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Unifi pa lança logomarca e anuncia cursos de 

Agronomia e Ciências Contábeis

“Emílio Carlos” obtém o selo inicial 

de Hospital Amigo do Idoso

Encerrado programa que analisou condição física e 

riscos ergonômicos em funcionários dos hospitais

Alguns conselhos para a vida da Hol

Acelerador linear do HCC deve chegar a 
Catanduva em fevereiro

O acelerador linear, aparelho que faz a radioterapia, adquirido pela 
Fundação Padre Albino para o seu Serviço de Radioterapia/Hospital de 
Câncer de Catanduva no ano passado e embarcado no fi nal de novem-
bro na China, foi desembarcado dia 05 de janeiro último no porto de 

Na manhã do dia 8 de janeiro, no Complexo Esportivo “Prof. Ivo 
Dall’Aglio, no Câmpus Sede, a UNIFIPA – Centro Universitário Padre Al-
bino lançou sua nova logomarca e anunciou para 2018 dois novos cur-
sos: Agronomia e Ciências Contábeis. Página 07.

O Hospital Emílio Carlos recebeu o Selo Inicial de Hospital Amigo do 
Idoso. O Programa São Paulo Amigo do Idoso e o Selo Amigo do Ido-
so foram criados como instrumento de promoção de amplo processo 
de mobilização regional, de diversos setores governamentais e da so-
ciedade, para desenvolver territórios amigáveis a todas as idades, com 
foco no envelhecimento ativo do Estado de São Paulo. Página 06.

O Prof. Américo Lourenço, Técnico do Laboratório de Fisiologia de 
Exercício do curso de Educação Física-Bacharelado da UNIFIPA, encer-
rou o programa de avaliações físicas, ergonômicas e análise de riscos 
à saúde do trabalhador dos hospitais mantidos pela Fundação Padre 
Albino. Agora, serão desenvolvidos planos de ações que benefi ciem a 
saúde desses trabalhadores. Página 09.

Ao completar 26 anos, Holly Butcher começou a pensar muito sobre 
a morte depois de ter sido diagnosticada com um câncer maligno. Ela 
decidiu escrever uma última carta antes de falecer e a publicou em sua 
página do Facebook no dia 3 de janeiro de 2018. Página 04.

NATAL JUNIOR A Faeca Júnior, empresa júnior do curso de Admi-
nistração da Unifi pa, realizou no dia 17 de dezembro o projeto Natal 
Júnior, envolvendo crianças e famílias da Pastoral da Criança da Paró-
quia de São Benedito, de Catanduva. O evento benefi ciou 35 famílias. 
Página 08.

Doação ao HCC A Srª Aparecida de Lourdes C. Maiorano, vencedora da 
campanha de Natal do Garden Shopping Catanduva, doou seu prêmio 
ao Hospital de Câncer de Catanduva/HCC: um Renault Kwid 0 km. 
Última página.

Santos. O equipamento foi transferido para o porto seco, em Barueri, e a 
previsão de chegada a Catanduva é 15 de fevereiro. No entanto, todas es-
sas datas são previsões, ou seja, os prazos podem ser maiores em virtude 
dos trâmites burocráticos para a liberação do aparelho. Última página.

Divulgação

Dr. Nelson Jimenes, Reitor da Unifi pa, falou sobre as cinco décadas de 
Ensino da Fundação.

Divulgação

Divulgação
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2018 promete

Aqui estamos 
nós, em 2018, 
ano que inicia-
mos com mui-
tas esperanças 
de realizações 
e também com 
promessas de 
muitas emoções. 
A começar pela 
comemoração 

dos cem anos da chegada de Monsenhor Al-
bino em Catanduva; a expectativa ansiosa da 
chegada do acelerador linear da radioterapia; 
a instalação defi nitiva do Centro Universitário 
Padre Albino – Unifi pa e seus novos cursos; o 
processo de profi ssionalização que está prestes 
a ser implantado; a retomada do crescimento 
da economia brasileira e, fi nalmente, culminan-
do com as eleições majoritárias que prometem 
muitas emoções.

Podemos afi rmar que 2017 não foi um ano 
ruim para a Fundação Padre Albino, porém foi 
um ano muito difícil de ser atravessado. Algu-
mas expectativas que tínhamos não se concre-
tizaram e ainda tivemos alguns contratempos, 
como atrasos nos recebimentos, mas nenhum 
compromisso deixou de ser honrado. Ficaram 
pelo caminho alguns companheiros de jornada, 
parentes, amigos e também alguns voluntários 
do HCC. A saudade e o exemplo que deixaram 
nos impulsionam a dar sequência à missão.

O que nos anima e sustenta, também, são as 
inúmeras pessoas que têm abraçado conosco a 
causa do HCC; a elas devemos grande parte das 
nossas conquistas até aqui. Uma dessas pessoas 
que não canso de agradecer – pedindo anteci-
padamente perdão para todas as outras cujo 
espaço não me permite nominar – é a Lourdi-
nha Fávero e suas companheiras voluntárias 
do Ateliê “Amor ao próximo”. De pouquinho 
em pouquinho, com seus graciosos artesana-
tos confeccionados a partir de material doado, 
acrescentaram ao Captômetro R$ 55.380,00 só 
em 2017, provando que amar ao próximo exi-
ge mais que palavras; exige ação, abnegação e 
responsabilidade. Nunca vou esquecer que a 

Lourdinha foi a primeira a aderir ao “HCC, abrace 
essa causa”.

No mesmo patamar estão os grupos “Volun-
tários do Bem” e o Clube de Rodeio “Os Bravos”. O 
primeiro capitaneado pelos incansáveis Luciana 
e Paulo Vargas e a elétrica Silene Favali e o ou-
tro pelos dinâmicos Cláudio Romagnolli e Lino 
Lima. Só em 2017 aportaram R$ 208.409,55 e R$ 
121.153,00, respectivamente, ao Captômetro. 
Cito apenas estes porque são voluntários de pri-
meira hora. Não quero ser injusto, contudo, com 
tantos outros voluntários, anônimos ou não, que 
têm sido de suma importância para a realização 
do projeto. Todas as colaborações foram indis-
tintamente registradas nos sites do HCC e da 
FPA. Todos já estão no coração de Padre Albino e 
no nosso coração também.  

As emendas parlamentares dos deputados 
Dr. Sinval, Beth Sahão e Marco Vinholi são e se-
rão de extrema importância para a conclusão do 
projeto, já que parte delas ainda não foram efeti-
vamente liberadas. Sem elas difi cilmente conse-
guiríamos concluir o projeto.

Neste exato momento estamos nos prepa-
rando para receber em Catanduva o acelerador 
linear, que já se encontra no Brasil; mais precisa-
mente em Barueri aguardando os procedimen-
tos de desembaraço. As últimas informações 
dão conta de que deverá aqui chegar em mea-
dos de fevereiro; talvez antes. Vamos comemo-
rar em grande estilo sua chegada. Catanduva, 
nos seus cem anos de emancipação, merece um 
presente como esse.

Com todas essas previsões alvissareiras, res-
ta-nos agora esperar pela realização da promes-
sa feita pelo Dr. David Uip, de liberação dos dois 
milhões de reais prometidos para a conclusão da 
estrutura física do prédio da Radioterapia. Acre-
ditamos que irá cumprir a promessa, conforme 
nos tem informado o deputado Marco Vinholi, 
relator do Orçamento paulista de 2018. Só espe-
ramos que o dinheiro chegue a tempo.

Boa leitura!

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Acredite na beleza dos seus sonhos

Quando tinha apenas 16 anos, Romana foi aban-
donada pelo marido e teve de criar dois fi lhos sozinha. 
Morando no México, ela vivia em extrema pobreza, era 
despreparada e não sabia falar inglês, mas tinha um so-
nho para uma vida melhor. Com apenas alguns dólares 
para concretizar aquele sonho, ela rumou para Los An-
geles, onde usou seus últimos sete dólares para pagar 
um táxi até a casa de um parente distante.

Romana recusava-se a viver da caridade alheia. Ime-
diatamente arrumou um emprego como lavadora de 
pratos e logo a seguir outro como cozinheira de tor-
tillas, da meia-noite às seis horas da manhã. Dos dois 
empregos ela conseguiu economizar 500 dólares, que 

foram usados na compra de uma máquina de fazer tor-
tillas. Ao longo do tempo, e com muito esforço, Romana 
tornou-se gerente da maior rede mexicana de alimen-
tos do mundo. 

E para complementar seu sucesso, Romana Banue-
los foi escolhida por Dwight D. Eisenhower para ser a 
37ª Tesoureira dos Estados Unidos. Ela exemplifi cou o 
que Eisenhower tinha a dizer sobre os sonhos que im-
pulsionam nosso futuro: “Temos sucesso apenas quan-
do identifi camos na vida, na guerra ou em outro lugar 
qualquer, um objetivo que sobrepuja a tudo, e quando 
fazemos todas as outras situações inclinarem-se em di-
reção àquele objetivo”.
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07 - Gabriel Herrera Martos
12 - Renata Aparecida Martins

Shirley Albino Alves
14 - Lilian Pet Hosina
24 - Matias Bezerra de Queiróz
27 - Halana Grasiela de Abreu
28 - Maurílio Aparecido do Carmo

Hospital Padre Albino

01 - Efi gênia dos Santos Félix Andrade
Maria Aparecida Cajuela Mouco
Maria Aparecida Gonçalves da Cruz
Naielly Cristina de Matos Galante

02 - Cleusa Aparecida de Sousa
03 - Aparecida de Souza Fernandes

Cibele Aparecida Wagner Gonçalves
05 - Andresa Frias Penalvel

Gisele Patrícia Antonio
06 - Antonia Gonçalves Moreira
07 - Clarice Aparecida dos Santos

Edna Alves Pereira dos Santos
Jane Alice Esperandio

08 - Bianca Beatriz Alves
Lúcia Helena Ferro
Maria Creusa Tamarossi

09 - Ana Cláudia Norvete Bistafa
Vânia Aparecida Domingos

10 - Adriana Batista Quirino
Jéssica Mayumi Kague Penteado
Rosa Maria Camillo Guerbas

11 - Adriana Andrade Gomes
Francisco Adão da Silva
Gabriel Sampaio Ananias
Gisela Cristina Percebon Morette
Sonia Maria Pereira

