radioterapia do HCC. 
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HPA reestrutura seu 

Centro de Diagnóstico

A Fundação Padre Albino promoveu com-
pleta reforma no Centro de Diagnóstico (CDI) 
do Hospital Padre Albino (HPA). O objetivo foi 
oferecer conforto e comodidade ao usuário e 
agilizar o atendimento. Página 06.

CDI: reestruturação para atender melhor. 
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EDITORIAL

Duas edições; uma muito especial!
Não vejo necessidade de fi car batendo na 

tecla COVID-19 neste editorial, como venho fa-
zendo, pois acredito que as pessoas conscien-
tes e responsáveis sabem muito bem o que 
devem fazer. Ninguém é criança. Aliás, as men-
ções feitas à pandemia são a matéria “Crianças 
e a COVID-19”, na página 04, a tenda de triagem 
ativada no Hospital Emílio Carlos, a nova ação 
preventiva do AME Catanduva e as doações re-
cebidas, como da FIESP e do governo do Estado, 
entre outras tão importantes quanto.

Esta edição é especial para nós. Comemora-
mos o primeiro ano de funcionamento do Ser-
viço de Radioterapia, que somados aos demais 
serviços oferecidos pela Fundação, compôs o 
Hospital de Câncer de Catanduva, que atende 
Catanduva e 18 municípios da região. Uma con-
quista para quem precisa de tratamento, pois 
não precisa deslocar-se para cidades distantes, 
tendo que levantar de madrugada, enfrentar o 
perigo de longas e cansativas viagens e voltar 
para casa geralmente à noite. E fazer tudo nova-
mente no dia seguinte, durante vários dias!

Você, leitor, recebe duas edições deste jornal 
– a normal e a especial, encartada neste, sobre o 
primeiro ano do HCC.

A edição especial traz editorial do Dr. José 
Carlos Rodrigues Amarante, que cita as lutas e 
angústias enfrentadas para, enfi m, concretizar o 
sonho não somente da Fundação, mas de Catan-
duva e região. Na matéria “A primeira doação” 
falamos de D. Maria Thereza da Silva Pereira, a 
primeira doadora da Radioterapia, que mereci-
damente emprestou seu nome ao Serviço. Justa 
homenagem!

A simbologia do Sino da Esperança, com 
imagem de cinco pacientes, está retratada na 
página 03, que traz também a rotina de quem 
trata de câncer, através da primeira paciente. E 
os abraços recebidos pelos pacientes após tocar 
o Sino da Esperança?

A Radioterapia não foi importante somente 
para os pacientes (alguns depoimentos estão na 
página 05), mas também oportunidade de traba-
lho e crescimento profi ssional para funcionários. 

O que dizer dos apoios recebidos durante 
a construção e depois da inauguração? Foram 
muitos, espontâneos, como o “Rádio Abrace 
HCC’, iniciado em 2016 por sugestão do jornalis-
ta Cristiano Geraldi, assim como o dos voluntá-
rios. Não temos como relacionar todos; citamos 
os principais, mas agradecemos a cada um que 
voluntariamente se dispôs a arrecadar/doar re-
cursos para a obra. Como um senhor, no primei-
ro “Rádio Abrace HCC”, que ouviu no rádio, saiu 
de sua casa num bairro distante e veio até a Pra-
ça da República, todo tímido, se desculpando 
por doar R$ 50,00. Para quem tiver interesse, as 
formas de doação estão na página 06.

Não sei se todos percebem, mas no jardim 
da Radioterapia há mosaico de Padre Albino, 

obra da mosaicista catanduvense Flávia Marega 
Frigério, fruto de projeto desenvolvido nas co-
memorações dos 100 anos da chegada dele a 
Catanduva. Por fi m, textos e fotos sobre o início 
da construção e as instalações do Serviço. Na úl-
tima página, matéria completa sobre os apoios 
recebidos, os recursos investidos e o custo da 
Oncologia, hoje, para a Fundação Padre Albino.

Na edição normal, homenagem pelo Dia 
dos Pais com o belo texto “Meu querido pai”, na 
página 05, que tem ainda “O valioso tempo dos 
maduros”, de Mário de Andrade, “Filho”, de José 
Saramago, as promoções do mês e nossos no-
vos companheiros.

Dentre as mudanças e transformações que 
estão sendo implementadas pela Diretoria Exe-
cutiva, destaque para a reforma do Centro de 
Diagnóstico do Hospital Padre Albino, visando 
agilidade no atendimento, com a instalação de 
painel de senha, conforto e comodidade para 
o usuário.

As lives do curso de Educação Física da UNI-
FIPA continuam, trazendo para discussão e troca 
de conhecimentos grandes nomes e enfoques 
interessantes; a musculação foi tema de palestra 
online. Já o curso de Medicina realizou, pelo Ins-
tagram, campanha de prevenção contra lesões 
esportivas, que ainda pode ser acessada. O cur-
so de Enfermagem mantém tradição de produ-
ção científi ca de qualidade e publica e-book de 
Anatomia Humana para estudantes.

O dourado é a cor de agosto, mês da campa-
nha de incentivo à amamentação. Por que Agosto 
Dourado? A cor dourada está relacionada ao pa-
drão ouro de qualidade do leite materno. O Hos-
pital Padre Albino, que tem Banco de Leite Hu-
mano e presta serviço de extrema importância, 
realizou ação envolvendo gestantes e profi ssio-
nais da saúde, que deram depoimentos, divulga-
dos no Facebook e Instagram da Fundação Padre 
Albino, destacando a importância da doação.

A Fundação Padre Albino recebeu certifi ca-
do da AUDISA, empresa de auditoria externa 
independente, atestando sua credibilidade e 
transparência e o projeto ‘Valores’, que destaca 
funcionários e os valores da instituição, chegou 
ao Hospital Padre Albino.

O aniversariante HCC também está nes-
ta edição, recebendo doações e despertando 
emoções. Uma delas foi proporcionada pelo pa-
ciente Rodrigo Casal Garcia, que também pode 
ser vista no Instagram do HCC; a segunda, dos 
Voluntários do Bem, deixou mais doce o dia dos 
pacientes.

A nota triste foi o falecimento do Dr. Manoel 
de Souza Neto, médico do corpo clínico dos hos-
pitais da Fundação e docente da UNIFIPA.

