
J   F  P  A
ANO 24  |   CATANDUVA, NOVEMBRO DE 2019   |   Nº 280

Hospitais da FPA são premiados 

no Fórum Somos SUStentáveis

UNIFIPA conquista novamente 

o Selo de Responsabilidade Social

Direito UNIFIPA atinge padrão de excelência 

de aprovação nos exames da OAB

Órgãos captados no HPA seguem para quatro cidades

Biomedicina realiza Prova do Progresso 

em consórcio com outras instituições

Memorial Monsenhor Albino em Jaci

Em funcionamento desde 14 de agosto, o Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva já realizou mais de mil sessões do trata-
mento, num total de 53 pacientes, sendo que 26 já concluíram o ciclo e outros 27 seguem a radioterapia diária na unidade. Última página

Os hospitais Emílio Carlos (HEC) e Padre Albino (HPA) foram premia-
dos no 2º Fórum Somos SUStentáveis, promovido pela Fehosp (Federa-
ção das Santas Casas e Hospitais Benefi centes do Estado de São Paulo), 
cuja premiação aconteceu no dia 18 de novembro, no Centro de Conven-
ções Rebouças, em São Paulo. Página 07.

A UNIFIPA, através da sua participação na 15ª edição da Campanha de 
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, conquistou, nova-
mente, o Selo Instituição Socialmente Responsável. Página 06.

O curso de Direito da UNIFIPA, por mais um ano, atinge padrão de 
excelência, com índice de aprovação nos exames da OAB de 2019 que su-
pera o previsto pelo Censo de Educação Superior. Nos dois exames deste 
ano, a maioria dos alunos quintanistas do curso que se inscreveu obteve 
aprovações. Página 11.

Nova captação de múltiplos órgãos foi realizada no Hospital Padre 
Albino. A captação de coração, pulmões, rins, fígado e córneas ocor-
reu no dia 30 de outubro e os órgãos seguiram para quatro cidades 
distintas. Página 08.

No dia 11 de novembro foi realizada a primeira Prova do Progresso do 
curso de Biomedicina da UNIFIPA, em consórcio com outras instituições e 
com o apoio do Conselho Regional de Biomedicina. Página 12.

Dia da criança Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos comemora-
ram o Dia da criança com diversas atrações e atividades. No “Pe. Albino”, 
com participação do grupo Sara & Cura (foto). Página 08.

A Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, com 
sede em Jaci/SP, inaugurou, na Casa Franciscana Rainha da Paz, o Memo-
rial Monsenhor Albino. Padre Albino já havia sido foi declarado patrono 
da entidade. Página 05.

Radioterapia do HCC já realizou mais de mil sessões 

Equipe da FPA com integrantes da Fehosp.     

A cirurgia de captação demorou cinco horas e quinze minutos.

Memorial tem escultura em tamanho natural de Pe. Albino.     
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Profi ssionalização
Em maio de 2012, 

o Dr. Antonio Hércu-
les, então Presiden-
te do Conselho de 
Curadores da Fun-
dação Padre Albino 
e recém-empossado 
Presidente do Con-
selho de Administra-
ção, instância criada 
para atender exigên-

cias da lei que instituiu as Organizações Sociais 
de Saúde (OSS) no Estado de São Paulo, vaticina-
va, no editorial deste jornal, sobre a importân-
cia de se “acreditar no sucesso e que tudo será 
melhorado” ao “instituir um novo modelo de 
governança” visando “reestruturar a gestão ad-
ministrativa da entidade”. Discorreu ainda sobre 
a “expressiva” mudança que acabara de ocorrer 
com a alteração do estatuto, preparando a insti-
tuição para o futuro. 

Pois bem. O Dr. Antonio, como de costume, 
não errou em seu vaticínio e aquelas importan-
tes mudanças proporcionaram a tão esperada 
profi ssionalização da gestão administrativa da 
Fundação Padre Albino após sete anos de intensa 
atuação da atual diretoria, também recém-em-
possada à época.

A partir do dia primeiro de janeiro de 2020 to-
mará posse a nova Diretoria Executiva, totalmen-
te profi ssionalizada, isto é, dentre os seus quatro 
membros – diretor presidente, diretor adminis-
trativo e fi nanceiro, diretor de saúde e diretor de 
educação – não haverá nenhum voluntário como 
havia desde sua fundação, em 1968. Os membros 
da atual diretoria administrativa continuarão per-
tencendo ao quadro de conselheiros do Conselho 
de Curadores e poderão, eventualmente, ocupar 
assentos no Conselho de Administração, mas não 
estarão mais envolvidos na gestão propriamente 
dita da FPA. A administração da entidade caberá, 
obviamente, ao Conselho de Administração, atra-
vés de atuação predefi nida no novo Estatuto da 
FPA, ditando e auferindo da Diretoria Executiva 
as metas e objetivos a serem perseguidos a cada 
ano. A partir de agora, sua responsabilidade, que 
já era grande, passará a ser ainda maior. 

A futura Diretoria Executiva será composta 
integralmente por “pratas da casa”, funcionários 
gabaritados e experimentados no seguimento e 

que já estão conosco há um bom tempo, dignos 
da confi ança dos conselheiros. Tudo isso se faz 
absolutamente necessário para que a Fundação 
ocupe defi nitivamente seu lugar na sociedade e 
cumpra efetivamente seu papel não só na fi lan-
tropia, mas que atenda também a todos os segui-
mentos socioeconômicos, com serviço digno e 
de qualidade. 

A Fundação tornou-se grande e complexa em 
seu seguimento dentro da realidade microrregio-
nal, não cabendo mais ser gerida apenas por vo-
luntários. O papel dos voluntários é de extrema 
importância em qualquer instituição sem fi ns lu-
crativos, porém precisam ocupar seu espaço hie-
rárquico, ou seja, nos conselhos e não na gestão. 
Até porque uma instituição do tamanho e comple-
xidade da Fundação exige tempo integral de de-
dicação dos gestores e, convenhamos, os voluntá-
rios, mesmo os aposentados, não dispõem de todo 
o tempo necessário. Não é porque a Fundação é 
fi lantrópica que não deve ser tratada como qual-
quer empresa lucrativa; é justamente o contrário. 
Ela precisa de profi ssionais competentes, guiados 
sob o olhar vigilante dos voluntários, a quem cabe 
toda a responsabilidade de sua sustentabilidade. 

E o passo dado é tão importante que, para 
garantir seu sucesso, a Fundação também contra-
tou, já há um bom tempo, um coaching profi ssio-
nal para avaliar seu primeiro e segundo escalões 
para maior aproveitamento dos mais qualifi ca-
dos. Além disso, contratamos, também, empresa 
de consultoria em governança corporativa e com-
pliance para estruturar todo o processo de tran-
sição pelo tempo que for necessário. Trata-se de 
empresa associada à Dom Cabral, expoente no 
ramo, com expertise comprovada no seguimen-
to. E para concluir a atual gestão não profi ssional, 
contratamos uma segunda empresa de auditoria, 
além daquela que audita periodicamente a Fun-
dação, para maior transparência da atual gestão e 
maior segurança da diretoria que assume. 

Como podem perceber, a Fundação que hoje 
entregamos à gestão profi ssionalizada é comple-
tamente diferente daquela que recebemos em 
2012, conforme vaticinou nosso líder maior, Dr. 
Antonio Hércules.

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)

Elos da vida

Pessoas são como elos. Elos que se entrelaçam pela 
força do destino. Elos que se defi nem pelo livre arbítrio.

Pessoas formam histórias. Histórias de vida, com ru-
mos pré-destinados. Histórias de vida, de livre escolha 
dos próprios atos.

O nosso eu acaba sendo formado de pessoas. Pes-
soas que amamos, pessoas que odiamos, pessoas espe-
ciais ou insignifi cantes.

A nossa história é formada por pessoas. Muitas de-
las fi cam apenas um pouquinho conosco. Outras, uma 
eternidade de tempo físico. Outras ainda uma eterni-
dade de tempo espiritual. Essas permanecem conosco 
mesmo depois que o elo físico se rompe. São persona-

gens de relações eternas de amor!
O rompimento doloroso só consegue provocar o 

afastamento da matéria; do espírito jamais. São essas 
as pessoas que fundamentam o nosso alicerce de vida. 
Elas vão e fi cam ao mesmo tempo. São pessoas que ja-
mais nos deixam só pelo simples fato de morarem den-
tro dos nossos corações. Elas são elos inquebráveis, que 
nos tornam capazes de sermos também elos em outras 
vidas. Elos de amizade. Elos de amor.