12 - Adriana da Mota Santos Silva
Marcos Paulo Alves
Neiva Lima da Silva Martins

13 - Adriana Isabel de Lima
Maria Pierina D. Anastacio

15 - Dangela Carolina Praiz Ramos
Denise Justino Afonso
Dr. Igor Lopes da Silva

16 - Jéssica Aparecida Baldassin
17 - Cleide Pavani Piovani

22 - Patrícia Fernanda Caluz da Silva
23 - Luís Carlos Girabel

Roseli da Silva Thomaz
24 - Fátima Aparecida Ferreira Abreu
25 - Maria Salete Moreira Rodrigues
26 - Jéssica Aparecida de Oliveira da Silva

Mônica Neves Silvério
27 - Flávia Fernanda de Oliveira
28 - Michele Cristina Simões dos Santos

Recanto Monsenhor Albino    

01 - Marly Jesus Moreira
09 - Benedita de Fátima Oliveira Silva
10 - Maria Cristina C. Mendonça
13 - Andreia Gomes
18 - Aline Aparecida Correia Galbeiro
27 - Aline Dyane Padilia Vizentin

Ambulatório Médico de Especialidades - AME  
05 - Gabriela Fernanda Gonçalves de Almeida
08 - Ana Lúcia Lopes
15 - Daniel Dias Gazeta
18 - Willian Gustavo Lima Fernandes
19 - Mário Augusto Marra Ananias
21 - Vanessa Damião Silva
26 - Andresa da Silva Reis
27 - Natan Cassioti Furlan

UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino    
03 - Prof. Marcos Venício Braz de Assis
05 - Marcos Pereira da Silva

Prof. Murillo Antonio Couto
Prof. Sidney Moreno Gil

06 - Adriana Pagan Tonon
Profª Adriana Paula Sanchez Schiaveto
Prof. Flávio Louzada Graciano

07 - Profª Ana Paula Girol
Prof. Dario Ravazzi Ambrizzi

08 - Márcia Sueli Barbujani
09 - Prof. Antonio Angelo Bocchini

Thaise Cristina Condelechi
Prof. Tiago Aparecido da Silva

11 - Maria de Lourdes Barbato
14 - Adair Zolim 

Profª Ana Carolina Doti
21 - Prof. Carlos Alexandre Mendes
23 - Prof. Sinval Malheiros Pinto Júnior
26 - Prof. Fábio Macchione dos Santos
27 - Prof. Marcílio Antonio Bortolucci
28 - Prof. Luiz Lázaro Ayusso

Colégio Catanduva

16 - Prof. Wander Gustavo Arf
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Novos companheiros

Recrutamento interno promove funcionários

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

O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de dezembro 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:

HOSPITAL PADRE ALBINO 
Nathália Fernanda da Silva Estevarenga
Nilma Rodrigues de Souza
Daniela Elias Gonçalves
Mayra Regina Meretti
Mylena Cristina Lima
Maria Eduarda de Oliveira
Flávia Gil Martins
Gedália Pettinelli Freitas
Jadson Juri da Conceição Araújo
Maetê Gabriela Dominice
Thaynara Bruna de Macedo
João Carlos da Silva

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para
Sueli Aparecida da Costa 
Machado Cavassani Auxiliar de Enfermagem HEC Enfermeira

Vítor Afonso da Silva Auxiliar de Enfermagem HPA Auxiliar de Banco de Sangue

Alessandra Pedro Auxiliar de Enfermagem HPA Auxiliar de Banco de Sangue
Eliana Aparecida Cavassani Auxiliar Administra  vo I HEC Auxiliar de Enfermagem
Bruna Mauri Aranha Auxiliar Administra  vo I HEC Auxiliar Administra  vo III

Altino dos Santos Júnior
Laís Januário de Paula
Marinara Soares da Silva

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Isabela Ribon Spanha
Rafaela Fernanda Melo Conceição
Tainá Cristina dos Santos
Alifer Andreotti dos Santos
Nayara Cristina Nance
Elaine Cristina Cagnazz
Bárbara Tamburi

Isabela Rodrigues da Costa

AME

Débora Aparecida Matioli Lopes

COORDENADORIA GERAL

Márcio Ferreira
Adilson Cristiane Alves
Lucas Alves Martins

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

PADRE ALBINO

Rita de Cássia Pereira

Alguns conselhos para a vida da Hol
Jovem de 27 anos morre tragicamente de câncer e deixa mensagem inspiradora no Facebook.

Ao completar 26 anos, Holly Butcher começou a 
pensar muito sobre a morte depois de ter sido diag-
nosticada com um câncer maligno. Ela decidiu escrever 
uma última carta antes de falecer e a publicou em sua 
página do Facebook no dia 3 de janeiro de 2018. Me-
nos de 24 horas depois de postar a carta de despedida, 
Holly se foi, cercada por sua família. Agora, sua mensa-
gem está chegando a milhões de pessoas ao redor do 
mundo. A carta segue abaixo:

É estranho compreender e aceitar sua mortalidade 
aos 26 anos de idade. Essa é apenas uma dessas coisas 
que você ignora. Os dias vão passando e você apenas 
espera que continue assim. Até que acontece o ines-
perado. Eu sempre me imaginei envelhecendo, fi cando 
enrugada e com os cabelos grisalhos – muito provavel-
mente causados por minha linda família (várias crian-
ças), que eu planejava constituir com o amor da minha 
vida. Quero tanto isso que chega a doer.

A vida é assim, ela é frágil, preciosa e imprevisível. To-
dos os dias são uma dádiva e não um direito adquirido.

Eu estou com 27 anos agora. Eu não quero partir. Eu 
amo minha vida. Sou feliz... E devo isso aos meus entes 
queridos. Mas é algo que está fora do meu controle.

Eu não escrevi esta ‘mensagem antes de morrer’ 
para que a morte seja algo temido – aprecio o fato de 
que geralmente ignoramos sua inevitabilidade... Exceto 
quando quero falar sobre isso e o tópico vira um ‘tabu’, 
algo que nunca acontecerá com nenhum de nós. Isso 
foi meio difícil. Só quero que as pessoas parem de se 
preocupar com os estresses pequenos e insignifi cantes 
da vida e tentem se lembrar de que todos nós vamos 
para o mesmo lugar depois daqui. Por isso, faça o que 
puder para que seu tempo de vida seja incrível e valha 
a pena, deixando as bobagens de lado.

Coloquei muito do que penso abaixo, pois tive mui-
to tempo para pensar sobre a vida nos últimos meses. 
E é óbvio que esses pensamentos aleatórios surgem na 
minha cabeça geralmente no meio da noite.

Quando você estiver reclamando de coisas ridículas 
(algo que vi ocorrer com muita frequência nestes últi-
mos meses), pense em alguém que está realmente com 
problemas. Agradeça por seus pequenos problemas e 
os supere. Não há problema em achar que algo é irri-
tante, mas tente não se prender a isso e afetar negativa-
mente o dia de outras pessoas.

Depois que fi zer isso, saia e encha os pulmões com 
uma grande lufada de ar fresco, veja como o céu é azul 

e como as árvores são verdes. É tão lindo. Pense como 
você é sortudo por poder fazer isso – respirar.

Talvez você tenha pegado um trânsito horrível hoje, 
ou tenha dormido mal por causa do seu lindo bebê, ou 
seu cabeleireiro cortou o seu cabelo curto demais. Tal-
vez suas unhas postiças tenham quebrado, seus seios 
sejam pequenos demais, ou você tem celulite na bunda 
e sua barriga está proeminente.

Não ligue para essas merdas... Eu garanto que você 
não estará pensando nessas coisas quando chegar a 
sua hora de partir. É tudo TÃO insignifi cante quando 
se olha para a vida como um todo. Estou vendo meu 
corpo se deteriorando diante dos meus olhos e não há 
nada que eu possa fazer. Tudo o que eu queria agora é 
apenas mais um aniversário ou Natal com a minha famí-
lia, ou apenas mais um dia com o meu parceiro e o meu 
cão. Apenas mais um.

Eu escuto as pessoas reclamarem sobre como seu 
trabalho é horrível ou como é difícil fazer exercícios – 
agradeça por ser fi sicamente capaz de fazer isso. Traba-
lho e exercícios podem parecer coisas tão triviais... até 
seu corpo não deixar que você faça nenhum dos dois.

Eu tentei viver uma vida saudável. Na verdade, essa 
provavelmente era a minha maior paixão. Seja grato 
pela sua boa saúde e pelo bom funcionamento do seu 
corpo – mesmo que ele não esteja no seu tamanho 
ideal. Cuide dele e reconheça o quão fantástico ele é. 
Mantenha ele em movimento e o alimente com comi-
das frescas. Não fi que obcecado com ele.

Lembre-se que uma boa saúde envolve muito mais 
do que o corpo físico... esforce-se de igual maneira para 
encontrar sua felicidade mental, emocional e espiritual. 
Dessa forma talvez perceba o quão insignifi cante e irre-
levante é ter o tal do corpo perfeito, tão retratado nas 
mídias sociais... Ainda nesse assunto, apague qualquer 
conta que apareça no seu feed de notícias e que faça 
com que você se sinta mal consigo mesmo. De amigo 
ou não... Seja impiedoso para o seu próprio bem-estar.

Agradeça todos os dias em que não estiver com 
dores. E mesmo nos dias em que estiver gripado, com 
dores nas costas ou com uma torção no tornozelo, re-
conheça que é uma merda, mas seja grato por não ser 
algo fatal e que vai passar.

Reclamem menos, pessoal! E ajudem mais os outros.
Dar, dar, dar. É verdade que você fi ca mais feliz fa-

zendo coisas para os outros do que para si mesmo. Eu 
queria ter feito mais isso. Depois que adoeci, conheci 
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as pessoas mais incrivelmente generosas e amáveis e 
recebi as palavras mais lindas e amáveis e o apoio da 
minha família, amigos e estranhos. Muito mais do que 
eu poderia fazer por eles. Eu nunca esquecerei disso e 
serei eternamente grata a todas essas pessoas.

É estranho ter dinheiro para gastar no fi m... quando 
você está morrendo. Não é um período em que você 
sai para comprar as coisas materiais que normalmente 
compraria, como um novo vestido. Isso faz você pensar 
em como é bobagem achar que vale a pena gastar tan-
to dinheiro com roupas novas e ‘coisas’ nas nossas vidas.

Gaste com um agrado para os amigos em vez de 
comprar outro vestido, produto de beleza ou jóia para 
aquele casamento que está chegando. Ninguém se im-
porta se você usa a mesma roupa duas vezes. Faz bem. 
Leve-os para comer fora ou, melhor ainda, cozinhe para 
eles. Pague um café para eles. Dê/pague uma planta, 
uma massagem ou uma vela e diga o quanto ama eles 
quando for entregar o presente.