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

O editor
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DATAS
COMEMORATIVAS

1º - Dia do Profi ssional de Educação Física
02 – Dia do repórter fotográfi co
03 – Dia da Guarda Civil e do Biólogo
05 – Dia do ofi cial de farmácia e da Amazônia
06 – Dia do Alfaiate
07 – Independência do Brasil
08 – Dia Mundial da Alfabetização
09 – Dia do Administrador e do Veterinário
13 – Dia do Agrônomo e do Programador
15 – Dia do cliente
17 – Dia da Compreensão Mundial
18 – Dia dos símbolos nacionais
21 – Dia da Árvore; do Fazendeiro; da Luta nacio-
nal das pessoas com defi ciências 
22 – Dia da Juventude e do Contador
23 - Início da Primavera; Dia do Soldador, do Téc-
nico em Edifi cações e Técnico Industrial
24 – Dia do Mototaxista e do Soldador
25 – Dia do Trânsito
27 – Dia do Idoso, Mundial do Turismo e do En-
canador
30 – Dia da navegação, do Jornaleiro, do Tradu-
tor e da Secretária

CURIOSIDADE
O que é ouvido absoluto? 

Uma pessoa tem ouvido absoluto quando consegue reconhecer uma nota musical sem 
que outra tenha sido tocada como referência. Os músicos têm o ouvido treinado para dis-

tinguir as notas a partir de outras tocadas anteriormente. Até há pouco tempo acreditava-se 
que ter ouvido absoluto era privilégio inato e raríssimo. Hoje, pesquisadores defendem que 
todos nascem com este potencial; basta apenas desenvolvê-lo.

Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167

A grande preocupação dos pais é como preve-
nir a infecção por coronavírus em crianças. A pe-
diatra dos consultórios próprios do Padre Albino 
Saúde/PAS, Gracy Helen Gaetan Afonso, relacio-
na medidas de prevenção que devem ser toma-
das para proteger os baixinhos. 

- Evite levar crianças em ambientes fechados, 
como supermercados, lojas e locais religiosos; 

- A partir de 02 anos coloque máscara nos pe-
quenos; 

- Lave bem as mãos e/ou use álcool em gel 
sempre que a criança tiver contato com superfí-
cies externas; elas levam as mãos com frequência 
à boca e olhos, principais portas de entrada para 
a contaminação; 

- A higienização correta das mãos também 
vale para os pais ou responsáveis antes de tocar 
na criança; 

“Todos estamos suscetíveis às complicações 
respiratórias por coronavírus. Proteja quem você 
tem que cuidar! Toda cautela com crianças é pou-
ca!”, ressalta a pediatra.

Por fi m, dra. Gracy recomenda que crianças 
com síndrome gripal, que caracterizam sensação 
febril ou febre, acompanhada de tosse, ou dor de 
garganta, ou coriza, ou difi culdade respiratória, 
devem ser levadas para avaliação médica. A co-
leta dos exames deve ser feita conforme os cri-
térios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e 
para crianças com sintomas gripais.

Sobre guardar comida quente na geladeira.

Este é um dos um dos mitos mais difundidos 
entre as donas de casa. Não há erro em guardar 
comida quente na geladeira.  O único problema é 
que vai aumentar um pouquinho o consumo de 
energia, mas não vai estragar a geladeira de modo 
algum. Porém...

Guardar comida quente na geladeira com o 

recipiente tampado.

O ar frio vai bater na tampa. Vai demorar muito 
para resfriar e as bactérias vão adorar! Então, colo-
que tudo destampado. Depois de duas horas você 
pode fechar.

Soprar velinhas do bolo de aniversário. 

Este é um péssimo mau hábito. Testes compro-
vam que o bolo fi ca contaminado por bactérias 
de saliva (ainda mais agora com a pandemia do 
novo Coronavírus). Essas bactérias produzem uma 
toxina que podem ocasionar aquelas intoxicações 
com 24 horas de vômito e mal-estar. Evite, tam-
bém, deixar o bolo fora da geladeira. 

• Pesquisas mostram que 20% da população do 
planeta sofre de depressão ao menos uma vez na vida.

• Há mais de 150 dores de cabeça. A que pulsa 
de lado; a que pega a nuca; a que vai e volta; e que 
surge no frio... 

Crianças e a COVID-19

lazer variedades
“No mundo dos negócios todos são 
pagos com duas moedas: dinheiro 
e experiência. Agarre a experiência 

primeiro; o dinheiro virá depois”. 
Harold Genee

&

Bolo de pão de queijo

Bolo de chocolate e
canela de liquidifi cador

Erros na cozinha

Você sabia?

Ingredientes

•100 gramas de queijo parmesão ralado
•½ pacote de polvilho doce peneirado (250 g)
•½ xícara de chá de leite (100 ml)
•½ xícara de chá de óleo (100 ml)
•2 ovos
•1 colher de sopa de fermento em pó
•1 xícara e meia de chá de queijo provolone pica-
do em cubos (150 g)
•1 xícara de chá de linguiça calabresa bem picada 
(150 g)
•Sal a gosto

Modo de montar. Coloque em um liquidifi cador 
o leite, o óleo e os dois ovos. Bata até formar uma 
mistura homogênea. Depois, coloque a mistura 
em uma tigela e acrescente o queijo parmesão e 
o polvilho doce, aos poucos. Mexa até fi car com 
boa unidade. Coloque o fermento em pó, o quei-
jo provolone, a linguiça calabresa – já refogada e 
sem gordura – e o sal. Misture. Coloque toda essa 
massa em uma forma untada com furo no meio – 
de 20 cm. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC e 
deixe por 40 minutos.

Massa

1 xícara (chá) de leite morno
3 ovos grandes
4 colheres (sopa) de manteiga derretida
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
1 xícara de achocolatado em pó
2 xícaras de farinha de trigo
2 colheres (sopa) rasas de canela em pó
1 colher (sopa) de fermento químico em pó

Cobertura

6 colheres de açúcar
4 colheres de chocolate em pó (ou achocolatado)
2 colheres de leite
1 colher de manteiga

Modo de preparo. Massa: bata todos os ingre-
dientes no liquidifi cador, exceto o fermento, por 
cerca de 3 minutos. Acrescente o fermento e bata 
por mais 15 segundos. Despeje a massa em forma 
redonda com furo central, untada e enfarinhada. 
Asse por cerca de 40 minutos em forno preaque-
cido a 180°C até colocar um palito e ele sair seco. 
Cobertura: Coloque todos os ingredientes no 
fogo e misture em fogo médio por cerca de 3 mi-
nutos. Despeje a calda ainda quente no bolo. 
Tempo de preparo: 50 minutos.