Assim é a corrente da vida, onde as pessoas formam 
sempre elos. Sinto que vivemos uma nova era de rela-
cionamento, feita também de elos. Elos virtuais, mas 
tão reais. Elos que nos marcam profundamente!
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DATAS
COMEMORATIVAS

1º - Dia da luta contra a AIDS, do Imigrante e do Nu-
mismata
02 – Dia panamericano da Saúde, nacional do Samba, 
da Astronomia e das Relações Públicas
03 – Dia internacional do portador de defi ciência
04 – Dia da Propaganda, do Orientador Educacional, 
do Pedicuro
05 – Dia internacional do Voluntário
07 – Dia do Ofi cial de Justiça
08 – Dia da Família e da Justiça
09 – Dia do Fonoaudiólogo; da Criança Especial 
10 – Dia dos povos indígenas e do Palhaço; Interna-
cional dos Direitos Humanos
11 – Dia do Arquiteto e do Engenheiro
13 – Dia do defi ciente visual, do Ótico, do Marinheiro, 
do Engenheiro Avaliador
14 – Dia Nacional do Ministério Público
15 – Dia do Jardineiro
16 – Dia do Reservista
18 – Dia do Museólogo
20 – Dia do Mecânico
21 – Dia do Atleta
22 - Início do verão
23 – Dia do Vizinho
24 – Dia do Órfão
25 – Natal
26 – Dia da Lembrança
28 – Dia da Marinha Mercante e do Salva Vidas
31 – Dia da Esperança

CURIOSIDADE
Por que quando a lagartixa perde o rabo, outro nasce no lugar? 

A lagartixa tem um grande poder de regeneração, associado a vértebras que se fraturam 
facilmente. Para se defender de predadores, ela é capaz de soltar o próprio rabo ao menor 

estímulo. Ele permanece espontaneamente em movimento (por determinado tempo) e atrai 
para si a atenção do inimigo. Passado o acidente, o pequeno animal começa a reconstituir o 
rabo, que o auxilia na locomoção, apoio e defesa.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Utensílios 

5. Para afi ar tesouras, corte com elas uma lixa de 
água. O atrito das lâminas com a lixa vai deixar sua 
tesoura afi adíssima. 

6. Para fechar potes de geleia, coloque na boca 
do pote uma rodela de papel impermeável e parafi -
na derretida por cima. 

7. Para triturar melhor os alimentos, ligue e des-
ligue o liquidifi cador por várias vezes. 

8. Para descongelar rapidamente a geladeira, 
desligue e coloque em sua prateleira uma vasilha 
com água quente e feche a porta.  (continua).

SEGREDOS CULINÁRIOS

TELEVENDAS (17) 3522-6167

1. A vida não é justa, mas ainda é boa. 
2. Quando estiver em dúvida, apenas dê o 

próximo pequeno passo. 
3. A vida é muito curta para perdermos tem-

po odiando alguém. 
4. Seu trabalho não vai cuidar de você quan-

do você adoecer. Seus amigos e seus pais vão. 
Mantenha contato. 

5. Pague suas faturas de cartão de crédito 
todo mês. 

6. Você não tem que vencer todo argumento. 
Concorde para discordar. 

7. Chore com alguém. É mais curador do que 
chorar sozinho.

8. Está tudo bem em fi car bravo com Deus. 
Ele aguenta. 

9. Poupe para a aposentadoria começando 
com seu primeiro salário. 

10. Quando se trata de chocolate, resistência 
é em vão. 

11. Sele a paz com seu passado para que ele 
não estrague seu presente. 

12. Está tudo bem em seus fi lhos te verem chorar. 
13. Não compare sua vida com a dos outros. Você 

não tem ideia do que se trata a jornada deles. 
14. Se um relacionamento tem que ser um 

segredo, você não deveria estar nele. 
15. Tudo pode mudar num piscar de olhos; 

mas não se preocupe; Deus nunca pisca. 
16. Respire bem fundo. Isso acalma a mente. 
17. Se desfaça de tudo que não é útil, bonito 

e prazeroso. 
18. O que não te mata, realmente te torna 

mais forte. 
19. Nunca é tarde demais para se ter uma in-

fância feliz. Mas a segunda só depende de você 
e mais ninguém. 

20. Quando se trata de ir atrás do que você 
ama na vida, não aceite não como resposta. 

21. Acenda velas, coloque os lençóis bonitos, 
use a lingerie elegante. Não guarde para uma 
ocasião especial. Hoje é especial. 

22. Prepare-se bastante, depois se deixe le-
var pela maré. 

23. Seja excêntrico agora; não espere fi car 
velho para usar roxo. 

24. O órgão sexual mais importante é o cé-
rebro. 

25. Ninguém é responsável pela sua felicida-
de além de você. 

26. Encare cada "chamado" desastre com es-
sas palavras: Em cinco anos, vai importar? 

continua.

Século XVIII

1717 – Nossa Senhora de Aparecida
1729 – Nossa Senhora de Montagnaga
1740 – Nossa Senhora do Divino Amor
1798 - Nossa Senhora do Rosário
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

Anos das aparições de Nossa Senhora

Seja mais do que 

importante; seja raro! Torta-pizza crocante

Ponche de café

Ingredientes

3 xícaras (chá) de farinha de trigo
125 ml de água
Sal a gosto
150 ml de azeite
300 g de cream cheese
200 g de tomate pelado escorrido
100 g de azeitona preta sem caroço
Sal grosso e orégano a gosto

Modo de preparo: Aqueça o forno a 200ºC.  Em 
um recipiente, misture a farinha de trigo, a água, 
o sal e metade do azeite. Trabalhe a massa até fi -
car homogênea. Divida a massa em duas partes e 
abra-as. Com uma parte, forre o fundo de uma as-
sadeira untada com margarina. Por cima, espalhe 
colheradas de cream cheese, pedaços de tomate e 
a azeitona. Regue com o restante do azeite e polvi-
lhe o orégano. Cubra com a massa restante e feche 
as laterais. Polvilhe o sal grosso e leve ao forno por 
50 minutos ou até dourar.  Dica: substitua o cream 
cheese por fatias de queijo branco. Fica mais leve.

Ingredientes

4 pedacinhos de chocolate meio amargo
Açúcar a gosto
4 colheres de sobremesa de creme de leite
4 xícaras de café bem forte
Chantilly, canela e cacau em pó
Raspas de laranja

Modo de preparo: derreta o chocolate, o açúcar 
e o creme em fogo brando. Junte o café e leve ao 
fogo sem deixar ferver. Coloque em xícaras gran-
des. Guarneça com chantilly e sobre ele coloque 
canela, cacau em pó e raspas de laranja.

CULINÁRIA

lazer variedades
“Nossas dúvidas são traidoras 

e nos fazem perder o que, com 
frequência, poderíamos ganhar, 
por simples medo de arriscar." 

Shakespeare.