Valorize o tempo dos outros. Não deixe as pessoas 
esperando só porque você não consegue chegar no 
horário. Arrume-se mais cedo se você é uma dessas 
pessoas e agradeça pelo fato de seus amigos quererem 
compartilhar o tempo deles com você e não sozinhos, 
esperando alguém chegar. Você também ganhará o 
respeito deles! Amém a isso.

Este ano, minha família decidiu não trocar presentes 
e, apesar da árvore parecer meio triste e vazia (quase 
tive um colapso na véspera do Natal), foi muito legal 
porque as pessoas não sentiram a pressão de sair para 
comprar presentes e todo esse esforço foi posto nos be-
los cartões que escrevemos uns para os outros. Além 
disso, imagine como seria para minha família tentar 
comprar um presente para mim sabendo que aquilo 
fi caria para eles... estranho! Pode parecer piegas, mas a 
importância daqueles cartões para mim é muito maior 
do que a de qualquer compra impulsiva. Devo dizer 
que isso também foi fácil de fazer porque não temos 
crianças pequenas aqui. De qualquer modo, moral da 
história – presentes não são necessários para um belo 
Natal. Use o seu dinheiro em experiências... Não perca 
experiências porque gastou todo o dinheiro com por-
carias materiais.

Esforce-se para fazer aquela viagem à praia que você 
continua adiando. Coloque os pés na água e enterre os 
dedos na areia. Molhe o rosto com a água salgada.

Tente aproveitar e se fazer presente nos momentos, 
em vez de capturá-los através da tela do seu celular. A 
vida não foi feita para ser vivida através de uma tela e 
nem se trata de tirar a foto perfeita... aproveitem o dia-
bo do momento, povo! Parem de tentar capturá-lo para 
o resto do mundo.

Acorde mais cedo às vezes, ouça os pássaros e veja 
as belas cores do nascer do sol.

Escute música... mas escute de verdade. Música é te-
rapia. As antigas são as melhores.

Fale com seus amigos. Largue o telefone. Eles estão bem?
Viaje se quiser, não viaje se não quiser.
Trabalhe para viver, não viva para trabalhar.
Sério, faça o que deixar o seu coração feliz.
Coma bolo. Sem culpa.
Diga não às coisas que não quer fazer.
Não se sinta pressionado a fazer o que as outras pes-

soas consideram como realizações na vida... talvez você 
queira uma vida medíocre e não há problema nisso.

Diga aos seus entes queridos que você os ama sem-
pre que puder e ame eles com todas as forças do seu ser.

E lembre-se, caso algo esteja fazendo com que você 
se sinta mal, você tem o poder de mudar isso – seja no 
trabalho, no amor ou em qualquer outra situação. Te-
nha coragem para mudar. Você não sabe quanto tempo 
tem na Terra, então não gaste vivendo triste. Eu sei que 
essa é uma frase batida, mas ela é muito verdadeira.

Bem, esses são apenas os conselhos de vida desta 
garota aqui. Use-os ou dê de ombros, não me importo.

 Até a próxima.
Hol.



Segredos culinários

“O amigo é-me querido, o inimigo é-me 
necessário. O amigo mostra-me o que posso 

fazer, o inimigo, o que tenho de fazer”. 
Friedrich Schiller

DATAS
COMEMORATIVAS

01 – Dia do Publicitário
02 – Dia do Agente Fiscal
04 – Dia Mundial contra o câncer
05 – Dia do Datiloscopista
06 – Dia Internacional da internet segura
07 – Dia do Gráfi co
09 – Dia do Zelador
10 – Dia do Atleta profi ssional
13 – Dia Mundial da rádio, Nacional do Ministé-
rio Público
15 – Dia Internacional de luta conta o câncer na 
infância
16 – Dia do Repórter
18 – Dia Nacional de combate ao alcoolismo
19 – Dia do Esportista
20 – Dia Mundial da Justiça Social
21 – Dia do Exército
22 – Dia do Auxiliar de Serviços Gerais
23 – Dia do Rotariano
26 – Dia do comediante
27 – Dia do agente fi scal da Receita Federal e na-
cional do livro didático

CURIOSIDADE
Por que os cachorros dão voltas antes de deitar?

É uma herança genética, vinda de seus antepassados de vida selvagem, há mais de 12 
mil anos. Os cachorros antigos preparavam o lugar para dormir caminhando em círculo 

até formar um espaço confortável entre plantas ou pedras. Isso também servia para demarcar 
o espaço como território particular. O hábito sobreviveu, apesar de não ter mais função.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Molhos

1. Para engrossar molhos, acrescente uma co-
lher de farinha de trigo dissolvida em água fria. 

2. O macarrão fi cará mais saboroso se você 
acrescentar ao molho raspas de noz-moscada. 

3. Para que o molho de tomate não fi que ácido, 
acrescente uma colher de sopa de creme de leite. 

4. Para tirar a acidez do molho de tomate, colo-
que uma pitada de açúcar no fi nal do cozimento. 

5. Para tirar a acidez dos molhos de tomate, 
prepare com todos os temperos e coloque alguns 
pedaços de batata ou cenoura, durante a fervura. 
Continua.

BIODÚVIDAS

Curiosidades do meio literário 

(e esquisitices dos escritores)
DICAS ÚTEIS

Pele de rinoceronte à prova de bala?

O quadrúpede tem a pele tão espessa, que 
serve para a fabricação de excelentes escudos, 
quase à prova de balas. Um projétil de espin-
garda disparado à distância de 600 metros não 
perfura a duríssima epiderme do animal. Os caça-
dores mais experientes aproximam-se do animal 
para atirar à queima-roupa.

• Euclides da Cunha, Superintendente de Obras 
Públicas de São Paulo, foi engenheiro responsável 
pela construção de uma ponte em São José do Rio 
Pardo (SP). A obra demorou três anos para fi car pron-
ta e, alguns meses depois de inaugurada, a ponte 
simplesmente ruiu. Ele não se deu por vencido e a 
reconstruiu. Mas, por via das dúvidas, abandonou a 
carreira de engenheiro.

• José Lins do Rego era fanático por futebol. Foi 
diretor do Flamengo, do Rio, e chegou a chefi ar a 
delegação brasileira no Campeonato Sul-Americano, 
em 1953.

Mosquitos - Compre essência de eucalipto para 
queimar - nas casas especializadas em produtos agrí-
colas ou de animais ou de essências, o importante 
é ser aquela para queimar - e diariamente queime 
um pouquinho à tardinha. Acabou a chateação de 
mosquito zunindo no ouvido! O cheiro do eucalip-
to manda todos os mosquitos para o outro lado da 
rua… Eucalipto para mosquitos é como criptonita 
para o Super-Homem!

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Como evitar que o molho de tomate fi que 

muito ácido?

A acidez do tomate está presente no próprio 
fruto e difi cilmente se consegue retirá-la, mas 
existem algumas formas de mascará-la. A mais co-
mum é adicionar um pouco de açúcar no molho. 
Escolher um tipo de tomate próprio para molho e 
cozinhar uma cenoura junto também ajuda bas-
tante a reduzir a acidez.

Nem todo mundo acerta o ponto de alguns pratos básicos na cozinha. Para não errar no preparo de 
pratos simples, daremos algumas dicas abaixo.

10 – Deus não te perguntará se acolheu os Seus 
pedidos;

 ...te perguntará qual atenção com que deste 
aos pobres, presos e doentes.

Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delci-

des Montes.

Dez perguntas que Deus fará

Dicas para não errar no básico

Crie uma 
aguadeira 
baratinha, 

perfurando 
buracos na 

tampa de um 
garrafão de leite 

ou de outra coisa.
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Bolo de banana integral

Ingredientes

6 bananas 
3 ovos 
½ xícara de chá de leite desnatado 
½ xícara de chá de óleo de milho 
2 xícaras de chá de açúcar mascavo ou demerara 
1 xícara de chá de farinha de trigo integral 
1 xícara de chá de aveia 
1 colher de sopa de fermento 
Canela em pó a gosto

Modo de preparo: Coloque a banana, os ovos, 
o leite e o óleo no liquidifi cador. Bata bem. 
Acrescente o açúcar e ligue novamente. Dentro 
de uma vasilha, junte a farinha de trigo, a aveia 
e o fermento. Jogue a mistura do liquidifi cador 
e mexa com a ajuda de uma colher. Deve fi car 
homogêneo. Corte as bananas restantes em ro-
delas e cubra o fundo de uma forma untada. Jo-
gue a massa na forma e leve para assar em forno 
preaquecido a 180ºC. Deixe lá até crescer e dou-
rar. Retire assim que começar a ganhar cor mais 
escura. Aguarde esfriar e desenforme com muito 
cuidado. Finalize com uma pequena quantidade 
de adoçante polvilhada. Corte em fatias.

CULINÁRIA

Qual é a melhor maneira de se fritar um bife?

01) Sempre é bom utilizar pouco óleo, e usar 
bifes de cortes fi nos, se a fritura for em frigideira.

02) Aqueça bem a frigideira ou a chapa antes 
de colocar os bifes. Frigideiras ou chapas frias fa-
zem a carne soltar muito líquido, cozinhando-a e 
deixando-a com gosto de sangue.

03) Evite temperos muito úmidos. Use sempre 
temperos secos que possam ser pulverizados sobre 
a carne (misturas de sal e pimenta do reino etc).

04) Carnes marinadas não trazem bons resul-
tados quando fritam.

05) Sempre bom fi letar (bifar) a carne e deixar 
repousar um pouco antes de fritar. Isto evita que o 
sangue saia durante a fritura.

06) É importante também temperar a carne 
no momento de fritá-la. Continua.



“Emílio Carlos” obtém o selo inicial 

de Hospital Amigo do Idoso

O Hospital Emílio Carlos recebeu o Selo Inicial de 
Hospital Amigo do Idoso. Instituídos pelo Decreto nº 
58.047, de 15/05/12, o Programa São Paulo Amigo do 
Idoso e o Selo Amigo do Idoso foram criados como ins-
trumento de promoção de amplo processo de mobili-
zação regional, de diversos setores governamentais e 
da sociedade, para desenvolver territórios amigáveis a 
todas as idades, com foco no envelhecimento ativo do 

Auditores e representantes dos setores participantes da solenidade.

O encontro buscou conscientizar os funcionários 
sobre segurança.