CULINÁRIA
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Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em julho, que vestem a camisa da Fundação 

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

HOSPITAL PADRE ALBINO 
Patrícia Brito Novais de Souza
Gabriela Moraes Teodoro
Renato Thomaz Sinhorini
Ariany Caroliny de Lima
Juliana Martins
Thamiris Costa Lima
Vagner Rodrigues de Mattos
Vinicius Mateus Masson
Ingrid Gonçalves da Silva
Valéria Frutero

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Raianny Cardoso da Silva
Letícia Bárbara Saturnino

Lilian de Paula Calef Oliveira
Bruna Marques Ossana
Alessandro Márcio André
Christiano Aparecido dos Santos
Bruna Gabriela de Medeiros
Tauane Ramos da Silva 
Maria Carolina do Nascimento
Ana Carolina Pereira Pinto Fanhani
Laís Carolina Mariano Cardoso
Rafael Aparecido Soares de Oliveira
Paula Aparecida Moraes Costa
Beatriz Amaral Galhando
Diego Storti Valle
Ana Beatriz Francisco da Silva
Tuany Caroline Maia

Letícia Cardoso de Matos
Lívia Mancini dos Santos
Maria Letícia da C. dos Santos
Michele Rafaela Saqueti
Herbert Ricardo Horvatti

COORDENADORIA GERAL

Tiago Coutinho de Almeida
Elton Rodrigo da Silva
David Lucas Lázaro Rascaglia
João Victor David

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

PADRE ALBINO

Marcelo Henrique Fassa Gomes

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Julho/2020

Meu querido pai!

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

Recrutamento interno promove funcionários

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para
Eid Luci da Silva San  ago Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem

Edilaine Carmozino da Silva Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem

Ingrid Cardozo Facci Auxiliar de enfermagem HEC Enfermeira

Lívia Machado Espirito Santo Stopa Farmacêu  ca HPA Farmacêu  ca coordenadora

Aline Cris  na Landislau Machado Copeira HPA Recepcionista caixa

Daiton Mateus da Costa Auxiliar de enfermagem HEC Técnico de enfermagem

Pamela dos Santos Madeira Aguiar Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem

Tamiris Aparecida Soares Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem

Gabrielli de Jesus G. de Oliveira Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem

Izabela da Silva Mar  ns Recepcionista Coordenadoria Geral Auxiliar administra  vo II

José Ribeiro Lino Junior Auxiliar de almoxarifado HEC Auxiliar de almoxarifado II

Daniela de Cássia Gonçalves Dias Assistente administra  vo Coordenadoria Geral Analista administra  vo

Rita de Cássia Gonçalves Dias Faxineira HEC Auxiliar de rouparia
Maria Lázara Pereira de Souza Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem
Maria Eduarda A. de Oliveira Mota Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem
Ariele da Silva Xavier Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem
Rafaela F. Melo da Conceição Auxiliar administra  vo I HEC Auxiliar de enfermagem
Joyce Matos da Costa Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem
Josimara Matosinho da Silva Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem

Eu sei que você gostaria que houvesse um jeito 
de me fazer enxergar a vida através dos seus olhos 
bem mais experientes, poupando-me de tropeçar 
pelo caminho.

Eu sei que você gostaria de ter as costas mais lar-
gas para carregar também os meus fardos, para ali-

viar-me de pesos.
Eu sei que às vezes o mundo é cruel e que viver 

nele pode ser uma árdua tarefa!
 Eu sei também que você gostaria de construir um 

mundo onde só houvesse o melhor para mim e onde 
o tempo não fosse tão curto para aprendermos a vida, 

onde não houvesse pessoas capazes de ferir-me, onde 
eu pudesse apenas brincar de viver.

 Eu sei que você gostaria de dar-me esse presente.
Eu sei da tristeza que você sente por não poder im-

pedir que eu sofra, que eu fi que doente, que abusem 
de mim, que os perigos me rondem e que a fé se des-
faça em meu coração.

Sei das cicatrizes que você carrega, provocadas 
por ferimentos que já me atingiram no passado.

 Sei das suas angústias e sobressaltos quando algo 
ameaça o meu tempo presente.

 Sei das suas vontades e ansiedades voltadas para o 
meu futuro.

 Ah, pai, que maravilhoso futuro você gostaria que 
eu vivesse!

Eu sei disso, pai. E por saber tanto, eu lhe peço: ou-
ça-me! Se dores eu sofri, maiores elas teriam sido sem 
a sua presença. Se em pedras muitas vezes eu tropeço 
e caio, lembro-me que foi você quem me ensinou a 
levantar. Se olho para o futuro e sinto medo, ele se vai 
assim que eu recorro à fé que você plantou em mim.

Agradeço a Deus por ter escolhido você para 
orientar os meus passos.

Obrigado, pai, pois foi com você que apren-
di que quando a jornada torna-se difícil Deus nos 
toma nos braços.

Parabéns, pai, pelo seu dia.

O valioso tempo dos maduros

Mário de Andrade

“Contei meus anos e descobri que terei menos tem-
po pra viver daqui para frente do que já vivi até agora.

Tenho muito mais passado do que futuro.
 Sinto-me como aquele menino que recebeu uma 

bacia de cerejas.
As primeiras ele chupou displicente, mas perce-

bendo que faltam poucas, rói o caroço.
 Já não tenho tempo para lidar com mediocridades.
 Não quero estar em reuniões onde desfi lam egos 

infl amados.
Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem 

eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte.
 Já não tenho tempo para conversas intermináveis, 

para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que 
nem fazem parte da minha.

Já não tenho tempo para administrar melindres de 
pessoas, que apesar da idade cronológica, são imaturas.

Meu tempo tornou-se escasso para debater rótu-
los; quero a essência, minha alma tem pressa.

Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de 
gente humana, muito humana: que sabe rir de seus tro-
peços, não se encanta com triunfos, não se considera 
eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade, que-
ro caminhar perto de coisas e pessoas de verdade.

O essencial faz a vida valer a pena.
E para mim, basta o essencial!”

Filho

José Saramago

Filho é um ser que nos emprestaram para um curso 
intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, 
de como mudar nossos piores defeitos para darmos os 
melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem.

Isso mesmo! Ser pai ou mãe é o maior ato de cora-
gem que alguém pode ter, porque é se expor a todo 
tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agin-
do corretamente e do medo de perder algo tão amado.

Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi ape-
nas um empréstimo!
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FIESP doa EPIs para a Fundação Padre Albino

HPA reestrutura seu Centro de Diagnóstico
para melhor atendimento ao usuário

Representando o presidente da FIESP (Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, o diretor 
da FIESP, Liszt Abdala, entregou na manhã do dia 06 de 
agosto, por meio do SESI e SENAI, 720 frascos de álcool 
em gel, 1.000 máscaras e 100 Face Shields para utilização 
na URA (Unidade para Respiratórios Agudos), localizada 
no Hospital Emílio Carlos, que atende pacientes suspei-
tos e confi rmados de COVID-19. Os itens foram entre-
gues por Abdala e o advogado Fábio Manzano para o 
diretor-presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo 
Donizeti Lopes, para a Diretora de Saúde, Renata Rocha 
Bugatti, e para a gerente de Captação de Recursos da 
Fundação Padre Albino, Angélica Rodrigues. 

“Para que nossos atendimentos continuem, conta-
mos com doações, como a da FIESP, pois o consumo 
de materiais de limpeza e higiene, assim como os EPIs, 

A Fundação Padre Albino, através de seu Setor de Ma-
nutenção e Obras, promoveu completa reforma no Cen-

A tenda foi ativada em função do aumento dos casos de COVID-19.

Doações, como da FIESP, são muito importantes 
para a Fundação.

Atendimento agilizado, conforto e comodidade 
para o usuário.

Capacitação para atendimento com qualidade 
e segurança

O respirador facilita o transporte com segurança 
de pacientes.

aumentou consideravelmente com a pandemia”, agra-
deceu o presidente da Diretoria Executiva da FPA. 

tro de Diagnóstico (CDI) do Hospital Padre Albino (HPA), 
reestruturando-o para melhor atender ao seu usuário.

A recepção fi cou ampla, trazendo conforto e como-
didade, e o atendimento agilizado, com a implantação 
de painel de senha, organizando o fl uxo. A criação de 
setor específi co para retirada de exames foi outro bene-
fício para o usuário.

Com diagnósticos precisos, laudos em até 48 horas, 
ampla rede credenciada e atendimento particular, con-
vênios e SUS, o Centro de Diagnóstico do Hospital Padre 
Albino, localizado na Rua 13 de maio, ao lado do Pronto 
Atendimento, atende para exames de ressonância mag-
nética, tomografi a, ultrassom, Raio X, endoscopia e colo-
noscopia, mamografi a, gama probe, terapias e litotripsia. 
Mais informações pelo telefone 17-3311-3039.

Governo do Estado envia 
respirador de transporte 

Equipes recebem
treinamento prático em
emergências pediátricas 

A Fundação Padre Albino recebeu neste dia 05 de 
agosto, do Governo do Estado, através do Departamen-
to Regional de Saúde de Rio Preto, DRS-XV, um respi-
rador de transporte Microtak. A intermediação com a 
Secretaria de Estado da Saúde foi feita pelo secretário 
de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

“O respirador será de grande utilidade, pois facilita 
o transporte, com segurança, de pacientes em ventila-
ção mecânica, inclusive os acometidos pelo COVID-19”, 
disse a diretora de Saúde e Assistência Social, Renata 
Rocha Bugatti, agradecendo a doação e a gestão feita 
pelo secretário Marco Vinholi.

De 16 a 30 de julho, as equipes de Enfermagem das 
Unidades Pediátricas do Hospital Padre Albino recebe-
ram treinamento teórico e prático em Emergências Pedi-
átricas, com todas as normas de segurança, com o objeti-
vo de capacitá-las para o atendimento nas emergências 
pediátricas, proporcionando qualidade e segurança ao 
paciente. Ao todo 186 profi ssionais foram treinados e 
as unidades envolvidas compreendem a Internação, Ur-
gência e Emergência e UTIs Neonatal e Pediátrica. 

“O reconhecimento dos sinais e sintomas que de-
monstram gravidade nos pacientes pediátricos e ado-
lescente é de suma importância para o prognóstico. 
Já o atendimento precoce pode evitar a evolução para 
parada cardiorrespiratória (PCR), choque, insufi ciência 
respiratória ou piora do quadro clínico. Sendo assim, 
os treinamentos específi cos, tanto técnicos como teó-
ricos, do profi ssional de saúde é prioritário para aten-
dimento ágil, resolutivo e humanizado das urgências e 
emergências pediátricas”, ressaltou a Coordenadora do 
Núcleo de Educação Permanente do Hospital Padre Al-
bino, Ana Lúcia dos Santos. 

Além da coordenadora, participaram do treinamento as 
enfermeiras Raquel Serena Zacchi (Especialista em Suporte 
Avançado em Pediatria-PALS) e Camila Redígolo Raimundo 
(Coordenadora Especialista UTI Neonatal e Infantil). 

A Fundação Padre Albino ativou, no dia 30 de julho 
último, a tenda de triagem pré-hospitalar para atendi-
mento aos pacientes que apresentem sintomas respi-
ratórios. O aumento progressivo dos casos suspeitos ou 
confi rmados para COVID-19 que necessitam de cuidados 
especializados na Unidade para Respiratórios Agudos 
(URA), instalada no Hospital Emílio Carlos, elevou o nível 
de resposta da instituição, seguindo o Plano de Enfren-
tamento à COVID-19 publicado no início da pandemia.

“Esse equipamento é responsável por realizar o 
primeiro atendimento a todo paciente que apresentar 
sintomas respiratórios, realizando a triagem e indican-
do o tratamento individual adequado a cada caso”, in-
formou o diretor médico do Hospital Padre Albino, Dr. 
Luís Fernando Colla. De acordo com ele, esse serviço já 
era realizado dentro da unidade hospitalar, mas, com a 
evolução dos casos, foi necessário aumentar o espaço 
destinado a esse tipo de atendimento, garantindo as-
sim a segurança dos pacientes. 

A tenda de triagem está equipada com sala de espe-
ra, consultórios médicos, baias de repouso individuais, 
com suporte de oxigênio, sala de emergência total-
mente equipada para atendimento e estabilização das 
urgências, além de equipe multidisciplinar dimensiona-

da e treinada para garantir a assistência adequada aos 
pacientes. “Os casos graves e que necessitarem de in-
ternação serão encaminhados para a unidade hospita-
lar para continuidade do tratamento”, explicou Dr. Colla. 
O diretor ressaltou que “se trata de estratégia robusta, 
baseada em experiências internacionais de enfrenta-
mento a catástrofes, visando a ampliação da capacida-
de de atendimento, garantindo os recursos necessários 
em espaço amplo e adequado”.