&



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

Recrutamento interno promove funcionários

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

HOSPITAL PADRE ALBINO 

Carla Cristina da Silva Braga
Gabriel Felipe Saturno Rodrigues
Tais Fernanda Constantino Santos
Adriano de Paula Matos
Miqueias Espejo Faria
Rodrigo dos Santos Carvalho
Juliane Carolina da Silva
Camila Custódio da Silva
Matheus Lucas Alves
Pietra Mouco Teixeira
Bruna Rafaela Ferraz Martins
Jéssica Aparecida de Oliveira
Daniela Souza Coutinho
Bruna Cristina G. Fraleoni Alves

Nadabi Leal de Jesus Santos
Bruno Renato Martins Baruffi  
Mariele Justina dos Santos Vieira
Elder de Paiva Zucatelli

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Cremilton Humberto Barbosa
Marisa Cristina de Souza Oliveira
Sofi a Afonso Siqueira
Emmanuela Torres Vilela
Larissa Laurindo Ferreira
Denise Fraga Oliveira Braga
Miriam Roberta Costa
Thainá Alves Barbosa
Jirlane Pereira de Jesus Santos

Joyce Matos da Silva
Suzana Vieira de Paula Oliveira
Nathan Gabriel da Silva Macedo
Silvia Gouveia de Oliveira
Kayla Meinlschmiedt Lustro
Cry Lanny de Souza Rêgo
Catieles F. dos Santos Fernandes

COORDENADORIA GERAL

Leonardo Cristóvão Gonella
Marcos Antônio da Silva

AME

Rubia Rinaldi Boschin
Bruna Gravata da Silva
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Fraternidade São Francisco inaugura 

o Memorial Monsenhor Albino em Jaci

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Cin  a C. de Carvalho Florindo Auxiliar administra  vo I AME Vigia
Iasmine Candido Ba  sta Recepcionista HEC Recepcionista caixa
Letycia Campos Franzoni Recepcionista HEC Recepcionista caixa
Maísa Cordeiro Recepcionista HEC Recepcionista caixa
Thais Fernandes Auxiliar Administra  vo I nível I Coordenadoria Auxiliar Administra  vo III
Claudenilda Mendonça Cutrim Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem
Rodrigo de Oliveira Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem
Gislaine Aparecida Moreira Auxiliar de cozinha Recanto Cozinheira
Mariane Pires Garbim Buzo Mensageira AME Auxiliar administra  vo I
Marcia Aparecida Pacheco Ber  n Auxiliar administra  vo III HPA Técnica de radiologia
Márcia Morino Bianchini Recepcionista HPA Recepcionista caixa
Elaine Sander Zinha Azali Auxiliar fi nanceiro I Coordenadoria Auxiliar Financeiro II
Matheus Oliveira Mota Recepcionista HEC Recepcionista caixa
Patrícia Simão Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem
Amanda Ellen Florindo de Oliveira Recepcionista HPA Recepcionista caixa
Fernanda Jéssica Dias Pinho Auxiliar administra  vo I HPA Auxiliar faturamento

Por sua dedicação total a Deus e aos doentes, Padre 
Albino foi declarado, no segundo Capítulo da congrega-
ção, patrono da Fraternidade São Francisco de Assis na 
Providência de Deus. No dia 11 de agosto de 2019, na 
comemoração de mais um ano da Fraternidade e Dia de 
Santa Clara, foi inaugurado em Jaci, na Casa Francisca-
na Rainha da Paz, o Memorial Monsenhor Albino, “uma 
sincera homenagem para nosso patrono, seguindo o 
projeto de perpetuar sua memória e seus feitos, fonte de 
inspiração e caminho para nossos trabalhos”, disse Frei 

A Associação e Fraternidade São Francisco de Assis 
na Providência de Deus está desenvolvendo em Portu-
gal atividade missionária de evangelização e de conhe-
cimento da vida de Padre Albino. Associada a esta mis-
são também estrutura uma obra de promoção humana. 
No dia 04 de fevereiro de 2019 a Fraternidade instalou-
-se em Braga com os primeiros missionários, Frei Jacó 
Silva, guardião, e Frei Marcos Mendes, acolhidos pelo 
Arcebispo de Braga. O trabalho de divulgação de Padre 
Albino começou imediatamente.

 De acordo com Frei Jacó, a missão é itinerante, per-
correndo as paróquias e comunidades da Arquidiocese 
de Braga, bem como outras localidades. “A consistência 
do trabalho se dá em anunciar Padre Albino durante as 
celebrações, de acordo com a fl exibilidade de cada ce-
lebrante, a ajustar-se em cada realidade, por meio de 
fala com as pessoas. Fazer uso da exposição de quadro 
do Servo de Deus e distribuição da oração pela beatifi -
cação”, explicou frei Jacó.

De fevereiro a julho os freis visitaram 16 paróquias e 
falaram sobre Padre Albino a 7.190 pessoas e, para ampliar 
a missão, decidiram alcançar os grupos e movimentos dis-
tintos da sociedade visitando instituições de saúde.

Dia de Padre Albino

No período de 16 a 20 de setembro, a Fraternidade 
realizou a Semana de oração pela Beatifi cação do Padre 
Albino. No Centro de Acolhimento O Poverello, de 16 a 19, 
às 9h00, foram feitas refl exões e orações e no dia 20 cele-
brada missa com Dom Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz de 
Braga, com a participação de outros padres e de toda a 
comunidade do hospital que a entidade administra.

No dia 21 foi celebrado o Dia de Padre Albino (1882, 
nascimento; 1912, chegada ao Brasil, e 1973, sepultamen-
to). No dia 22, domingo, foi celebrada missa na aldeia de 
Codeçoso, em Celorico de Basto, onde nasceu Padre Albino.

A TV Tem transmitiu série de reportagens sobre o 
Barco Hospital Papa Francisco, que oferece atendimen-
to médico para comunidades ribeirinhas da Amazônia. 
No terceiro capítulo da série, o quadro de Padre Albino 
aparece ao lado de Frei Joel de Souza, gerente do barco, 
durante sua refeição.

Frei Francisco encabeçou a construção do barco 
atendendo ao pedido do Papa Francisco, em 2013, du-
rante sua visita ao Brasil, para que assistisse a região 
amazônica. A presença do quadro de Padre Albino no 
barco deve-se à inspiração do Monsenhor para Frei 
Francisco em suas obras à frente da comunidade.

O hospital fl utuante possui consultórios médicos, 
odontológicos, centro cirúrgico, sala oftalmológica 
completa, laboratório de análises, salas de medicação 
e de vacinação e leitos de enfermaria, além de equi-
pamentos para exames, como Raio-X, ultrassom, eco, 
mamógrafo, esteira ergométrica e eletro. Além da aten-
ção básica de saúde à população, as equipes atuam na 
prevenção e diagnóstico precoce do câncer com a reali-
zação de exames e triagem. 

Em seu canal no Youtube, a Associação exibe vídeo 
institucional onde Padre Albino é citado como inspira-
ção para as obras de Frei Francisco,  que carrega con-
sigo um crucifi xo do Monsenhor, considerado, por ele, 
um objeto sagrado:

https://www.youtube.com/channel/UCQT2eehAW-
jbqAyMNaE38B_w

Nelinho, fundador e presidente da Fraternidade.
O memorial é composto de painéis onde está grava-

da a história de vida de Padre Albino. No centro do me-
morial foi instalada uma escultura em tamanho natu-
ral, autoria do artista plástico Romildo Cardozo. “Padre 
Albino encontrou no Brasil, na cidade de Catanduva, 
terreno fértil para sua missão. Ali consumiu sua vida no 
serviço fi el à Igreja, concretizando seu amor a Jesus no 
acolhimento dos mais pobres, sobretudo os doentes e 
abandonados”, resumiu Frei Nelinho.

Fraternidade divulga 

Padre Albino em Portugal

Padre Albino no Barco Hospital

Quadro de Padre Albino fi cou em exposição durante 
toda a Semana.

Divulgação
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VESTUNIFIPA reuniu 1630 alunos

em dois dias de feira

1.630 alunos do Ensino Médio e de cursos técnicos 
de Catanduva e região visitaram a VESTUNIFIPA, feira do 

UNIFIPA conquista o Selo de 
Responsabilidade Social pelo 

9º ano consecutivo

Pedagogia UNIFIPA encanta 
crianças em evento no shopping

No dia 18 de outubro, o curso de Pedagogia da UNI-
FIPA encantou as crianças que passaram pela praça de 
alimentação do Garden Shopping  Catanduva  com o 
“Mundo encantado da Pedagogia”. Mais de 50 crianças 
participaram das atividades desenvolvidas pelos alunos 
do 3º ano, que promoveram ofi cina de Slime, contação 
de histórias, trilha do mago, pintura facial, moldes em 
bexigas, cantigas de roda, jogo da velha, jogo da trilha e 
músicas interativas. A atividade teve supervisão da Pro-
fa. Dra. Maria Sílvia Azarite Salomão e Profa. Dra. Silene 
Fontana, coordenadora do curso.

De acordo com a Profa. Silene, no curso de Pedago-
gia há forte preocupação em uma etapa fundamental 
do crescimento infantil, a fase do jogo simbólico, pois 
nesta fase é importante a oportunidade de vestir fan-
tasias ou a incorporação de personagens ou heróis. “Es-
tes momentos vivenciados pelos licenciandos do curso 
também são excelente oportunidade para o aprofun-
damento de suas práticas pedagógicas, ou seja, colo-
cam em ação o que estudam teoricamente, momento 
rico para a comunidade acadêmica interna e uma ex-
pansão das atividades para a comunidade extramuros”, 
frisou a coordenadora.