Estado de São Paulo.
O hospital já possuía o Selo Adesão com a assinatu-

ra do Termo de Adesão e o consequente compromisso 
de implantar, no prazo de um ano, as sete ações con-
sideradas obrigatórias para a obtenção desse primeiro 
selo. Das sete ações necessárias, cinco já estavam aten-
didas e duas foram cumpridas antes do prazo estipula-
do: realizar diagnósticos com idosos que frequentam o 
hospital, cuidadores e colaboradores – foram feitas 50 
entrevistas com idosos, 30 com colaboradores e 30 com 
cuidadores, e elaborar estratégia de educação perma-
nente em envelhecimento e saúde do idoso para toda 
equipe - apoiados pelo Núcleo de Educação Perma-
nente foi realizada capacitação com cuidadores, tendo 
como referência os indicadores assistenciais.

A Comissão criada para a obtenção da certifi cação 
deve implantar novas ações para obtenção do Selo In-
termediário. De acordo com o administrador do Hospi-
tal Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues, a comissão 
está fazendo planejamento para execução das ações 
obrigatórias e eletivas desse selo. A partir desse nível 
será realizada avaliação pela Comissão de Avaliação do 
Selo do Hospital Amigo do Idoso da Secretaria Estadual 
da Saúde com visitas técnicas de verifi cação in loco. O 
último a ser conquistado é o Selo Pleno.
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Emílio Carlos celebra missa de Natal

Laudos Web: o resultado dos seus 

exames onde você estiver

Posso ajudar?

Dia 22 de dezembro, às 14h00, o Hospital Emílio Car-
los celebrou missa de Natal na sala de espera da Orto-
pedia, celebrada pelo Padre Francisco. Organizada pelos 
funcionários do HEC, a missa emocionou a todos os pre-
sentes, principalmente pelas palavras do padre Francisco 
que, ao fi nal, entregou aos colaboradores botões de rosa, 
bombons e corações de tecidos com bela mensagem de 
ano novo.

 Natal e comemorações A Supervisora do Recan-
to Monsenhor Albino, Irmã Anália Nunes, no dia 20 de 
dezembro, entregou os presentes de Natal dela para os 
idosos com a presença do Papai Noel,  o Sr. Sidiclei, que 
também entregou presentes. No dia 19 foram come-
morados os aniversários dos funcionários e no dia 15 os 
aniversários dos idosos do mês de dezembro, com bolo 
doce, doado pela Srª Gislaine Siqueira, e refrigerantes. No 
dia 14 foi realizado o Café Humanizado para os funcio-
nários, com lanche e refrigerantes, além da entrega de 
panetones em comemoração ao Natal.

HPA No dia 20 de dezembro, a equipe de Enferma-
gem, o grupo Sara & Cura e Irmã Deolinda prepararam 
comemoração especial para os pacientes internados na 
Pediatria, Unidade de Tratamento de Queimados e Re-
pouso Pediátrico do Hospital Padre Albino. Lembranci-
nhas, doces e muita animação foram a tônica da tarde de 
todos os participantes.

Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino agora ofe-
recem um serviço que facilitará o acesso aos resultados 
de exames: Laudos Web. Uma plataforma especialmen-
te desenvolvida para os pacientes e usuários foi lança-
da, como projeto piloto no início de dezembro de 2017 
e ofi cializada no dia 08 de janeiro último, para agilizar a 
visualização dos resultados de exames laboratoriais. Para 
acessá-la, basta acessar um dos sites dos hospitais, entrar 
com login e senha, entregues no dia da coleta para o exa-
me, e visualizar os resultados.

Sempre pensando no melhor atendimento aos seus 
pacientes, acompanhantes e visitantes, o Hospital Emí-
lio Carlos desenvolveu programa especial para melhor 
recepcionar seus usuários, o Posso Ajudar? O serviço é 
diferenciado, com profi ssional dedicado a sanar dúvidas 
sobre processos internos, procedimentos ou direciona-
mento logístico. 

O balcão de atendimento, com recepcionista, está 
localizado na Recepção e seu horário de atendimento é 
das 7h às 15h, de segunda a sexta-feira.   

O grupo Sara & Cura animou a comemoração.

Divulgação

Solenidade do Programa 5S, um reconhecimento especial

Segurança do paciente em primeiro lugar

Reconhecimento! Esta é a palavra que defi ne a soleni-
dade do Programa 5S realizada no dia 21 de dezembro de 
2017 no Anfi teatro Padre Albino. As equipes dos Núcleos 
da Qualidade dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos 
reconheceram e enalteceram o trabalho do time de audi-
tores e departamentos de ambos, que atingiram as metas 
estabelecidas do Programa durante o ano de 2017.

Na solenidade, os gestores da Qualidade entrega-
ram as placas de certifi cação a 82% das áreas auditadas 

do Hospital Emílio Carlos e a 84% das áreas auditadas do 
Hospital Padre Albino, sendo seis delas no HPA premia-
das por 100% de comprometimento com meta (SAC/
Ouvidoria, Recepção do Pronto Socorro, Administração, 
UTI Neonatal, Banco de Sangue e OPME) e três delas no 
HEC (Serviço Social, Quimioterapia e Qualidade).

Para encerrar o encontro, a apresentação especial 
do grupo musical as Valquírias, de São José do Rio Pre-
to/SP, animou os convidados.

O Hospital Padre Albino (HPA) tem como uma de 
suas principais metas a segurança de seus pacientes. O 
Programa Nacional de Segurança do Paciente, desen-
volvido pelo Ministério da Saúde, é seguido à risca pelo 
Núcleo de Segurança do Paciente e Gerenciamento de 
Risco do HPA, que realizou entre os dias 13 e 15 de de-
zembro de 2017 um encontro especial entre os funcio-
nários para a conscientização sobre o tema.

Explanações sobre as necessidades da segurança 
do paciente, assim como uma ronda pelos setores 
para que os participantes identifi cassem possíveis si-
tuações notifi cáveis foram preparadas para os profi s-
sionais do hospital.

Divulgação

Divulgação

VAGAS PARA PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA
A Fundação Padre Albino está recebendo currículos de 

pessoas com defi ciência.
Os currículos podem ser entregues no Hospital Emílio Car-

los, Setor de Recursos Humanos, de 2ª a 5ª feira, das 13h00 às 
17h00, e às 6ª feiras, das 13h00 às 16h00. Rua dos Estudantes, 
225, Parque Iracema, Catanduva/SP.



O simulado é realizado anualmente pelo AME.

Autoridades, imprensa, conselheiros e funcionários 
da Fundação compareceram ao lançamento.

Unifi pa lança logomarca e anuncia cursos de Agronomia e Ciências Contábeis

Na manhã do 
dia 8 de janei-
ro, no Complexo 
Esportivo “Prof. 
Ivo Dall’Aglio, no 
Câmpus Sede, a 
UNIFIPA – Centro 
Universitário Pa-
dre Albino lançou 
sua nova logo-
marca e anunciou 
para 2018 dois no-

vos cursos: Agronomia e Ciências Contábeis.
A solenidade foi aberta pelo presidente da Direto-

ria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José 
Carlos Rodrigues Amarante, destacando aquele mo-
mento como importante para a instituição, a cidade e 
a região. Falou da atuação da Fundação Padre Albino 
nas áreas da saúde, educação e assistência social, sua 
luta e difi culdades, o que poderia gerar desânimo. “Ao 
contrário, ressaltou, isso nos impulsiona mais, pois sa-
bemos quantas pessoas dependem da Fundação e da 
Prefeitura”, mencionando a presença do prefeito Afon-
so Macchione Neto. Citou a transformação da FIPA em 
UNIFIPA como uma conquista imensa, na medida em 
que vai “garantir um futuro maravilhoso para nossos 
jovens”. Agradeceu ao Dr. Nelson Jimenes, pelo esforço 

e conquista, e ao Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, o 
grande mentor da transformação.

Em seguida, o Reitor da Unifi pa, Dr. Nelson Jimenes, 
falou sobre as cinco décadas de ensino da Fundação, 
lembrando a iniciativa de Padre Albino de criar uma fa-
culdade de medicina para dar suporte ao hospital, sur-
gindo a FAMECA em 1968, e depois a FAECA (Adminis-
tração), ESEFIC (Educação Física), Enfermagem, Direito, 
o Instituto Superior de Educação (ISE), a integração das 
faculdades na FIPA, os cursos de Bacharelado em Edu-
cação Física, Biomedicina e Pedagogia. Citou que todos 
os cursos são muito bem avaliados pelo MEC, com con-
ceitos 4 e 5, sendo 5 o máximo.

Jimenes explicou a estrutura da Unifi pa e informou 
que já há projetos de ampliação do número de salas, 
construção de novos complexos e melhorias em toda 
a estrutura do Centro Universitário. Por fi m, anunciou 
dois novos cursos para 2018: Agronomia, que será 
instalado no Câmpus Sede, e Ciências Contábeis, no 
Câmpus São Francisco, apresentou a nova logomarca 
e novamente citou Padre Albino, pois era sonho dele 
criar um curso de Agronomia e uma universidade em 
Catanduva.

O prefeito Afonso Macchione disse da alegria de 
Catanduva ao ganhar um presente deste porte no ano 
do seu centenário, cumprimentando a Fundação Padre 
Albino nas pessoas do Dr. Amarante, Dr. Jimenes e Dr. 
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Novo portal
O Centro Universitário Padre Albino – Unifi pa está 

com seu novo portal online em funcionamento, com vi-
sual mais dinâmico e simplifi cado, através do endereço 
www.unifi pa.com.br 

O antigo portal www.fi pa.com.br continua no ar com 
direcionamento automático para o novo site da institui-
ção e em breve será desativado. 

AME promove simulado contra incêndio

O Ambulatório Médico de Especialidades - AME Ca-
tanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, realizou 
dia 12 de dezembro passado, às 14h00, simulado contra 
incêndio. Todos os 36 membros da Brigada de Incên-
dio foram envolvidos na ação, assim como os outros 
66 colaboradores do AME. O objetivo do simulado, de 
acordo com a gerente do AME, Renata Rocha Bugatti, 
foi colocar de forma permanente e continuada as práti-
cas adquiridas na formação da Brigada de Incêndio. ”O 
treinamento e o simulado são realizados anualmente e 
visam a proteção das pessoas, do meio ambiente e do 
patrimônio”, disse ela.