Dr. Colla salientou que, mais do que nunca, as me-
didas de distanciamento social recomendadas pelos 
órgãos sanitários são de extrema importância. “A ocu-
pação dos serviços de saúde vem aumentando grada-
tivamente, chegando a níveis críticos. Somente com a 
ajuda e conscientização da sociedade conseguiremos 
aliviar a pressão sobre o sistema de saúde, garantindo 
atendimento adequado a todos que forem acometidos 
pela COVID-19”, alertou.

A unidade funciona 24 horas por dia, nos sete dias 
da semana e atende pacientes SUS referenciados, além 
dos pacientes conveniados que podem procurar dire-
tamente a unidade em caso de necessidade. O atendi-
mento a gestantes e pediatria continua sendo feito no 
Hospital Padre Albino.

COVID-19: FPA ativa tenda 
de triagem no “Emílio Carlos”

Imprensa & Marketing

Divulgação

Imprensa & Marketing

Divulgação
Divulgação



Agosto/2020 07
AME Catanduva continua com ações

preventivas contra o coronavírus

O Ambulatório Médico de Especialidades/AME Ca-
tanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, con-
tinua promovendo ações na unidade para enfrenta-
mento do Coronavírus, conforme recomendações da 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

A Unidade instalou em todas as suas recepções 
barreiras de proteção de vidro para evitar contato di-
reto com pacientes, o que ajuda a prevenir contamina-
ção, já que tanto pacientes como recepcionistas fi cam 
mais distantes das gotículas de aerossóis emitidas de 
ambos os lados.

De acordo com a gerente administrativa do AME, Ka-

rulini Polo, desde o início da pandemia o AME Catanduva 
adotou medidas de prevenção na Unidade, preocupada 
com a assistência prestada aos pacientes. Na recepção, 
área externa, a Equipe de Enfermagem realiza triagem 
dos clientes e caso algum informe sinais ou sintomas de 
gripe e/ou resfriado é oferecida máscara, com orientação 
para higienizar as mãos e procurar atendimento médico 
na cidade da referência dele”.

Na porta de entrada há cartaz informativo sobre 
os sintomas de gripe; nas salas de espera foram isola-
das algumas cadeiras para manter a distância entre 
os clientes; vídeos informativos nas tevês das salas de 
espera informam sobre as medidas de proteção e pre-
venção ao Coronavírus; foi reforçada a importância da 
utilização correta dos EPI’s aos profi ssionais de saúde 
que prestam atendimento ao paciente, entre outras 
medidas. “Orientamos o paciente a usar sua própria ca-
neta para assinatura ou se usar a disponibilizada pelo 
AME realizamos a desinfecção contínua da mesma”, res-
saltou a gerente.

A diretora de Saúde e Assistência Social da Funda-
ção Padre Albino, gestora do AME, Renata Rocha Bugat-
ti, orienta os pacientes para não faltarem aos agenda-
mentos, pois assim não interrompem seus tratamentos. 
“Todos devem vir com máscara e seguir as orientações 
de prevenção para evitar o contágio. Temos que apren-
der a conviver com o COVID 19, seguindo as orienta-
ções, para darmos continuidade à vida com segurança”, 
recomendou a diretora.

UNIFIPA contrata novo gerente administrativo

Educação Física promove palestra online sobre musculação 

Barreiras de proteção de vidro foram instaladas em 
todas as recepções da Unidade.

Os próprios funcionários do AME confeccionaram o 
mimo aos pais".

Marcelo Fassa, o novo gerente administrativo 
da UNIFIPA

AME comemora o
dia dos pais e do motorista

Prevenção contra
 lesões esportivas

No último dia 07 de agosto, às 9h30, na sala de trei-
namento, o Ambulatório Médico de Especialidades/
AME Catanduva promoveu evento em homenagem ao 
Dia dos Pais para seus pais funcionários.

Os próprios funcionários do AME, utilizando latas de 
leite condensado vazias, confeccionaram portas cane-
ta, entregues aos pais, juntamente com bloco de anota-
ção, durante coff ee break oferecido.

Dia do motorista

De 20 a 24 de julho, o AME comemorou o Dia de 
São Cristóvão, padroeiro dos motoristas (25/07). Du-
rante esse período foram entregues mimos a aproxima-
damente 35 motoristas dos 19 municípios da área de 
abrangência da Unidade. “Nesse ano entregamos lem-
brança em forma de bloco de notas, com caneta azul 
personalizada com as logos do AME/FPA e TAG com a 
frase “Parabéns, Motoristas! Com seu esforço e trabalho 
o Brasil segue no caminho do progresso!”, informou a 
gerente administrativa, Karulini Polo.

A promoção foi do CIH – Centro Integrado de Hu-
manização, GTH – Grupo de Trabalho de Humanização, 
Administração e funcionários.

Praticar esportes é o segredo para ter vida saudável. 
Nesse processo algumas lesões esportivas podem sur-
gir, as quais prejudicam os treinos e interferem no de-
sempenho do atleta. Pensando nisso, a Liga Acadêmica 
de Ortopedia e Medicina Esportiva (LAOME) em par-
ceria com a Associação Atlética Acadêmica ‘Dr. Emílio 
Ribas’ (AAAER), ambas extensões do curso de Medicina 
da UNIFIPA, uniram-se para a Campanha de prevenção 
contra lesões esportivas, que aconteceu através de pu-
blicações de vídeos nas contas do Instagram @laome-
fameca e @medicinacatanduva.

Voltada para a população praticante de atividades físi-
cas regulares e de alta intensidade, a presidente da LAOME 
faz o alerta: “A prática de atividades físicas é extremamente 
importante para a saúde do individuo; por isso ela deve ser 
realizada com orientações de profi ssional e com equipa-
mentos adequados para que as lesões esportivas sejam 
prevenidas”. A campanha foi realizada durante todo o mês 
de julho e os vídeos ainda podem ser acessados nas contas 
do Instagram @laomefameca e @medicinacatanduva.

Divulgação

Divulgação

Marcelo Fassa é a nova contratação da UNIFIPA. O 
profi ssional, que já foi docente do curso de Pós-Gra-
duação da Instituição, passou a ocupar, desde o dia 20 
de julho, o cargo de gerente administrativo do Centro 
Universitário Padre Albino.