Os laboratórios são a grande atração para os alunos.

Trabalho artístico dos alunos.

Os alunos desenvolveram inúmeras atividades 
com as crianças.

 Janaína, com a mascote, acompanhada pela coorde-
nadora de Marketing, Maria Cândida Vitral, gestora 
Administrativa Financeira da UNIFIPA, Cristiane Oliveira, 
e reitor da UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes.

Solidariedade e arte são temas desenvolvidos
pelos alunos do Colégio Catanduva

Treinamento para uso de aparelho para pesquisa

Projeto Valores da Fundação começa na UNIFIPA

Os alunos do Ensino Fundamental do Colégio Ca-
tanduva, durante o mês de outubro, utilizaram a arte 
indígena e a arte moderna para fazer trabalhos na dis-
ciplina de Arte. De acordo com o Prof. Wander Arf, a 
Arte Moderna é um termo que se refere às expressões 

A UNIFIPA adquiriu para o curso de Biomedicina o 
equipamento RT-PCR, AriaMX, de grande importância 
para investigações moleculares sobre o câncer, entre ou-
tras condições clínicas. A Easytech, representante auto-
rizada da Agilent Technologies, enviou, no dia 26 de no-
vembro, a Profa. Dra. Fernanda Waltenberg para ministrar 
o treinamento para uso do equipamento. Nesse mesmo 
dia ela ministrou palestra técnica aberta com o tema  "Fun-

Simbolizado por uma abelha, o projeto Valores da 
Fundação foi iniciado no dia 18 de outubro na UNIFI-
PA com a entrega da mascote à assistente de Campus, 
Janaína Rogante, que terá a missão de escolher outro 
colaborador que se destaque pelo cumprimento de al-
gum dos 7 valores da Fundação Padre Albino que são 
comprometimento, empreendedorismo, profi ssiona-
lismo, respeito, sustentação do histórico da Fundação 

O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA), atra-
vés da sua participação na 15ª edição da Campanha de 
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, 
conquistou, por mais um ano e pela nona vez, o Selo 
Instituição Socialmente Responsável da ABMES (Asso-
ciação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior). 
O selo tem validade de um ano – 2019-2020.

O objetivo da certifi cação é mostrar à sociedade 
que a instituição promove ações com foco no bem-es-
tar social e no desenvolvimento sustentável da comu-
nidade na qual está inserida. Ao longo do ano as ati-
vidades envolveram 123 professores, 2.738 alunos, 31 
técnicos em 9.821 atendimentos, com a participação 
de 29.057 visitantes.

artísticas surgidas no fi nal do século XIX, que se esten-
deram até a metade do século XX. “Na Arte Moderna 
vê-se a infl uência da Revolução Industrial, das máqui-
nas a vapor, do aumento das velocidades, da fotogra-
fi a, do cinema, do avião, do estudo da mente entre 
outros elementos que contribuíram para a mudança 
do pensamento e das atitudes”, explicou.

Projeto Rummage Sale Alunos do 7º ano A e B do 
Ensino Fundamental, nos dias 23 e 25 de outubro, na aula 
de Inglês com a Profa. Patrícia Simões de Lima, apresenta-
ram o Projeto Rummage Sale, através do qual venderam 
objetos de segunda mão e comida. Os alunos venderam 
bolo e brownie e arrecadaram roupas nestes dois dias. O 
dinheiro da venda de alguns objetos foi doado para o Re-
canto Monsenhor Albino e as roupas encaminhadas para 
a Pediatria do Hospital Padre Albino.

damentos da PCR em Tempo Real" no Campus Sede. 
Docentes, discentes e técnicos envolvidos direta-

mente em pesquisa e interessados em iniciar projetos 
de investigação científi ca participaram da palestra. 
A pró-reitora de Pesquisa e Extensão, Profa. Dra. Ana 
Paula Girol disse que a UNIFIPA tem investido muito 
em pesquisa nos últimos anos, “o que coloca a nossa 
IES em destaque”.

Padre Albino, trabalho em equipe e transparência. O 
projeto indica que o funcionário que receber deve 
escrever uma mensagem ao próximo destinatário até 
que a mascote circule por todos os setores da Institui-
ção de Ensino.

“Nosso objetivo é disseminar os valores da FPA 
entre todos os colaboradores e assim homenagear 
os que se destacam no cumprimento deles. Escolhe-
mos a abelha como mascote, pois na colmeia elas in-
teragem por meio de uma complexa comunicação e 
a ação de cada abelha serve a um propósito comum 
que é buscar, criar, disseminar, utilizar e transformar 
matéria-prima (néctar, pólen, própolis, água) em pro-
dutos úteis para a comunidade, garantindo a sua ma-
nutenção e sobrevivência. Na empresa, os talentos 
buscam, criam, disseminam, utilizam e transformam 
informações em conhecimentos úteis para a empre-
sa para garantir sua sustentabilidade e capacidade de 
inovação. Isso só é possível se os talentos tiverem um 
forte senso de identidade com a organização a que 
servem, com orgulho de pertencer a ela”, disse a ge-
rente administrativa e fi nanceira da UNIFIPA, Cristiane 
Oliveira, frisando que a abelha passará por todas as 
unidades de negócio da Fundação Padre Albino.

Divulgação

vestibular promovida pelo Centro Universitário Padre Al-
bino (UNIFIPA) nos dias 16 e 17 de outubro, das 8h00 às 
12h00 e das 19h30 às 22h00, no Campus Sede. As visitas 
foram guiadas por monitores que mostraram a infraes-
trutura dos cursos de Administração, Biomedicina, Direi-
to, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agronômi-
ca, Farmácia, Medicina e Pedagogia.

Durante as visitas, os estudantes vivenciaram parte 
da experiência acadêmica dos alunos da UNIFIPA. Co-
nheceram salas de aula e laboratórios específi cos para 
cada curso, que ajudam no aprimoramento do ensino. 
“A VESTUNIFIPA é excelente oportunidade para os es-
tudantes que estão saindo do Ensino Médio e querem 
saber mais sobre o curso superior pretendido ou, princi-
palmente, para os que ainda não decidiram que carreira 
seguir”, frisou a gerente Administrativa e Financeira da 
UNIFIPA, Cristiane Oliveira.

Imprensa e Marketing

Imprensa e Marketing

Imprensa e Marketing
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Hospitais da FPA conquistam 1º e 2º lugares

no Fórum Somos SUStentáveis

Os hospitais da Fundação Padre Albino, Emílio Car-
los (HEC) e Padre Albino (HPA), foram ganhadores das 
experiências exitosas apresentadas no 2º Fórum Somos 
SUStentáveis, promovido pela Fehosp (Federação das 
Santas Casas e Hospitais Benefi centes do Estado de São 
Paulo), cuja premiação aconteceu no dia 18 de novem-
bro, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.

O HEC e o HPA apresentaram suas experiências exi-
tosas nos três eixos - Qualifi cação da assistência e segu-
rança do paciente, Sustentabilidade e Qualifi cação da 
Gestão e foram premiados com o primeiro lugar para 
o Hospital Emílio Carlos, em Sustentabilidade, com o 
trabalho “Otimização da agenda médica ambulatorial 
e integralidade do cuidado com medicamento: resul-
tados da implantação de consultório farmacêutico em 
hospital escola”, autoria do farmacêutico Belmiro Mor-
gado Junior, e com o segundo lugar em Qualifi cação 
da assistência e segurança do paciente para o Hospital 
Padre Albino com o trabalho “Visita à maternidade: vin-
culação prévia, um direito da gestante”, autoria da en-
fermeira Aline Cristina de Poli.