O simulado foi organizado e desenvolvido pelo SES-
MT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho da Fundação Padre Albino, com 
a participação do Técnico de Segurança do Trabalho 
Willian Gustavo Lima Fernandes; Engenheiro de Segu-
rança do Trabalho Rodrigo Manzoni, e pelo Corpo de 
Bombeiros de Catanduva o Tenente Diego Moraes Silva 
Machado, Sargento João Batista Otsuka, Sargento Eliabe 
Bueno de Campos e Soldado Sérgio Luciano Dezuani.

Palestra O AME promoveu dia 04 de janeiro a pales-
tra/treinamento “Atendimento ao público LGBT no SUS”, 
ministrada pelo formando em Psicologia e Auxiliar de 
Enfermagem da unidade Deniz Simiel. Ministrada em 
dois horários, às 9h00 e 13h30, na sala de treinamento, 

com duração de uma hora, a palestra/treinamento teve 
a participação de 35 colaboradores e foi promovida 
pela CIPA Gestão 2017/018.

Natal No dia 20 de dezembro, às 8h30, na recepção 
central, o coral do CCP – Centro do Professorado Pau-
lista, sob regência de Marta Ocon, se apresentou com 
canções natalinas para clientes internos e externos. No 
dia 19, às 9h00, o Papai Noel visitou todos os setores 
do AME e entregou balas e saquinhos com peças para 
montar para as crianças em atendimento.

Dezembro laranja Com o objetivo de alertar e 
conscientizar os clientes internos e externos sobre a 
importância da prevenção do câncer de pele, o AME 
Catanduva promoveu palestra dia 28 de dezembro, às 
9h00, na recepção central, para marcar o Dezembro La-
ranja. A dermatologista Drª Manuela Jorge abordou “Se 
pintar uma marca, marque um médico. Câncer de pele 
também mata” para 40 pessoas. Os clientes receberam 
kits com protetor solar e cremes e laço laranja em alu-
são à campanha. As tevês internas do AME, nos Postos 
I e II e na recepção principal, exibiram vídeo educativo 
sobre o tema e todos os computadores da Unidade, a 
logomarca da campanha em fundo de tela.

As atividades foram promovidas pelo CIH – Centro 
Integrado de Humanização, GTH – Grupo de Trabalho de 
Humanização, colaboradores e administração do AME.

Divulgação

Olegário Braido, Vice-Reitor, e saudando Jurandyr Bue-
no, chefe de gabinete do deputado Dr. Sinval, que mui-
to tem ajudado Catanduva e a Fundação Padre Albino.

- Estamos no caminho certo, disse Macchione, Ca-
tanduva precisa de escolas. O prefeito contou que mui-
tas pessoas perguntam a ele se indústrias virão para 
Catanduva. “As indústrias virão desde que tenhamos 
mão de obra de qualidade, argumentou. A Unifi pa vai 
melhorar a qualidade das nossas cidades e da nossa co-
munidade”. E ratifi cou: “Catanduva está iniciando com 
o pé direito a comemoração do nosso centenário”. Em 
seguida falou o prefeito de Novais, Fábio Prado, tam-
bém dizendo da sua satisfação e cumprimentando a 
Fundação pelo evento.

O Gestor Educacional Administrativo da Unifi pa, 
Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, informou que o curso 
de Agronomia oferece 60 vagas no período da manhã 
e 60 no período noturno; o de Ciências Contábeis, 60 
no período noturno. Os vestibulares para ambos foram 
realizados em janeiro passado.

À solenidade também compareceram os conselhei-
ros da Fundação Prof. Laer Sérgio Dervelan e José Silas 
Januário, a secretária municipal de Educação, Sandra 
Bonifácio, representantes da imprensa e funcionários 
da Unifi pa e Fundação.

O Câmpus Sede da UNIFIPA fi ca na Rua dos Estu-
dantes, 225, Parque Iracema (Hospital Emílio Carlos), e 
o Câmpus São Francisco na Rua Seminário, 281, em Ca-
tanduva. Informações pelo fone 0800-773-5393.

Divulgação

Turma de Pós-Graduação 

conclui curso

O curso de Administração da UNIFIPA concluiu o 
curso de Pós-Graduação em Gestão Empresarial com 
ênfase em Controladoria e Gestão Financeira e certi-
ficou os alunos no último dia 16 de dezembro.

O coordenador de Pós-Graduação, Prof. Me. An-
dré Luiz Franco, conduziu a solenidade de entrega de 
certificados de conclusão e ressaltou a importância 
da especialização. “Nossos conceitos têm mudado 
muito com as mudanças das leis e os avanços. Nos-
sos pais se preocupavam em conseguir um emprego 
e nele permanecer a vida toda; hoje nós buscamos 
a empregabilidade, nos preocupamos em buscar co-
nhecimento para ter capacidade de nos tornarmos 
úteis para a sociedade e é isso que traz estabilidade 
e boa remuneração; é através da busca pelo conheci-
mento, através da qualificação e do aprimoramento 
que alcançaremos nossos objetivos profissionais”.



Campanha arrecada 532 brinquedos

O Colégio Catanduva e o curso de Pedagogia do 
Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA  realizaram 
de 09 a 16 de novembro a tradicional campanha de Na-
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Os brinquedos foram separados e embalados 
para distribuição”.

As crianças ouvem atentamente o Papai Noel.

Os nove alunos aprovados.

tal “Solidariedade não tem idade” para arrecadação de 
brinquedos usados, porém em bom estado. O objetivo 
da campanha não é incentivar as crianças a comprarem 
novos brinquedos para doação e sim despertar a soli-
dariedade em repartir e doar aquilo que, em bom es-
tado, não está sendo utilizado. Foram arrecadados 532 
brinquedos na campanha que envolveu alunos da Edu-
cação Infantil (03 a 05 anos) e do Ensino Fundamental I 
(06 a 10 anos), num total de 225 crianças. 

No dia 26 de novembro os brinquedos foram sepa-
rados e embalados com motivos natalinos por 50 alu-
nos  do 1º e 2º anos do curso de Pedagogia, participan-
tes dos projetos de extensão “Sentindo e encantando: 
utilizando estratégias lúdicas para Educação Infantil e 
“GPS da Alegria”- Grupo de Pedagogos Solidários”. Na 
semana de 18 a 22 de dezembro, os brinquedos fo-
ram entregues pela Profª Dirce Gimenez para a Casa 
da Criança Sinharinha Netto e na Pediatria do Hospital 
Padre Albino.

Divulgação

Paróquia de São Benedito recebe o Natal Júnior

A Faeca Júnior, empresa júnior do curso de Administra-
ção da Unifi pa, realizou no dia 17 de dezembro o projeto 
Natal Júnior, envolvendo crianças e famílias da Pastoral da 
Criança da Paróquia de São Benedito, de Catanduva.

Segundo o Prof. Paulo Marques, Coordenador da 
empresa júnior, o evento foi realizado das 9h00 às 
14h00 horas e serviu almoço às 58 crianças e 35 famí-
lias, além de um presente de natal para cada criança, 
entregue pelo Papai Noel, e uma cesta de natal para 
cada família contendo macarrão, molho de tomate, 
lata de sardinha, bolacha doce, bolacha salgada, mas-
sa para bolo, doce de goiaba, pacote de guloseimas 
(gominhas), refrigerante de 2 litros e panetone de 
400gr. De sobremesa foi servido sorvete (300 palitos). 

No local havia um pula-pula e uma recreacionista para 
animação das crianças com pinturas e algodão doce. 

Coral se apresenta em almoço

O coral “Vozes da Pedagogia”, sob coordenação da 
Profª Drª Silene Fontana, Coordenadora do curso de Pe-
dagogia da Unifi pa  e regência de Marta Ocon, se apre-
sentou no dia 16 de dezembro, abrindo o almoço de 
confraternização do Centro Universitário Padre Albino 
– UNIFIPA. O coral, formado por alunos do 1º ano e pro-
fessores do curso, apresentou músicas natalinas.

No dia 15 de dezembro, o curso de Pedagogia entre-
gou 104 cartões  desejando feliz Natal a todos os fun-
cionários da Unifi pa.

Divulgação

Divulgação

Projeto de judô realiza exame de faixas

No dia 11 de dezembro, o Prof. Me. Cássio Gonçal-
ves, faixa preta no Judô, promoveu no Complexo Es-
portivo Prof. Ivo Dall’Aglio”, exame de graduação para 
os participantes do projeto “Ensino do Judô”, iniciativa 
do curso de Educação Física - Bacharelado da UNIFIPA. 
Foram oito alunos aprovados para a faixa azul e uma 
praticante para a faixa amarela. Com o exame de gra-
duação, o projeto encerrou suas atividades em 2017. 
Para 2018 o projeto pretende realizar o I Festival de 
Judô, proporcionando a participação dos praticantes 

dos demais cursos da instituição e da comunidade ca-
tanduvense.

Os alunos aprovados para faixa azul foram Breno 
Grava; Yago Pacheco; Jonas Neves; Vinícius Romão Bo-
rin; Vinícius Mafei; Thais Andrade; Bruno Pereira e Ga-
briele Gomis. A aluna do curso de pedagogia Kimberly 
Bandeira foi promovida para faixa amarela. “O projeto 
tem como objetivo o ensino do judô para os alunos 
da UNIFIPA e funcionários da Fundação Padre Albino”, 
informou Gonçalves.

Cursos de Direito e Administração 

da Unifi pa realizam formaturas

O curso de Direito do Centro Universitário Padre Al-
bino – Unifi pa iniciou dia 18 de janeiro, as solenidades 
de formatura de sua 11ª Turma com missa, às 19h30, na 
Catedral Nossa Senhora Aparecida.

No dia 19, a partir das 19h30, no Clube de Tênis Ca-
tanduva, houve a colação de grau da Turma “Profª Ana 
Paula Polachini de Oliveira”. O paraninfo foi o Prof. Mar-
cos Oliveira de Melo, o Patrono o Prof. Alexandre Fonta-
na Berto e homenageados os professores Kléber Henri-
que Saconato Aff onso e Ivana Mussi Gabriel.

Administração

O curso de Administração celebrou missa pela for-
matura de sua 43ª Turma no dia 16 de janeiro, às 19h30, 
na Paróquia de Santo Expedito. A colação de grau foi 
realizada no dia 18, às 20h00, na Chácara Ge-Vera.

A Turma “Prof. José Claudinei Cordeiro” teve por pa-
raninfo  o Prof. André Luiz Franco, por Patrono  o Prof. 
Cléber Peres e as homenageadas foram a Profª Silvia Ibi-
raci de Souza Leite e a funcionária Rosana Leopoldina 
da Costa Fernandes.