Fassa é mestre em Administração de Marketing pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especia-
lização em Administração para Desenvolvimento de 
Executivos pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação, 
aperfeiçoamento em Didática do Ensino Superior pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, cursando pós-
-graduação de Docência no Ensino à Distância.

O gerente tem experiência profi ssional na UNIJALES, 
Fundação Getúlio Vargas, Instituto Nacional de Pós-
-Graduação (INPG), UNIFEV, UNICASTELO, UNIP, UNIRP, 
UNIFENEC, UFTM – MG, sistema de Ensino Anglo, FAEC, 
UNIODONTO, SENAC, SEBRAE, FIESP, Instituto Brasileiro 
de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, entre outros.

Readequando as atividades regulares neste tempo 
de pandemia, o curso de Educação Física da UNIFIPA 
promoveu, no dia 11 de agosto, a palestra “Musculação 
– como aplicar a teoria na prescrição do treino”, a partir 
das 20h, através da plataforma ZOOM (100% online).

A palestra foi parceria entre o curso, representado 
pelo Prof. Igor Augusto Braz, e o MBE BRASIL – Mus-
culação Baseada em Evidência, que disponibilizou 
dois profi ssionais especialistas no assunto. O primeiro 
tema abordado foi “Musculação baseada em evidência: 
Como aplicar a teoria na prescrição do treino”, pelo PhD 
em Biologia Molecular pela Unicamp Prof. Ricardo Frei-
tas. Logo após foi a vez do Prof. Magno Luiz, especialista 
em Treinamento Esportivo (Cuba) e Nutrição Esportiva 
(RJ UVA), com o tema “Personal Trainer – como conquis-
tar os primeiros clientes”.

“A palestra foi direcionada para alunos da gradua-
ção e pós-graduação e egressos do nosso curso de Edu-
cação Física, visando capacitar os alunos e promover 
atualização para os egressos, o que pode contribuir na 
atuação profi ssional deles”, diz o Prof. Igor Braz. Os ins-
critos receberam certifi cado de 4h de participação.

Imprensa & Marketing

Lives da EDUCA

Especialmente no dia 11 de agosto, às 10h, Ander-
son Nicolau falou sobre ‘Preparação física no futebol 
atual’ em bate-papo com o Prof. Ddo. Igor Braz, coorde-
nador do curso de Educação Física da UNIFIPA, na série 
‘Live da EDUCA’ no Instagram ofi cial do curso@efunifi pa

Anderson Nicolau atualmente é preparador físico 
do Muangthon United, time da Liga Tailandesa de Fu-
tebol, e já passou por outros times do Oriente Médio. 
Natural do ABC paulista ele formou-se em Educação 
Física na UniBH (Universidade de Belo Horizonte). Elei-
to o melhor preparador físico do Campeonato Brasi-
liense de 2011 foi contratado pelo Ipatinga FC (Minas 
Gerais), que obteve acesso à Série B do Brasileirão 
naquele ano. Daí seguiu sua carreira de sucesso por 
times da Arábia Saudita, Iraque e agora fi rmando-se 
na carreira na Tailândia. 

O tema ‘Envelhecendo com saúde’ foi abordado na 
live do dia 13 de agosto, a partir das 19h, quando o Prof. 
Dr. José Cláudio Jambassi apresentou o tema ‘Muscula-
ção e envelhecimento’ e recebeu o Prof. Dr. André Gur-
jão para debater o assunto.
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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. 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

Curso de Enfermagem UNIFIPA publica e-book de anatomia humana para estudantes

O curso de Enfermagem da UNIFIPA lançou o 'Ma-
nual básico de Anatomia: Guia ilustrado de Anatomia 
Humana para Estudantes de Enfermagem'. Com con-
teúdo dirigido aos docentes enfermeiros, egressos e 
graduandos de Enfermagem, o manual ilustrado, em 
formato e-book, foi elaborado, no período de 2017 a 
2019, durante as atividades de monitoria na disciplina 
Anatomia Descritiva e Noções de Topografi a em labo-
ratório de prática para estudo teórico-prático da ana-
tomia humana. O livro permitirá ao estudante melhor 
conhecimento, necessário para identifi cação de estru-
turas do corpo em perfeito funcionamento, além de 
desenvolver espíritos de observação científi ca e crítico 
na pesquisa na área, estimulando-o a pensar sobre as 
inovações em material didático voltado ao ensino da 
Anatomia Humana.

Fizeram parte deste projeto a Profa. Dra. Maria Cláu-
dia Parro, pró-reitora Acadêmica e de Graduação da 

UNIFIPA e responsável pela publicação, juntamente 
com as enfermeiras Adriani Izabel de Souza Moraes e 
Victória Larissa dos Santos, egressas do curso de Enfer-
magem da UNIFIPA, e graduandas Maria Eduarda Gar-
cia Avanso Silva, Letícia Fernandes Cavalcanti e Maria 
Laura Macedo Leal, atuais monitoras da disciplina Ana-
tomia Descritiva e Noções de Topografi a do curso.

“Trata-se de material elaborado a partir de revisão 
da literatura especializada no decorrer das atividades 
acadêmicas de monitoria do curso e tem por objetivo 
proporcionar o conhecimento dos conceitos funda-
mentais em Anatomia Humana a graduandos de Enfer-
magem, através do estudo teórico das estruturas que 
os constituem, bem como sua identifi cação na prática”, 
explica a Profa. Dra. Maria Cláudia Parro. 

O e-book é da Editora Novas Edições Acadêmicas e 
está à venda pelo site www.nea-edicoes.com Para pe-
didos mencionar: Título: Manual Básico de Anatomia: 

Guia ilustrado de Anatomia Humana para Estudantes 
de Enfermagem; ID do livro: 36322; ISBN do livro: 978-
620-2-55782-5.



Agosto dourado é o mês de incentivo à amamenta-
ção e o Hospital Padre Albino realizou campanha com a 
participação de gestantes, puérperas e profi ssionais da 
saúde, com fotos e relatos de experiências exitosas e a 
importância da doação para o Banco de Leite Humano. 