Os três eixos avaliados prezam por iniciativas que con-
tribuam para a sustentabilidade econômica e fi nanceira 
das instituições, melhorias em processos que gerem bons 
resultados administrativos, fi nanceiros e de gestão ope-
racional e a disseminação de boas práticas de qualidade 
assistencial e de segurança do paciente. Os critérios de 
avaliação foram propósito, diagnóstico x solução apresen-

tada, execução, benefícios apurados e inovação.
“Desde 2015, início do programa Somos SUSten-

táveis, temos trabalhado para alcançar resultados que 
impactem positivamente na vida de nossos pacientes 
e otimizem nossos recursos. A premiação é o resultado 
de todo esse trabalho que no HEC possibilitou a conti-
nuação do tratamento dos pacientes mais próximo de 
suas casas por meio das Unidades de Saúde e a otimiza-
ção da agenda médica, permitindo a inserção de novos 
pacientes”. Já no HPA, “a ação potencializou o empode-
ramento da mulher para o ato fi siológico do parto, sen-
do fundamental para o estreitamento do vínculo com 
a equipe e o acolhimento humanizado, promovendo 
qualidade e segurança”, explicaram, respectivamente, 
os administradores do Hospital Emílio Carlos, Benedi-
to Carlos Rodrigues, e do Hospital Padre Albino, Renata 
Rocha Bugatti, enaltecendo o desempenho dos fun-
cionários. “Temos que coroar nossas equipes, pois essa 
conquista mostra a excelência com que se dedicam ao 
trabalho”, disseram.

 Participaram da solenidade de premiação cerca de 
600 pessoas, entre elas o diretor-presidente da Fehosp, 
Edson Rogatti, o presidente da Frente Parlamentar das 
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, deputado Itamar 
Borges, o secretário adjunto da Secretaria do Estado da 
Saúde, Alberto Kanamura, e o presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado, Cauê Macris.

O presidente da Diretoria Administrativa da Funda-
ção, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, também pre-
sente, muito feliz com a premiação, disse que os dois 
hospitais da FPA foram os últimos a serem admitidos 
no programa Santas Casas SUStentáveis. “Hoje, com o 
aprendizado e as verbas que o programa nos proporcio-
nou, estamos nos mantendo entre os primeiros lugares 
nas avaliações dos 63 hospitais do programa e, além dis-
so, nossos profi ssionais estão se destacando no cenário 
hospitalar estadual, com excelentes iniciativas e inova-
ções, que trazem economia para a instituição e qualida-
de nos serviços prestados à população. Todos ganhamos 
com isso, inclusive outros hospitais, que passarão a ado-
tar as novidades. Só me resta agradecer profundamente 
essa equipe competente e efi caz”, fi nalizou.

Equipe da FPA com os trabalhos apresentados.

Brigadistas: treinamento e orientações.

O grupo divulga os benefícios do riso.

Divulgação

Brigadistas preparam-se para período de chuva

Equipe Multidisciplinar inicia visitas à Maternidade

HPA participa do projeto 

Lean nas Emergências

Boca, pra que te quero?

As Brigadas da Dengue do Hospital Emílio Carlos e 
da UNIFIPA participaram de treinamento e reunião de 
apresentação dos últimos meses de vistorias em que não 
houve notifi cação pela Equipe Municipal de Combate ao 
Aedes Aegypti (EMCAa). Elas também receberam novas 
orientações para um olhar mais crítico em relação ao am-
biente de trabalho para identifi car e eliminar possíveis 
focos de dengue, além de preparação da equipe para o 

Composta por docentes e médicos Residentes do Ser-
viço de Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria, enfermeiras, 
nutricionista e psicóloga do Hospital Padre Albino e alu-
nos do curso de Medicina da UNIFIPA, a equipe multidis-
ciplinar iniciou visitas na Maternidade do Hospital Padre 
Albino com o objetivo de proporcionar resolutividade e 
agilidade às necessidades apresentadas pelos pacientes.

A ação, que teve início no dia 1º de outubro e acon-
tece diariamente pela manhã nos leitos, acompanha 
gestantes, puérperas da maternidade SUS e recém-

Nos dias 02 e 03 de dezembro, o Hospital Padre 
Albino (HPA) recebeu os consultores do Hospital Sírio-
-Libanês com o objetivo de avaliar o potencial da ins-
tituição para participar do Projeto Lean nas Emergên-
cias, promovido pelo Ministério da Saúde através do 
Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS 
(PROADI/SUS) em parceria com o Hospital Sírio-Liba-
nês. O HPA foi aceito e já está integrado ao projeto.

 O objetivo do projeto é reduzir a superlotação nas 
urgências e emergências de hospitais públicos e fi lan-
trópicos, visando a melhoria na gestão, racionalizan-
do recursos e otimizando espaços e insumos. A meta 
é que 100 serviços de urgência sejam reestruturados, 
450 profi ssionais capacitados e 180 protocolos clíni-
cos implantados até o fi nal de 2020.

No dia 10 de outubro, buscando obter vaga para 
participação no projeto, equipe do HPA participou, em 
São Paulo, do 2º Workshop Lean nas Emergências. Or-
ganizado pelo Hospital Sírio-Libanês, o evento contou 
com as participações de hospitais que já implementa-
ram essa metodologia, quando foram divulgados os 
resultados alcançados, e do médico Dráuzio Varella, 
que abordou a gestão de mudanças e temáticas sobre 
o SUS. Participaram do workshop a coordenadora do 
Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente, Maria 
Cláudia P. Barbosa, a Analista da Qualidade, Bruna A. 
Coghi, e a enfermeira coordenadora do Pronto Socor-
ro, Vanessa Mesticone.     

Entenda A metodologia Lean é uma ferramen-
ta já difundida na indústria e que, neste projeto, foi 
adaptada para aplicação em instituições de saúde 
visando a melhoria dos fluxos de trabalho com foco 
no atendimento prestado ao paciente. Utiliza alguns 
princípios e técnicas operacionais buscando sempre 
reduzir o desperdício de recursos, a melhoria da qua-
lidade e a maximização do valor entregue ao cliente. 
As ações se baseiam principalmente na redução de 
7 desperdícios: Falta de Qualidade, Espera, Estoques, 
Movimentação, Transporte, Processos Desnecessá-
rios e Superprodução.

5S Utilização e autodisciplina foram os sensos que 
possibilitaram a cerifi cação 5s para o Pronto Socorro 
do Hospital Padre Albino. A placa foi entregue à equi-
pe no dia 24 de outubro pela administradora do hos-
pital, Renata Rocha Bugatti, e pelo Núcleo de Qualida-
de, que ressaltaram o trabalho e dedicação de todos 
visando a melhor assistência ao paciente.

Os hospitais da Fundação Padre Albino foram pal-
co para o grupo SuperPalhaços do projeto “Boca, pra 
que te quero?”, promovido pelo SESC Catanduva no 
dia 7 de novembro.

Com a proposta de terapia do riso, os artistas visi-
taram o Hospital Padre Albino no período da manhã, 
com dinâmicas lúdicas na ala de internação do 5º an-
dar e na Maternidade. No Hospital Emílio Carlos, no 
período da tarde, reuniram pacientes, acompanhan-
tes e funcionários no saguão principal do 1º andar e 
na Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva.

A Associação SuperPalhaços iniciou suas ativida-
des em 2015, na cidade de Sorocaba, e promove a prá-
tica do voluntariado em hospitais e centros médicos 
convidando o seu público a conhecer os conceitos e 
benefícios do riso.

período de chuva, época que requer mais atenção.
O treinamento aconteceu nos dias 17 e 18 de ou-

tubro, conduzido pelo administrador do HEC, Benedito 
Rodrigues, técnica de segurança do trabalho, Marília 
Cecília Diniz, do SESMT (Serviço Especializado em En-
genharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), e 
Diego Luiz da Silva Palmieri, microscopista da EMCAa.

HPA Funcionários do Hospital Padre Albino, inte-
grantes da Brigada da Dengue, treinados pela EMCAa, 
realizam inspeção todas as terças e sextas-feiras, se-
guindo escala de serviço separada por setores, áreas 
internas e externas do hospital, na busca por criadou-
ros do mosquito da dengue. A ação é realizada há nove 
meses e nenhum foco foi encontrado. A Brigada da 
Dengue do HPA é composta por funcionários do Servi-
ço de Higiene e Limpeza, Hotelaria, CME, Faturamento, 
Rouparia e Manutenção, com o objetivo de identifi car e 
prevenir possíveis focos. O EMCAa realiza visita ao HPA 
uma vez ao mês para acompanhamento da ação.