6 catanduvenses foram aprovados no vestibular da Medicina 

A VUNESP divulgou na manhã do dia 17 de janeiro a 
relação dos aprovados no Vestibular 2018 do curso de 
Medicina do Centro Universitário Padre Albino (UNIFI-
PA). Na lista dos 100 aprovados seis eram de Catandu-
va: Thiago Yuji Nakao Hatanaka, 25º colocado; Matheus 
Borges de Souza, 30ª colocado; Lívia Guerzoni da Silva, 
47ª colocada; Vitor Paschoaleti Nishiyama, 95º coloca-
do; Letícia Remonte Righini, 96ª colocada, e Ana Luiza 
Duran Casseb, 99ª colocada. A primeira colocada, Ga-

Gesto nobre e solidário

A agência Galgo de Comunicação surpreendeu a 
Fundação Padre Albino/Hospital de Câncer de Catan-
duva com um gesto nobre e solidário. Encaminhou seu 
cartão de Natal com a seguinte mensagem: “Caro clien-
te, neste fi m de ano pensamos em enviar um brinde 
corporativo para nossos amigos clientes. Não poderia 
ser um pen drive, muito menos uma agenda. Gostaría-
mos de enviar um presente diferente, que representasse 
o trabalho da agência e nossa parceria. Na dúvida entre 
o que seria mais interessante, optamos por algo que faz 
um bem danado ao seu e aos nossos corações. 
Vamos doar o valor de cada brinde ao Hospital de Cân-
cer de Catanduva e este cartão é o nosso agradecimen-
to pela sua parceria, confi ança e, acima de tudo, pelo 
seu ato de generosidade. A família Galgo deseja um fra-
terno e abençoado Natal. Temos certeza que 2018 será 
um ano especial para todos. Galgo Comunicação”.

Detalhe: o garotinho que ilustrou o cartão estava 
com a camiseta do HCC.

briela Módulo Molina, é de São Paulo. 
Os 100 aprovados deveriam fazer suas matrículas 

nos dias 19 e 22 de janeiro. A segunda chamada foi no 
dia 23 de janeiro e a terceira, no dia 24. Para as vagas re-
manescentes foram feitas novas convocações em datas 
defi nidas pela Reitoria da UNIFIPA. O preenchimento 
das vagas obedeceu à ordem decrescente de classifi ca-
ção dos candidatos.

2.705 candidatos se inscreveram para o vestibular 2018.



Programa analisa condição física e riscos
 ergonômicos em 170 funcionários dos hospitais

O Prof. Américo Lourenço, Técnico do Laboratório 
de Fisiologia do Exercício do curso de Educação Física-
-Bacharelado da UNIFIPA, desenvolveu, através daquele 
laboratório, programa de avaliações físicas, ergonômicas 
e análise de riscos à saúde do trabalhador dos hospitais 
mantidos pela Fundação Padre Albino. O programa é 
uma parceria entre o Serviço Especializado em Engenha-
ria de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da 
instituição e aquele curso e teve como objetivo analisar 
a condição física e riscos ergonômicos em funcionários 
dos hospitais para posteriormente desenvolver planos 
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O programa foi iniciado no Hospital Padre Albino.

Manuela: a área da saúde é feita de descobertas.

Prática de Hematologia.

de ações que benefi ciem a saúde desses trabalhadores.
Prof. Américo informou que o programa foi desen-

volvido inicialmente no Hospital Padre Albino, às terças 
e quartas-feiras, das 13h00 às 15h30, sendo avaliados 
100 funcionários dos setores de digitação do Centro de 
Diagnóstico por Imagem, digitação do laboratório de 
análises clínicas, faturamento do SUS, faturamento de 
convênios e foram realizadas avaliações durante um dia 
na SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho). No Hospital Emílio Carlos foram avaliados 70 
funcionários do SAME (Serviço de Arquivo Médico e Es-
tatística), laboratório de análises clínicas, transporte, mo-
nitoramento e segurança.

“A fi nalidade básica do projeto é melhorar a qua-
lidade de vida no trabalho dos funcionários através da 
melhoria de suas condições físicas e ergonômicas, possi-
bilitando maior rendimento e efetividade nas atividades 
relacionadas ao trabalho”, explica Prof. Américo. O pro-
grama avaliou funcionários dos hospitais Padre Albino e 
Emílio Carlos que reúnem 1.448 funcionários. 

De acordo com Rodrigo Manzoni, engenheiro de se-
gurança do trabalho, todos os dados avaliados estão sen-
do compilados em planilhas e o SESMT gerará gráfi cos e 
percentuais de colaboradores que possam sentir dores em 
membros inferiores ou superiores. “A partir disso, tomare-
mos as medidas preventivas nos setores avaliados”, disse.

Trote é proibido na UNIFIPA

Biomedicina destaca o estágio curricular obrigatório supervisionado

Colégio Catanduva inicia aulas do Técnico em Enfermagem

A prática estudantil denominada “trote” é proibida 
no Centro Universitário Padre Albino – Unifi pa. A Reso-
lução de outubro de 2009 tem o objetivo de reafi rmar “a 
preocupação da Instituição em preservar a integridade 
física, moral e material dos seus alunos, confi gurando-
-se trote qualquer ato de violência, zombaria, humilha-
ção, ridicularização e situação constrangedora a alunos 
e terceiros”. A Resolução ainda prevê a proibição do 
trote dentro e fora dos limites do Centro Universitário, 
com penalidades institucionais a serem aplicadas em 
caso de prática. A Unifi pa disponibiliza em seu portal 
uma página para denúncias e também as legislações 
em vigor sobre o trote. Acesse: http://unifi pa.com.br/
site/campanhas/trote

O Coordenador de Estágio do curso de Biomedicina 
da UNIFIPA, Prof. Me. Daniel Henrique Gonçalves, ressal-
ta que as atividades relacionadas à prática profi ssional 
e às práticas pedagógicas são elementos fundamentais 
do currículo do Biomédico. Para ele, “o estágio curricular, 
como componente de formação e da prática profi ssio-
nal, constitui-se num conjunto de atividades de aprendi-
zagem cultural, social e profi ssional, proporcionadas aos 
estudantes através da participação em situações reais da 
vida e trabalho em seu meio”.

Daniel ressalta que o curso de Biomedicina da UNI-

O Colégio Catanduva, da Fundação Padre Albino, ini-
ciou dia 18 de janeiro último as aulas do curso Técnico 
em Enfermagem, Módulo I, com 68 alunos.

A diretora Profª Tânia Maria Mazinini Pimentel, na 
abertura, apresentou aos alunos os departamentos que 
constituem a Fundação Padre Albino, fi nalizando com 

Em setembro de 2009 foi sancionada a Lei nº 4809 
que dispõe sobre a proibição do trote no município de 
Catanduva. Em 2015, a prática em escolas e universida-
des públicas foi proibida em todo o Estado de São Pau-
lo. A medida tem sido aplicada na grande maioria dos 
Estados brasileiros desde então.

Início das aulas A Unifi pa inicia seu ano letivo no 
dia 1º de fevereiro para todos os cursos, exceto para a 1ª 
série de Medicina, cujas aulas têm início no dia 5 de fe-
vereiro. A data de início das aulas dos novos cursos, de 
Agronomia e Ciências Contábeis, ainda não foi defi ni-
da, mas está prevista para a primeira semana de março. 
O calendário escolar está disponível no novo portal da 
UNIFIPA - www.unifi pa.com.br

FIPA permite que o aluno aprimore suas competências 
ao longo da atividade laboral pelo desempenho de prá-
ticas profi ssionais na formação acadêmica, exercidas em 
situações simuladas e reais, supervisionadas por docentes, 
para garantir profi ciência a cada egresso. “Todas as ativida-
des de prática profi ssional e/ou estágios são rigorosamen-
te supervisionadas por docentes, com acompanhamento 
de técnicos especializados”, esclarece ele.

Como cenários de estágios são utilizados os Labora-
tórios de Ensino e Pesquisa da UNIFIPA, Serviço de Pato-
logia, os dois hospitais universitários da Fundação Padre 
Albino (Laboratórios de Análises Clínicas, Serviço de Ima-
genologia e Ambulatório de Citogenética) e instituições 
conveniadas. Em 2016 foi estabelecido convênio com a 
Prefeitura Municipal de Catanduva, o que propiciou a in-
serção dos acadêmicos da 4a série na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA).

Para as práticas o curso de Biomedicina conta com os 
professores Drª Ana Paula Girol; Drª Adriana Balbina; Drª La-
rissa Fávero Marchi; Drª Wanessa Medina; Me. Daniel Henri-
que Gonçalves e com os técnicos Caio Vinícius Gambarini 
Rodrigues; Josiane Casarin Borgo; Kelita Regina Flora; Marli 
Nascimento Gama e Melina Mizusaki Iyomassa Pilon.

Divulgação

Do sonho à realização profi ssional
Com apenas 25 anos, Manuela Duarte Micheletto foi 

exemplo de aluna e profi ssional de referência aos alu-
nos do curso de Biomedicina do Centro Universitário 
Padre Albino (UNIFIPA). No mês de junho de 2017, ela 
concorreu com mais de 40 profi ssionais para o cargo de 
Biomédica no Hospital Padre Albino, sendo aprovada 
com louvor. Agora está sob a supervisão de uma das 
mais conceituadas profi ssionais de análises clínicas - 
Maria Ester Corrêa de Oliveira Belluci.

Manuela conta porque escolheu a Biomedicina e dá 
dicas para quem pretende cursá-lo.

1. Por que escolheu a profi ssão de biomédica?
R: A Biomedicina sempre me encantou. Desde crian-

ça sempre achei interessante estar nos bastidores de 
um exame, desde a coleta até o laudo. A curiosidade foi 
o primeiro impulso para a escolha.

2. Como chegou ao curso de Biomedicina da UNIFIPA?
R: Quando o curso de Biomedicina da UNIFIPA teve 

início, estudava física na UNESP e como tinha o sonho 
desde criança, visitei a faculdade e adorei a grade cur-
ricular. Daí tranquei a matrícula na UNESP e comecei 
Biomedicina na UNIFIPA.

3.  A que você justifi ca a conquista, além de sua 
competência, da vaga extremamente concorrida no La-
boratório de Análises Clínicas do Hospital Padre Albino?

R: Acredito que quando nos encontramos dentro de 
uma profi ssão, procuramos sempre dar o melhor de nós 
e é o que tento fazer no meu dia a dia. Dei o meu me-
lhor para a vaga e estou feliz.