Os depoimentos foram divulgados durante todo 
este mês de agosto no Facebook e Instagram da Fun-
dação Padre Albino. A ação foi promovida pela Materni-
dade, UTIs Neonatal e Infantil e Banco de Leite Humano 
do hospital e ela acompanhou os eventos alusivos à 
data realizados pelo curso de Enfermagem da UNIFIPA, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

Depoimentos 

Enfermeira Camila Ramos Bernardo Spolaor com a 
mãe Fabiana Cristina Ferreira - “Não tenho nem palavras 
para explicar o que sinto quanto estou amamentando 
minha fi lha com leite saudável”.

Enfª Ludimila Ferreira da Cruz com a mãe Magali San-
tos Oliveira - “Amamentar é saber que o melhor alimento 
para meu fi lho depende de mim. E essa sensação é ótima”.

Enfª Flávia Waldomiro Herédia Miotto com a mãe 
Isabela Caroline Mazoca - “No começo foi difícil, mas 
com o auxílio e a orientação da equipe consegui reali-
zar o desejo que tinha de amamentar. Agradeço a todos 
pela ajuda e carinho”. 

Técnicas do Banco de Leite Lígia Aparecida Fernan-
des e Cleciara Carvalho de Macedo Bueno com mãe Mi-
rella de Marchi Gobbi - “Na gestação tive medo de não 
conseguir amamentar ou de não ter leite para o meu 
bebê. Com o nascimento dele aprendi que não é fácil 
mesmo, mas você não pode desistir. No começo é so-
frido, dolorido, cansativo, mas tudo passa e é a melhor 
coisa que existe! Eu agradeço todos os dias essa bênção 
de poder alimentar meu fi lho e ajudar outras mamães 
também! Se você tem leite sobrando, doe!”

Hospital Padre Albino realiza
a campanha Agosto Dourado
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Enfermeira Ludimila com Magali Enfermeira Camila com Fabiana Cristina Enfermeira Flávia com Isabela Caroline

Doação do Governo do Estado.

Fotos: Divulgação

Governo do Estado doa EPIs 
para combate ao Coronavírus

O Governo do Estado, através do Departamento Re-
gional de Saúde/DRS-XV de São José do Rio Preto, doou 
95.328 itens de equipamentos de proteção individual 
(EPIs) para utilização no combate ao novo coronavírus. 
Entre os itens estão máscaras cirúrgicas descartáveis, 
máscaras N95, luvas de procedimentos P, M e GG, tou-
cas descartáveis, cobertura de óbito, protetores faciais 
e álcool 70%.

 Projeto Gama

A Fundação Padre Albino recebeu doação de 100 
máscaras face shield do Projeto Gama (Grupo de Apoio 
aos Médicos e Agendes de Saúde), cuja missão é produ-
zir e doar máscaras em larga escala para atender a alta 
demanda dos hospitais.

Albert Einstein

A Sociedade Benefi cente Israelita Brasileira Hospital 
Albert Einstein de São Paulo doou máscaras descartá-
veis e álcool em gel no valor de R$ 18.808,36.

Copos

O Banco Santander de Catanduva doou 33 mil co-
pos descartáveis de café para o Hospital de Câncer de 
Catanduva. A entrega foi realizada pela gerente geral 
Marilene Perissoto e pelo colaborador Diego Zampola, 
Os descartáveis são disponibilizados para uso dos pa-
cientes do hospital.

Tricô do Bem

O Hospital de Câncer de Catanduva recebeu do gru-
po Tricô do Bem a doação de 50  toucas, cachecóis e 
meias de tricô, produção das próprias voluntárias, que 
são de Catanduva e Pindorama, para doação aos pa-
cientes que estão em tratamento.

Dr. Manoel, médico do corpo clínico da FPA e docente 
da UNIFIPA.

Falece o Dr. Manoel
de Souza Neto

Faleceu no dia 11 de agosto o neurologista Dr. 
Manoel de Souza Neto, com 63 anos, que integrava o 
corpo clínico dos hospitais da Fundação e o quadro de 
docentes da UNIFIPA há 36 anos. Formado em Medicina 
pela FAMECA (1981), Dr. Manoel fez Residência Médica 
também na instituição (1983) e era docente do curso de 
Medicina desde 1984.

Dr. Manoel era casado com a médica Dra. Maria Lau-
ra e deixa os fi lhos Dr. Alexandre, também médico do 
corpo clínico da Fundação, Augusto e Álvaro e noras.

A UNIFIPA suspendeu as aulas durante aquele dia. 

Arquivo

Fio da alegria
Thais Anghinoni é um rosto conhecido no HCC. Física 

médica, foi uma das primeiras contratações do Serviço 
de Radioterapia, acompanhando todo o processo de 
instalação e testes para funcionamento adequado do 
acelerador linear. Além de contribuir todos os dias com 
seu trabalho, ela resolveu também ajudar, doando seu 
cabelo para a produção de perucas.

O Hospital de Câncer de Catanduva tem parceria com 
o projeto Fio da Alegria, que confecciona perucas para 
doação aos pacientes com câncer que necessitam de 
próteses capilares para melhorar a autoestima. As próte-
ses são produzidas com mechas fornecidas pelo próprio 
HCC e a confecção é gratuita, possibilitada através de 
apoios empresariais. Você pode ajudar essa causa tam-
bém. Veja como em www.abracehcc.com.br Thais Anghinoni: funcionária e doadora ao HCC.

Divulgação

FPA recebe certifi cado de credibilidade e transparência

A Fundação Padre Albino foi devidamente audi-
tada, no exercício de 2019, pela Audisa - Auditores 
Associados, empresa especializada em entidades do 
terceiro setor, que emitiu o relatório do auditor inde-
pendente.

Juntamente com o relatório, a Audisa encami-
nhou o “Certificado de Auditoria Contábil Indepen-
dente”, assinado pelo diretor Alexandre Chiaratti do 
Nascimento, confirmando a transparência nas ações 
da Fundação, o que segundo a empresa, proporciona 
credibilidade.

Projeto Valores da Fundação chega ao HPA

Suelen Zanirato Dodorico, analista de recursos humanos, passou a mascote do projeto ‘Valores da Fundação’ a Maria 
Aparecida Veronesi Bigoni, coordenadora de Faturamento/Coordenadoria Geral, que por sua vez entregou para Fátima 
Pinto Cajuella, gerente de Faturamento da Fundação Padre Albino. A mascote, assim, chegou ao Hospital Padre Albino.