-nascidos internados e foi concretizada mediante soli-
citação do médico responsável pelo Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia, Dr. Alfeu Accorsi Neto, com 
o apoio do Setor de Qualidade, Coordenação de Enfer-
magem, da coordenadora do setor, enfermeira Aline 
Cristina De Poli, da nutricionista Renata Cancellara, da 
psicóloga Natália Bitencourt e da Profa. Dra. Denise G. 
Stellutti de Faria. “A união é força. Quando há trabalho 
em equipe e colaboração, os resultados podem ser me-
lhor alcançados”, ressaltou a equipe. 
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Atenção Básica de Saúde aborda alta responsável de pacientes

FPA comemora o Dia Mundial da Lavagem das Mãos

No dia 24 de outubro, as enfermeiras Simone Ap. 
Trovó, responsável técnica do Hospital Padre Albino 
(HPA), e Vanessa Holanda Gila, do Serviço de Alta Res-
ponsável, reuniram-se no Hospital Mahatma Gandhi 
com coordenadores e enfermeiros da Atenção Básica 
de Saúde de Catanduva para abordar a desospitaliza-
ção e a continuidade do cuidado com o paciente no 
pós-alta hospitalar, além de troca de experiências para 
aprimoramento dos cuidados com o paciente que ne-
cessita de atenção continuada pelo município.

Indicadores Os setores do HPA recebem, mensal-
mente, os Indicadores da Segurança do Paciente, que 
fi cam fi xados no mural e ao fi nal de cada mês é reali-
zada análise in loco dos números apresentados com a 
equipe e a enfermeira de Segurança do Paciente, Ana 
Laura R. Flores. Na reunião são apontados os eventos 
adversos ocorridos no mês anterior, discutidas melho-
rias e os presentes orientados sobre a importância da 
notifi cação e como preenchê-la de forma correta.

Treinamento-1 O HPA realizou treinamento sobre 
Cateterismo vesical e medidas de prevenção de in-
fecção do trato urinário de 04 a 06 de novembro para 
seus enfermeiros, visando o aprimoramento e atuali-
zação da prática com o objetivo de promover melho-
ria na assistência à saúde. O treinamento foi ministra-
do pelas enfermeiras Ana Lúcia dos Santos, Esmerinda 
Cavassana da Silva e Fabiana Soares Pacheco, dos se-
tores de Educação Permanente, Mentoria e Serviço de 

Comemorado no dia 15 de outubro, o Dia Mundial da 
Lavagem das Mãos teve ação exclusiva nos hospitais Emí-
lio Carlos e Padre Albino para divulgar a importância do 
ato de higiene. A ação contou com palestra do médico in-
fectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, 
Silvio César Perpétuo Ribeiro, no dia 15, no HEC. No HPA, a 
ação aconteceu no dia 14 com conscientização do médico 
infectologista Dr. Arlindo Schiesari Junior. As ações con-
taram com apoio do Núcleo de Educação Permanente e 
Comitê de Higiene das Mãos. O objetivo foi conscientizar 
não só os profi ssionais da saúde, mas também o público 

Controle de Infecção Hospitalar (SCIH).
Treinamento-2 Os funcionários do Serviço de Hi-

giene e Limpeza do Hospital Emílio Carlos e da UNIFIPA 
receberam treinamento sobre o Plano de Gerencia-
mento de Resíduos dos Serviços de Saúde, uso correto 
e higienização do Equipamento de Proteção Individual 
(EPI), sinalização de segurança, equipamento de pro-
teção coletiva (EPC), normas de adornos, alimentação 
e calçados, previstas na NR32 e Acidente de Trabalho. 
O treinamento foi realizado na primeira semana de 
outubro para a prevenção de acidentes, assim como 
a disseminação dos procedimentos necessários para 
a execução correta e segurança, visando à proteção e 
integridade física de todos os funcionários. Ele foi mi-
nistrado pelos técnicos em segurança do trabalho do 
SESMT Carlos Henrique Ornellas e Marília Cecília Diniz 
e pela enfermeira do Núcleo de Educação Permanente 
Joyce Elaine Bessane.

Enxoval No dia 8 de outubro foi ministrada no HPA 
palestra sobre os cuidados com o enxoval hospitalar pela 
administradora hospitalar Elaine Ferreira, com 15 anos 
de experiência na área. A ação foi desenvolvida com foco 
na orientação e conscientização dos profi ssionais de En-
fermagem e Rouparia sobre a importância da utilização 
correta do enxoval, produtos que causam manchas per-
manentes em caso de contato com o tecido, além da du-
rabilidade, vida útil, matéria-prima, processo de lavagem 
e os equipamentos utilizados para a esterilização.

que frequenta escolas, empresas, indústrias e ambientes 
coletivos, que são potenciais transmissores de doenças 
infecciosas e a lavagem das mãos é a principal forma de 
preveni-las.

Suicídio Os funcionários da Fundação participaram 
de intervenções contra o suicídio, alusivas ao Setembro 
Amarelo, promovidas pelos psicólogos da instituição e 
pelo Núcleo de Educação Permanente. As atividades fo-
ram realizadas ao longo do mês de setembro nos hospi-
tais Emílio Carlos e Padre Albino, AME, Recanto Monse-
nhor Albino, Museu Padre Albino e Colégio Catanduva, 

Órgãos captados no HPA seguem 
para quatro cidades

Dia da Criança

HEC realiza ações em 
comemoração ao Dia do Idoso

Com muitas brincadeiras e guloseimas, o Hospital 
Padre Albino comemorou o Dia da Criança no setor de 
Pediatria SUS e na Unidade de Tratamento de Queima-
dos no dia 9 de outubro, com a participação do grupo 
Sara & Cura e organização da coordenadora da Pedia-
tria e UTQ Infantil Lívia Barrionuevo El Hetti Fuentes, 
pela irmã Deolinda Mutti e médicos Residentes do se-
tor. Todas as crianças internadas ganharam presentes 
doados pela escola Maple Bear.

HEC Também no dia 9 houve comemoração no Hos-
pital Emílio Carlos para os pacientes mirins, com distri-
buição de pipoca, algodão doce, brigadeiro, pirulito e 
sacolinha surpresa, assim como contação de histórias 
para crianças e adultos (pacientes e acompanhantes). 
A comemoração foi promovida pelos funcionários da 
Fundação e pela comunidade, que doaram as gulosei-
mas. Alguns funcionários se fantasiaram para tornar o 
atendimento lúdico.

Doação O Ambulatório de Pediatria do Hospital Emí-
lio Carlos recebeu doação de brinquedos usados, em 
bom estado, da Escola de Educação Infantil Cegonha Sa-
peca. O HEC agradece a Profa. Salza Siqueira Soto, direto-
ra da escola, pelo ato alusivo ao Dia da Criança.

Motorista O Grupo de Apoio ao Trabalhador da Fun-
dação promoveu, nos dias 10 e 11 de outubro, café espe-
cial em comemoração ao Dia do Condutor de Ambulância 
(10 de outubro) como forma de manifestação e respeito 
ao importante trabalho dos funcionários desse setor.

No dia 1º de outubro, o Hospital Emílio Carlos (HEC), 
através do Comitê Hospital Amigo do Idoso, realizou 
ação em comemoração ao Dia do Idoso com os pacien-
tes internados com entrega de kits de higiene dental 
e um bombom para 62 idosos. No dia 3 de outubro o 
Comitê reuniu os pacientes internados para ouvir a his-
tória “Homem de sorte”, contada pela funcionária do 
Serviço de Higiene e Limpeza Gislaine Vieira.

Durante todo o mês de outubro foram realizadas 
ações voltadas para a promoção da saúde da pessoa 
idosa. No dia 30 de outubro, festa com o tema "Prima-
vera", encerrou as atividades do mês.

No "Emílio" alguns funcionários fantasiaram-se.

Na festa "Primavera" os idosos dançaram.

Cinco horas e quinze minutos foi o tempo de duração 
da cirurgia de captação de múltiplos órgãos realizada no 
dia 30 de outubro no Hospital Padre Albino. O doador, de 
33 anos, teve morte encefálica diagnosticada no dia 29 
na UTI do hospital e foram capitados coração, pulmões, 
rins, fígado e córneas. Todos os órgãos foram transplan-
tados com sucesso.