4. Quais as atividade de aperfeiçoamento na profi s-
são que você realiza atualmente?

R: Atualmente faço curso de Pós-Graduação na UNI-
FIPA de Citologia Esfoliativa e Onco Hematologia. Estou 
amando o curso; é uma especialização abrangente e 
muito interessante.

5. Quais são seus planos para o futuro?
R: Pretendo continuar me especializando, sempre 

aprofundar meus conhecimentos. Acredito que a área 
da saúde é feita de descobertas; assim precisamos estar 
preparados.

Na Unicamp

A biomédica Francieli Carolini Pasqualetto, gradua-
da na segunda turma do mesmo curso, foi aprovada em 
processo seletivo da Unicamp e contemplada com bolsa 
da FAPESP, modalidade TT-3, para o projeto “Mecanis-
mos envolvidos na proliferação vascular presente nas 
fases avançadas da Retinopatia Isquêmica: um estudo 
in vivo e in vitro”, com orientação da Profª Drª Jacqueli-
ne M. Lopes de Faria. Essa bolsa é de treinamento téc-
nico; normalmente os alunos vindos de outras institui-
ções são treinados para desenvolverem as técnicas do 
laboratório de pesquisa para depois prestarem a sele-
ção para o mestrado e tentar uma bolsa.

De acordo com a Profª Drª Nathália Maciel Maniezzo 
Stuchi, docente do curso, Francieli sempre foi excelente 
aluna e obteve o primeiro lugar nas apresentações do 
Congresso de Iniciação Científi ca da Unifi pa de 2016 
com o seu TCC “Análise dos casos de nefrite lúpica na 
cidade de Catanduva-SP no período de 2010 a 2015”, 
sob orientação dela e em parceria com o aluno Bruno 
Henrique Estarelli.

Divulgação

o Colégio e a Educação Básica, inclusive o Curso Técnico. 
Após a abertura, o coordenador do curso de Enfermagem, 
Enf. Benedito Carlos Rodrigues,  deu continuidade à aula 
inaugural, que também contou com a presença das pro-
fessoras Ana Lúcia dos Santos, Simone Aparecida Trovó e 
Ketherine Zanibone Felice.

Divulgação



BRONCOSCOPIA

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

CARDIOLOGIA

•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

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
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

DERMATOLOGIA 

•Drª Ana Flávia  Dias Pattini - Rua Maranhão, 1405 - Fones 3525-3139 e 3525-3503

DOENÇA DO SONO

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

ELETROCARDIOGRAFIA

•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

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 ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718

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

Departamento Pessoal informa sobre registro de ponto e férias

  O Departamento Pessoal (DP) da Fundação Padre 
Albino emitiu comunicados aos funcionários esclare-
cendo sobre registro de ponto e férias.

No comunicado, o DP esclarece que “conforme 
previsto no artigo 74§ 2º CLT, o estabelecimento com 
mais de 10 empregados tem a obrigatoriedade do 
controle de horário de trabalho. Somente os controles 
de horário refl etem a exata dimensão da duração do 
trabalho diário, quer quanto à determinação do início, 
quer quanto ao encerramento. Portanto, a apuração 
da jornada de trabalho é feita, obrigatoriamente, atra-
vés dos registros de entrada ao trabalho, saída para in-
tervalo/repouso, retorno do intervalo e saída do traba-
lho, sendo obrigatório, impreterivelmente, o registro 
das quatro marcações diárias”.

 Ressalta “que a ausência do registro, de qualquer 
período (entrada/intervalo/saída), sem o devido pre-
enchimento da Ocorrência de Ponto, poderá ser con-
siderada como falta injustificada, tendo como conse-
quência o desconto em folha de pagamento”.

Por isso, o DP pede que o funcionário tenha res-
ponsabilidade para com o registro de ponto, evitando 
transtornos desnecessários no fechamento do mês e 
possíveis penalidades administrativas.

FÉRIAS

No outro comunicado, sobre férias, o DP informa 
que com a implantação do Esocial, a partir de janei-
ro/2018 as alterações de férias serão permitidas so-
mente com 60 dias de antecedência.
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CF 2018 vai debater a violência

A Campanha da Fraternidade (CF), realizada na Quares-
ma pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), 
tem como principal objetivo despertar a solidariedade dos 
católicos e da sociedade brasileira para um problema que en-
volve a todos, buscando assim uma solução para resolvê-lo.

   O tema da CF 2018 é “Fraternidade e superação da 
violência” e o lema “Em Cristo somos todos irmãos (Mt 
23,8)“. A CF, realizada em âmbito nacional, envolve todas 
as comunidades cristãs católicas e ecumênicas do Brasil. A 
arrecadação da campanha compõe o Fundo Nacional de 
Solidariedade e os Fundos Diocesanos de Solidariedade, 
onde 60% da arrecadação são destinadas ao apoio de pro-
jetos sociais da própria comunidade diocesana e os outros 
40% restantes compõem o FNS, destinados para o fortale-
cimento da solidariedade em diversas regiões do país.



FPA vai adquirir máquinas de hemodiálise

com verba da deputada Beth Sahão
O Hospital Padre Albino foi contemplado, no fi nal 

de 2017, com verba de R$ 200 mil, através de emenda 
da deputada estadual Beth Sahão (PT), que benefi ciará 
Catanduva e região.

A verba será destinada para aquisição de quatro no-
vas máquinas para o Serviço de Hemodiálise que, men-
salmente, atende média de 88 pacientes e só em dezem-
bro de 2017 realizou 1.095 sessões de hemodiálises.

O serviço

Dentro da Nefrologia, o Hospital Padre Albino dis-
põe de salas para a realização do tratamento dialítico 
nas modalidades de hemodiálise, diálise peritoneal 
automatizada, diálise peritoneal intermitente e inter-
nações. O serviço conta com equipe médica altamente 
qualifi cada, enfermeiros especializados, técnicos e auxi-
liares de enfermagem. Em plena expansão, o Serviço de 
Hemodiálise recebe suporte técnico de outros setores, 
como Nutrição e Assistência Social.

Para humanizar o ambiente, o Grupo de Trabalho de 
Humanização, em parceria com a equipe do setor, de-
senvolve confraternizações e ações sociais para propor-
cionar maior qualidade de vida aos pacientes em trata-
mento, que contribuem com a recuperação de clientes 
de Catanduva e mais 18 municípios da região.
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FPA na São Silvestre

É uma menina!

A Fundação Padre Albino participou da tradicional 
Corrida de São Silvestre, em São Paulo, no dia 31 de de-
zembro, através do colaborador Fernando Ruiz Cegatti, 
da área de Compras da instituição. Embaixo de chuva, 
Fernando, patrocinado pelo Padre Albino Saúde, con-
cluiu o percurso em 1h16 e garantiu a sua medalha.

O ano começou cor de rosa no Hospital Padre Albi-
no. No dia 01 de janeiro, às 14h50, Ana Laura chegou ao 
mundo com 2,090 kg e 42 centímetros. Filha do casal 
Renata e Renato Marques dos Santos, a pequena Ana 
foi o único bebê do dia, reinando no HPA e encantando 
a todos que tiveram a chance de conhecê-la. 

“Ela é um verdadeiro milagre de Deus. Quando Ele 
quer, Ele opera”, diz a mãe, que tem útero invertido e foi 
diagnosticada com endometriose, cisto endometriótico.

Fernando Ruiz Cegatti.

Modelo da máquina que será adquirida.

Renata e Renato com Ana Laura.

A simulação envolveu colaboradores de várias 
áreas assistenciais.

Prof. Laer entrega os lacres arrecadados na 
“Santos Aguiar”.

Divulgação

Escola Municipal faz campanha de lacres para o HCC

Treinamento

Idealizada por professores e pela sua diretora, Profª 
Cleusa Maria Barcelos Deverlan, a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Santos Aguiar, de Ca-
tanduva, promoveu entre seus alunos campanha de ar-
recadação de lacres de latinha para o Hospital de Câncer 
de Catanduva/HCC.

O diretor da Fundação, Prof. Laer Sérgio Dervelan, 
esposo da Profª Cleusa, entregou o resultado da cam-
panha ao Setor de Captação de Recursos da Fundação 
Padre Albino. Foram 16,16 kg de lacres de latinha que 
vão se transformar em ajuda para o HCC.

No ano de 2017 o Setor de Captação, através da re-
ciclagem dos lacres da latinha, arrecadou R$ 15.121,70.

Nos dias 22 e 23 de janeiro, às 7h30 e 16h00, na sala 
D1 da UNIFIPA, foi ministrado treinamento sobre mane-
jo da dengue, zika e chikungunya pelo Dr. Sílvio César 
Perpétuo Ribeiro e Enfª Rosana Marcelino Braz, ambos 
da Equipe da Comissão de Controle de Infecção Hospi-
talar do Hospital Emílio Carlos.

Tendo como público alvo a Equipe de Enfermagem 
e a Equipe Multiprofi ssional, o treinamento teve a dura-
ção de 40 minutos.

Divulgação

Divulgação

Comissão realiza simulação realística dos

protocolos de segurança do paciente

A Comissão de Segurança do Paciente do Hospital 
Emilio Carlos, com o objetivo de divulgar a cultura de se-
gurança na instituição, realizou no dia 26 de dezembro 
passado, na sala D1 da Unifi pa, simulação realística basea-
da nos seis protocolos básicos de segurança do paciente.

De acordo com a gerente de risco Marília Noguei-
ra, a ação envolveu a participação de colaboradores de 

várias áreas assistenciais que se dividiram em times e 
cada um trabalhou um protocolo específi co por meio 
da confecção de um vídeo de simulação realística. O 
time com melhor desempenho foi da equipe do Setor 
C5, que trabalhou o tema do Protocolo 6 - Prevenção 
de lesão por pressão. A banca avaliadora foi composta 
pelo administrador do hospital, Benedito Carlos Rodri-
gues; auditora Letícia Mendes; responsável técnico de 
enfermagem Jeff erson Cavalgante de Souza e enfer-
meiro da qualidade Enel Caneo. A equipe vencedora foi 
premiada com um jantar em uma churrascaria ofereci-
do pela instituição.

- O resultado da ação foi bastante positivo e enri-
quecedor, pois além de proporcionar o trabalho em 
equipe e a busca pelo conhecimento, contribuiu para o 
fortalecimento da cultura de segurança em nossa insti-
tuição, disse Marília.