O objetivo do projeto é disseminar os valores da Fundação entre todos os funcionários e assim homenagear 
os que se destacam no cumprimento deles. Os valores são comprometimento, empreendedorismo, profi ssiona-
lismo, respeito, sustentação do histórico, trabalho em equipe e transparência.
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O sino do cantor

HCC 1 ano: um dia mais doce

O soar do Sino da Esperança do Serviço de Radiote-
rapia do HCC do dia 19 de agosto teve trilha completa 
com a participação do cantor e paciente Rodrigo Casal 
Garcia, 83 anos, de Catanduva. Ele concluiu sua 35ª ses-
são de radioterapia na glândula salivar e, emocionado, 
cantou a oração do Pai Nosso. 

A sensibilidade provocada pelo tratamento não im-
pediu Rodrigo de impressionar a todos com sua voz. 
Assista no Stories do Instagram do HCC este momento 
especial e emocionante.

Sinos de julho

 O fi nal de julho foi marcado por muitas histórias de 
superação, coragem e força de vontade. Tocaram o Sino 
da Esperança, simbolizando a conclusão das sessões de 
radioterapia, José Boian, de Elisiário; Sebastião Floren-
tino Filho, de Catanduva; Marcela Anselmo dos Santos, 
de Urupês; Diogo Garcia Lopes, de Catanduva; Rubens 
de Castro, de Catanduva, e Guido Trovó, de Catanduva. 

 “Cada paciente que passa por aqui deixa um peda-
cinho seu conosco e leva uma parte de nós. São tantas 
histórias e superações; é impossível não se emocionar 
ao vê-los vencer mais uma etapa”, contou Thais Anghi-
noni, física médica do HCC, que acompanha, emociona-
da, todos os sinos dos pacientes.

O tratamento do câncer tem seus efeitos colaterais, 
que provocam mal estar, e pensando em tornar o dia 
mais doce os Voluntários do Bem prepararam uma sur-
presa para os pacientes do Hospital de Câncer de Ca-
tanduva/HCC. Comemorando o primeiro ano de funcio-
namento, os pacientes dos Serviços de Quimioterapia 
e Radioterapia receberam doces feitos pelas mãos da 
doceira Alessandra Garcia.

Devido às restrições no ambiente hospitalar, os do-
ces foram entregues no dia 18 de agosto por funcio-
nários da Fundação Padre Albino, que ressaltaram o 
carinho do grupo de voluntários, que não pode estar 
presente.

“Depositamos todo o nosso carinho nesse mimo. É 
uma forma, mesmo que distante, de dizer que estamos 
aqui torcendo por um bom tratamento para cada um 
dos pacientes”, ressaltou a coordenadora dos Voluntá-
rios do Bem, Luciana Vargas. 

A Fundação Padre Albino comemorou na tarde do 
dia 17 de agosto último, com bênção do Bispo da Dio-
cese, Dom Valdir Mamede, data muito importante para 
a população de Catanduva e dos 18 municípios da mi-
crorregião: o primeiro ano de atendimento do Serviço de 
Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva.

A pandemia do novo Coronavírus impediu que a co-
memoração tivesse a participação de todas as pessoas 
que, com amor, solidariedade e espírito voluntário, cola-
boraram para o término da obra. A bênção foi transmiti-
da ao vivo pelo Facebook do HCC. 

Antes da bênção, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, 
presidente do Conselho de Administração, disse da im-
portância da data para a Fundação Padre Albino e para 
a população de Catanduva e região. Lembrou que desde 
o início do projeto foram dez anos para que o primeiro 
tratamento ocorresse, em 14 de agosto de 2019, e a inau-
guração ofi cial, em 14 de setembro do mesmo ano, com 
a presença do governador João Doria e bênção de Dom 
Valdir. “Tudo passou muito rápido e já estamos comemo-
rando o primeiro ano de existência da Radioterapia, que 
fechou o ciclo de tratamento oncológico e nos possibili-
tou a implantação do Hospital de Câncer de Catanduva. 
Quantas pessoas foram benefi ciadas!”, comemorou. 

Dom Valdir Mamede falou que o HCC é “resultado de 
um sonho que teve origem no Padre Albino e naqueles 
que na escola do Padre Albino estão fazendo aprendiza-
do cotidiano de atenção às pessoas, reconhecendo nelas 
templo de Deus, morada do Altíssimo e, portanto, porta-
doras de uma dignidade a ser preservada”. O bispo disse 
da sua satisfação de, após um ano da bênção ter sido 

oferecida pela Igreja, retornar para reafi rmar aquilo que 
foi feito naquela ocasião, “ou seja, consagrar este espaço 
por inteiro para que aqui o nome de Deus seja louvado 
através de um serviço de qualidade à pessoa humana”. 

 Participaram ainda da bênção o diretor-presidente 
da Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino, Regi-
naldo Donizeti Lopes, a diretora de Saúde e Assistência 
Social, Renata Rocha Bugatti, a diretora de Educação, 
Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira, e o dire-
tor administrativo e fi nanceiro, Heliton Wagner Bene-
telli. Com seu talento ao piano, Paulinho Bauab abri-
lhantou o evento. 

 A Fundação Padre Albino convida a população 
para acompanhar pelas suas redes sociais a progra-
mação comemorativa deste primeiro ano de funcio-
namento do HCC. 

Bênção marca o 1º ano de atendimento do HCC

Dom Valdir abençoou novamente a Radioterapia/HCC.

Rodrigo Garcia tocou o sino, cantou e emocionou 
os presentes.

Paulinho Bauab ao piano.

Deputado Derrite veio reafi rmar seu compromisso 
com a Fundação.

Os doces foram distribuídos por funcionários 
da Fundação.
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Deputado Guilherme Derrite visita a FPA

O deputado federal Guilherme Derrite (PP), em visi-
ta à região, esteve na Fundação Padre Albino na tarde 
do dia 07 de agosto. “A visita vem para reafi rmar nosso 
compromisso com a instituição e com os profi ssionais 
que realizam um trabalho sério”, ressaltou o deputado, 
que destinou verba de R$ 335.000,00 ao HEC, por meio 
de emenda parlamentar, no fi nal de 2019, liberada re-
centemente.

O deputado foi recebido pela diretora de Saúde e 
Assistência Social, Renata Rocha Bugatti, pela direto-
ra de Educação, Cristiane Valéria da Silva Procópio de 
Oliveira, pelo diretor médico do Hospital Emílio Car-
los (HEC), Jussemar Rios, e pela gerente de Captação 
de Recursos, Angélica Rodrigues.

O deputado estava acompanhado pelo comandante 
do Corpo de Bombeiros de Catanduva, José Luciano Val. 
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