Os órgãos seguiram para cidades distintas. O coração 
e os rins para Botucatu, os pulmões para São Paulo, o fí-
gado para Campinas e as córneas para São José do Rio 
Preto. “Somos gratos à família que mesmo em um mo-
mento de dor e perda teve um gesto tão nobre ao aceitar 
a doação e salvar tantas pessoas e, principalmente, pos-
sibilitar qualidade de vida aos receptores que aguardam 
na lista de espera muitas vezes sem sucesso”, agradeceu 
o coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Trans-
plantes (CIHT), Prof. Dr. Jorge Valiatti, que ressaltou o 
trabalho da equipe em todos as suas fases, incluindo o 

acolhimento dos familiares, diagnóstico da morte ence-
fálica, cuidados com o potencial doador, retirada e con-
servação dos órgãos e transporte até o implante.  

“A retirada é um procedimento minucioso em que 
os profi ssionais, dentro da sala de cirurgia, lidam com o 
tempo para que estes órgãos, após captados, sejam ade-
quadamente preservados em soluções específi cas até 
que cheguem ao seu destino no curto espaço de horas 
de isquemia”. Os órgãos com menor tempo de isquemia 
– tempo de retirada do órgão e transplante – são cora-
ção, 4 horas, e o pulmão, de 4 a 6 horas. As equipes de 
captação de órgãos contaram com o apoio do setor de 
Transporte da Fundação Padre Albino para, rapidamen-
te, levá-las até o aeroporto de Rio Preto. “O processo en-
volve, após a detecção da morte encefálica e a autoriza-
ção dos familiares, cuidados específi cos intensivos com 
o potencial doador, no sentido de que os órgãos a serem 
captados mantenham sua viabilidade. Estes cuidados 
interferem diretamente no sucesso e na efetivação do 
processo”, fi nalizou Dr. Valiatti.

 Captação No ano de 2019, a Fundação Padre Albi-
no, por meio dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, 
realizou 92 entrevistas familiares, que resultaram em 12 
captações de múltiplos órgãos, sendo um coração para 
válvulas cardíacas, um coração, dois pulmões, 24 rins, 22 
fígados e 112 córneas. Em 2018 foram realizadas 141 en-
trevistas com familiares, que resultaram em 87 doações 
de órgãos, sendo 66 captações de córneas e 21 de múl-
tiplos órgãos (fígados, rins e pâncreas). Em 2017 foram 
feitas 48 entrevistas revertidas em 28 doações, sendo 10 
de múltiplos órgãos e 18 de córneas. Em 2016 foram re-
gistrados 37 doadores e 2015 um total de 25.

Os órgãos captados seguiram para cidades distintas.
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onde aconteceram dinâmicas de grupo, música refl exiva 
e apresentações multimídia com alunos do 7º e 8º anos 
com a temática “Bullying, isso não é brincadeira”.

Outubro Rosa O Hospital Padre Albino promoveu nos 
dias 7 e 8 de outubro ação com as funcionárias das recep-
ções e portaria para sensibilizar e conscientizar sobre a 
prevenção ao câncer de mama. Todas receberam lenços 
rosa para usar durante o mês e dicas de auto maquilagem 
pelo profi ssional Danilo Silveira, da Excellence Espaço de 
Beleza. A ação foi desenvolvida pelo Serviço de Educação 
Permanente, Hotelaria e Serviço de Qualidade.
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Alunos da 5ª série da Medicina 
fazem o exame OSCE

Programa de Mentoria promove roda de conversa com egresso

6 alunos do curso de Biomedicina da UNIFIPA
foram classifi cados no concurso da Prefeitura de Rio Preto

No dia 16 de outubro, os 64 alunos da 6ª série do 
curso de Medicina da UNIFIPA participaram do exame 
avaliatório com base no método internacional Objec-
tive, Structured Clinical Examination (OSCE) realizado 
nos ambulatórios do Hospital Emílio Carlos. O exame é 
uma prova prática com ambientes que simulam casos 
clínicos. Neste ano foram 11 estações simulando casos 
ligados à Clínica Médica I e II, Clínica Cirúrgica I e II, 
Ética e Comunicação, Ginecologia e Obstetrícia I e II, 
Medicina Preventiva I e II e Pediatria I e II.

O objetivo da prova é avaliar as habilidades ad-
quiridas pelos alunos diante das possíveis situações 
clínicas que enfrentarão após a graduação. O exame 
é parte das diversas ferramentas que a instituição uti-
liza durante o curso. De acordo com o coordenador da 
Comissão de Residência Médica, Dr. Eduardo Marques, 
o OSCE permite colher amostras do desempenho do 
estudante em uma variedade de áreas e fazer o máxi-
mo uso do tempo disponível, de modo que tais áreas 
possam ser avaliadas de uma só vez.

Medicina comemora 50 anos e reúne mais de 600 pessoas
No dia 12 de outubro, o curso de Medicina/FA-

MECA da UNIFIPA encerrou a programação come-
morativa dos seus 50 anos. A atividade “Revivendo 
Momentos” contou com a participação de mais de 
200 pessoas. Às 9h00 foi fechada a cápsula do tempo, 
com o histórico da Fundação, do curso de Medicina/
FAMECA, do centenário do Padre Albino, jornais do 
dia, selo dos 50 anos, entre outros. Na sequência fo-

No dia 22 de outubro, o Programa de Mentoria 
2019 do curso de Medicina da UNIFIPA trouxe o egres-
so Micael Hamra para roda de conversa no Campus 
Sede sobre sua experiência após a formação, com a 
participação de 200 alunos. A atividade foi organizada 
para que aos graduandos conhecessem a experiência 
de um ex-aluno.

Mais Médicos No dia 09 de outubro, os alunos do 
5º e 6º anos assistiram à palestra “Programa Mais Mé-
dicos: impacto das politicas de saúde e o projeto atual 
do governo”, ministrada pelo coordenador do Departa-
mento de Saúde Coletiva e do Programa Mais Médicos 
da Faculdade de Medicina de Rio Preto (FAMERP), Prof. 
Dr. José Carlos Cacau Lopes. Foi discutido o cenário das 
politicas de saúde e como isso impacta no trabalho do 
médico e apresentado o histórico do “Mais Médicos” e o 
projeto atual do governo para este programa.

Congressos O aluno Gabriel Anawate Filho apre-
sentou, no XVI Congresso Anual de Iniciação Cientí-
fi ca/IV Congresso Científi co Famerp/Funfarme, no dia 

Seis alunos do 4º ano do curso de Biomedicina da 
UNIFIPA foram classifi cados no concurso público da 
Prefeitura de São José do Rio Preto. O concurso foi rea-
lizado pela Fundação Carlos Chagas em 20 de outubro 
último e ofereceu seis vagas para Biomédico, com 1.061 
inscritos e média de 177 candidatos por vaga.

A prova foi dividida em duas etapas, a primeira, ob-
jetiva, e a segunda, discursiva. A primeira etapa classifi -
cou os candidatos com nota objetiva de no mínimo 6,0 
para correção da prova discursiva, sendo de 237 melho-

ram plantadas 50 mudas de orquídeas no pátio do 
Campus Sede, parceria com a Associação Orquidófila 
Catanduvense. Presentes na solenidade o coordena-
dor do curso, Prof. Dr. Jorge Valiatti, o reitor da UNIFI-
PA, Dr. Nelson Jimenes, além de ex-alunos das diver-
sas turmas formadas pelo curso.

No mesmo dia foi realizado o jantar comemorati-
vo no Clube de Tênis Catanduva, com a presença de 

Cápsula do tempo.Plantio de orquídeas.

Um dos assuntos da palestra foi sobre o uso de jalecos. 64 alunos fi zeram o exame.

Jantar comemorativo.

mais de 600 pessoas e a animação da Banda Odys-
seya, Gaby Moretto e Dj Antonio Vilas. “Foi uma noite 
muito especial para todos: alunos, familiares, convida-
dos, professores, diretores e principalmente para os 
formandos da primeira turma, grandes profi ssionais, 
hoje espalhados por várias cidades do país, que pude-
ram trocar experiências e matar a saudade”, comemo-
rou o coordenador Prof. Dr. Jorge Valiatti.

Foto & Cia Foto & CiaFoto & Cia

23 de outubro, em Rio Preto, o trabalho “Toxicidade 
materno-fetal em ratas tratadas com esteroide ana-
bolizante durante a prenhez”, desenvolvido por ele e 
pelos alunos João Pedro Cação, Rafael Maria, Paulo 
Eduardo Raff a, Bianca Braga e Cristiane Rabelo, sob 
orientação da Profa. Dra. Nilce Barril.