A segurança do paciente é um dos atributos da qua-
lidade do cuidado e tem adquirido, em todo o mundo, 
grande importância para os pacientes, famílias, gesto-
res e profi ssionais de saúde com a fi nalidade de ofere-
cer uma assistência segura. Os incidentes associados ao 
cuidado de saúde, e em particular os eventos adversos, 
representam uma elevada morbidade e mortalidade 
nos sistemas de saúde. A Organização Mundial de Saú-
de (OMS) demonstrando preocupação com a situação 
instituiu os protocolos básicos de segurança do pacien-
te que são instrumentos para implantação de ações em 
segurança do paciente. 

Divulgação
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Comitiva doa renda de cavalgada

Voluntários do Bem prestam

 contas de 2017

Weder Ap. Vespaziano, Lucas Mussignatti Estevam 
e Alan Augusto Pereira Mariano, integrantes da Comi-
tiva dos Amigos de Elisiário, entregaram na tarde deste 
dia 09 de janeiro à gerente de Captação de Recursos da 
Fundação Padre Albino, Angélica da Costa, o resultado 
da cavalgada realizada no dia 03 de dezembro passado, 
no ginásio de esportes daquela cidade – R$ 15.118,00, 
doado ao Hospital de Câncer de Catanduva/HCC.

Da cavalgada participaram aproximadamente 700 
pessoas e 350 cavaleiros.

O grupo Voluntários do Bem, reafi rmando seu tra-
balho com transparência, entregou neste dia 03 de 
janeiro, ao presidente da Diretoria Administrativa da 
Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, o seu 
relatório com as atividades realizadas em benefício do 
Hospital de Câncer de Catanduva/HCC pelos grupos de 
Catanduva, Santa Adélia e Urupês. 

As atividades realizadas pelos grupos de janeiro a 
dezembro – Bike no rolete em Urupês: aniversário soli-
dário do Paulo Marques; Bodas solidária em Santa Adé-
lia; aniversário solidário de D. Teresinha; Tarde do Bem; 
Ação entre amigos da Lessô; Feijoada do Bem; Café co-
lonial em Santa Adélia; Cavalgada do Gui e Ação entre 
amigos (sorteio de moto) totalizaram R$ 208.409,55.

Dr. Amarante agradeceu o trabalho realizado pelo 
grupo, elogiando todos os eventos, ressaltando, den-
tre eles, a feijoada. Pelos Voluntários do Bem de Ca-
tanduva estiveram presentes Luciana e Paulo Vargas 
e Silene Favali.

Acelerador linear do HCC deve chegar a Catanduva em fevereiro
O acelerador linear, aparelho que faz a radioterapia, 

adquirido pela Fundação Padre Albino para o seu Serviço 
de Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva no ano 
passado e embarcado no fi nal de novembro na China, foi 
desembarcado dia 05 de janeiro último no porto de San-
tos. O equipamento custou $1.017 (um milhão e dezesse-
te mil dólares), sendo $900.000 (novecentos mil dólares) 
do acelerador linear e $117.000 (cento e dezessete mil dó-
lares) do Portal Vision, acessório ao equipamento.

De acordo com o presidente da Diretoria Administra-
tiva da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues 
Amarante, a informação foi confi rmada pela empresa 
que está fazendo o despacho aduaneiro. Ainda de acordo 
com aquela empresa, o equipamento foi transferido para 
o porto seco, em Barueri, com previsão de deferimento 
no dia 30 de janeiro e chegada a Catanduva no dia 15 de 
fevereiro. No entanto, todas essas datas são previsões, ou 
seja, os prazos podem ser maiores em virtude dos trâmi-
tes burocráticos para a liberação do aparelho.

José Carlos Rodrigues Amarante disse que agora só fal-
ta a liberação de R$ 2 milhões que foram solicitados em ju-
nho de 2017 à Secretaria de Estado da Saúde. O presiden-
te esteve com o Coordenador de Relações Institucionais 
daquela secretaria, Dr. Luiz de Mello, no dia 8 de novem-
bro passado, quando ele prometeu acelerar o pleito, que 
inclusive já havia recebido parecer favorável da Diretoria 
Regional de Saúde de São José do Rio Preto. Amarante en-
tregou ao governador Geraldo Alckmin, durante sua visita 
a Santa Adélia no ano passado, cópia do ofício protocola-
do na DRS-XV solicitando a liberação dessa verba. O ofício 
continha assinaturas de apoio de deputados, vereadores 
de Catanduva e de todos os prefeitos da região.

Para o término da infraestrutura do Serviço de Radio-
terapia faltam ainda os serviços complementares de ins-
talação e acessórios para o acelerador linear, aquisição 
do mobiliário, paisagismo da área externa, comunicação 
visual, informática e estrutura metálica para interligação 
entre o Serviço e o Hospital Emílio Carlos. A fi nalização 

Ganhadora da campanha do shopping doa carro ao HCC

Rede de lojas de Catanduva faz campanha para o HCC

O Garden Shopping Catanduva promoveu, em 2017, 
campanha de Natal pela qual a cada R$ 50,00 em com-
pras os clientes tinham direito a um cupom para parti-
ciparem do sorteio de um Renault Kwid 0 km no fi nal da 
promoção. O sorteio foi realizado no dia 26 de dezembro 

Os jovens empresários Ana Flávia e Leonardo Bizari 
Mei, proprietários da Piuka, doaram R$ 6.500,00 para o 
Hospital de Câncer de Catanduva, fruto de campanha 
realizada no fi nal de 2017 pelo grupo, que tem lojas em 
Catanduva, Rio Preto, Ribeirão Preto e Campinas e está no 
mercado há 10 anos.

Ana Flávia Mei contou que a campanha foi inspiração 
depois que o supervisor de relações institucionais do Se-
tor de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino, 
Carlos Sangiorgi, ministrou palestra para a equipe de co-
laboradores do grupo sobre o projeto HCC e as formas 
de contribuição. “Decidimos criar duas peças, informou. 
A pulseira “Amor ao próximo” e o “Conjunto do bem”, for-
mado por brinco e colar, com detalhes na cor rosa, já que 
estávamos em pleno Outubro Rosa e nossos produtos 
são para as mulheres. Após aprovação da campanha pelo 
HCC, continua ela, os produtos foram divulgados nas mí-
dias sociais da Piuka, distribuídos nas lojas do grupo, assim 
como comercializados via internet.

A campanha foi desenvolvida de outubro a dezembro 
e Catanduva e região aderiram. “Além de colaborar com o 
HCC também foi um alerta às jovens para o autoexame”, 
lembra Ana Flávia. A campanha foi estrelada por Thais Al-
buquerque, de Rio Preto, 29 anos, estudante de medicina, 
que havia passado por um câncer de mama. Nos três meses 
de campanha foram vendidas mais de 300 peças. “Fiquei 
muito feliz com o resultado, pois pudemos contribuir com 
quem precisa”, considera Ana Flávia. Com sentimento de 
gratidão, ela ressalta o apoio dos colaboradores do grupo e 
dos clientes, que compraram a ideia. “O amor ao próximo foi 
o mote da campanha; pessoas se ajudando”, fi naliza.

Na entrega da doação, Leonardo e Ana Flávia Mei dis-
seram ao presidente da Diretoria Administrativa da Fun-
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A Fundação Padre Albino precisa captar R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para terminar o 
Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do 
Hospital de Câncer de Catanduva. Confi ra o que foi arre-
cadado até 31/12/17:

Eventos e doações ......................................................R$1.699.144,04
Doações através do site .................................................R$ 36.026,08
Doações através do 0500 .............................................. R$ 2.845,00*
Doações através da conta de energia elétrica.....R$ 216.092,60
Telemarketing ..............................................................R$ 1.270.527,60
Nota Fiscal Paulista ....................................................... R$ 320.386,06

TOTAL R$ 3.544.991,28

Captômetro

Faltam R$ 1.455.008,72

* R$ 1.460,00 (2017) e R$ 1.385,00 (2016)

e a vencedora foi a Srª Aparecida de Lourdes C. Maiorano, 
que decidiu doá-lo ao Hospital de Câncer de Catanduva/
HCC, segundo ela, para contribuir para o término da obra 
que vai ajudar muitos pacientes de Catanduva e região.

A entrega ofi cial do veículo aconteceu no dia 11 de 
janeiro ao diretor do Setor de Captação de Recursos da 
Fundação Padre Albino, Prof. Nelson Lopes Martins, dian-
te do Serviço de Radioterapia. Após, D. Aparecida e fami-
liares conheceram a Radioterapia.

Doação de Pindorama O HCC recebeu R$ 12.350,00 
arrecadados pela Prefeitura de Pindorama durante o Ro-
berto Rodeio Show realizado em novembro de 2017. O 
valor é referente às vendas de ingressos cobrados duran-
te o primeiro dia de evento e R$ 1.055,00 arrecadados 
durante o Desafi o do Bem junto ao público. O cheque foi 
entregue à gerente de Captação de Recursos, Angélica 
da Costa, pela prefeita de Pindorama Maria Inês.

dação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, que a Piuka 
vai realizar novas campanhas pró HCC.  Dr. Amarante agra-
deceu e disse das difi culdades enfrentadas pela área da 
saúde da Fundação o que, no entanto, não faz a diretoria 
perder a força e continuar. Leonardo Mei salientou que a 
comunidade vê como admirável a atual situação da Fun-
dação Padre Albino. 

- A gente vê que não existe um dono; a Fundação 
funciona perfeitamente nos mais variados segmentos e 
agora instalando um hospital de câncer dessa magnitude 
para benefi ciar Catanduva e região, disse Leonardo Mei. 
Isso nos inspira e motiva a contribuir, a termos ideias e 
executarmos. O que a Fundação Padre Albino faz por Ca-
tanduva, a população não consegue quantifi car”, fi nalizou 
o jovem empresário.

Após a entrega do cheque, acompanhados da gerente 
de Captação de Recursos da Fundação, Angélica da Costa, 
Ana Flávia e Leonardo visitaram o Serviço de Radioterapia, 
onde Ana Flávia gravou para as redes sociais da Piuka; ela 
já tinha gravado com Dr. Amarante na entrega do cheque.

da obra propiciará a instalação do Hospital de Câncer de 
Catanduva. O Serviço de Radioterapia terá capacidade 
para atender de 100 a 120 pacientes/dia através do SUS, 
convênios e particulares.

Entrega ofi cial do carro ao HCC.

O grupo está defi nindo sua agenda para 2018.

A rede de lojas pretende fazer novas promoções pró HCC.

Imprensa/FPA
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