Dois trabalhos foram apresentados no VII Semi-
nário “Inovação curricular no ensino superior: trans-
formar vivências, conectar aprendizagens” de 29 a 31 
de outubro na UNICAMP. Os trabalhos foram “Grupo 
Refl exivo: Inovação e Humanidades no Internato em 
um curso de Medicina” do aluno do 6º ano Gustavo Ca-
vallari e “Mentoring: Inovação no suporte profi ssional 
e pessoal ao aluno na escola de medicina” das alunas 
do 3º ano Thais Pastana, Paula Craice e Ligia Gattás, 
sob a orientação da Profa. Adriana Tonon.

O docente Prof. Ms. Luís Ayusso ministrou palestra 
no XXIII Congresso Brasileiro de Nutrologia, em São 
Paulo, sobre o Chá verde na prevenção e tratamento 
de doenças renais, no dia 28 de setembro. Além da pa-

lestra, também participou, como coordena-
dor, da mesa Nutrologia e Sistema Urológico. 
De 25 a 28 de setembro, o Prof. Luís Ayusso 
participou do XX Congresso Paulista de Ne-
frologia, em Atibaia-SP. Ele apresentou, junto 
com a aluna do 5º ano Natália Lima Brandini, 
o trabalho em forma de pôster sobre a “As-
sociação de Adenoma não Funcionante e Fe-
ocromocitoma na mesma Glândula Adrenal”.

NR-32 Nos dias 24 de setembro e 1º de 
outubro, o técnico de segurança do trabalho 
Ronaldo Costa, do Serviço Especializado em 
Segurança e em Medicina do Trabalho/SES-
MT da Fundação, ministrou palestra para alu-
nos do 1º ao 4º anos de Medicina. Ele abor-
dou a NR-32, que disciplina o uso de jalecos 
nos refeitórios, fora dos hospitais e também 
sobre o consumo de alimentos fora dos lo-
cais apropriados nos hospitais.

res candidatos o limite para correções.
Os alunos do curso de Biomedicina Larissa Luvian 

Andrade, Jovana Dias Fanhane, Beatriz Isac, Júlio Ce-
sar Destri, Cristina Aparecida Siqueira Alves e Manuela 
Sallun Raya fi caram dentro das vagas para correção da 
prova discursiva e seguem para classifi cação fi nal, com 
resultado previsto para 03 de dezembro próximo.

As informações são da coordenadora do curso de 
Biomedicina da UNIFIPA, Profa. Dra. Ana Paula Girol, 
que parabenizou os alunos pelo excelente resultado.
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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

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 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

Mostra discente da Educação Física emociona o público no SESC Catanduva

No dia 14 de novembro, a Mostra Discente de Ginás-
tica e Dança do curso de Educação Física Licenciatura da 
UNIFIPA emocionou as 200 pessoas presentes no SESC Ca-
tanduva. A mostra teve formato de festival de dança, não 
competitiva, organizada pelo Prof. Esp. Carlos Alexandre 
Mendes, que coordena a apresentação há cinco anos. O 
evento é projeto de extensão do curso, com apoio e parti-
cipação do curso de Educação Física Bacharelado.

Durante as apresentações, o público se emocionou 
com o trabalho realizado pelos alunos e convidados. As 
coreografi as da Mostra foram aulas práticas desenvolvi-
das durante o ano com os alunos do 1º ao 4º anos, mas 

neste ano os alunos do 4º ano não puderam participar 
devido ao ENADE. Também participaram da Mostra as 
alunas do Projeto Terceira Idade da UNIFIPA, coordena-
do pela Profa. Ma. Luciana Cione e pelo Prof. Me. Mar-
cus Seixas, e a Inclusão Social de Catanduva, coordena-
da pela Profa. Pamella Soffi  atti.

20 anos No dia 24 de setembro, em parceira com o 
curso de Engenharia Agronômica da UNIFIPA, o Projeto 
Terceira Idade plantou uma árvore no pátio do Campus 
Sede para comemorar os 20 anos do projeto. As alunas 
observaram toda a técnica do plantio, orientado pela do-
cente do curso de Engenharia, Profa. Dra. Maria Izabela 

Ferreira, que também explicou a elas sobre os cuidados 
futuros para que a árvore possa crescer saudável.

As coreografi as foram aulas práticas ministradas 
durante o ano.
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Direito UNIFIPA atinge padrão de 

excelência de aprovação nos exames da OAB
Todos sabem que na escolha de uma faculdade de 

Direito com ensino de qualidade é necessário levar em 
consideração a nota de avaliação do Ministério da Edu-
cação (MEC) e, em especial, os índices de aprovação no 
exame da OAB de seus alunos. As altas notas demons-
tram que a faculdade oferece aos seus alunos formação 
diferenciada, interdisciplinar, necessária para sedimen-
tar o conhecimento em todas as áreas de formação, em 
especial, da prática jurídica, bem como para desenvol-
ver a capacidade crítico-refl exiva tão exigida na profi s-
são de advogar. O Censo de Educação Superior de 2017, 
que realiza levantamento estatístico sobre as institui-
ções de ensino superior no Brasil, demonstra que, de 
quase 1.200 faculdades de Direito existentes, apenas 51 
aprovam mais da metade de alunos no exame da OAB.

Estruturado por um corpo docente de mestres e 
doutores, o curso de Direito da UNIFIPA tem nota má-
xima do MEC (cinco) e, por mais um ano, atinge padrão 
de excelência, com índice de aprovação nos exames da 
OAB de 2019 que supera, e muito, o previsto pelo Censo 
de Educação Superior, o que consolida, mais uma vez, 
a sua permanência entre as melhores instituições de 
ensino superior no Brasil. “Essa permanente aprovação 
não é o objetivo do curso de Direito, mas consequên-
cia natural de política de valorização do conhecimento, 
fi ncada na solidez do tripé ensino, pesquisa e extensão. 
Um ensino de qualidade refl ete imediatamente nas 
avaliações deste porte”, afi rma Luís Antonio Rossi, co-
ordenador do curso. Nos exames XXVIII e XXIX da OAB 
de 2019, a maioria dos alunos quintanistas do curso de 
Direito da UNIFIPA que se inscreveu obteve aprovações, 
inclusive, com notas expressivas na 2ª fase.

Com relação ao número de alunos inscritos nos exa-

mes, Luís Rossi informa que o levantamento que o curso 
de Direito da UNIFIPA tem é interno porque a OAB divul-
ga os números ofi ciais de inscritos e aprovados a partir 
de parâmetro dela, “que leva em consideração egressos 
que já se formaram e não passaram na prova, em relação 
aos quais não temos controle de inscrição e aprovação”, 
ressaltou. No entanto, de acordo com o levantamento in-
terno, por entrevista dos alunos, foram 46 alunos inscri-
tos e 30 aprovados, ou seja, média de 62,5%, enquanto a 
média do Estado de São Paulo não passa de 20%.

 Para a aluna Paloma Fernandes Lins, do 5º ano, apro-
vada na 2ª fase do Exame XXVIII com nota 9.1 em Direito 
Tributário, “a formação do corpo docente da UNIFIPA foi 
fundamental para minha aprovação. Foram oferecidas 
aulas direcionadas para a primeira fase e na segunda 
fase o curso proporcionou um preparatório em Tribu-
tário de excelência, ministrado pela Profa. Ivana Mussi, 
que foi um diferencial para obtenção da minha nota”.

“Não senti necessidade alguma de contratar um cur-
sinho de preparação para exame da Ordem, nem para a 
primeira nem para a segunda fase. A UNIFIPA deu total 
suporte”, disse o aluno Gabriel Vitor Domingues, do 5º 
ano, aprovado na 2ª fase do Exame XXIX com nota 9.8 
também em Direito Tributário. “Tive aulas preparatórias 
todos os sábados para a primeira fase e na segunda 
fase a minha professora de Tributário ministrou curso 
gratuito e completo, importante para minha prepara-
ção. Creio que a pontuação alta foi uma recompensa 
pelo meu esforço e dedicação”, complementou. O sen-
timento de Gabriel pelo curso de Direito da UNFIPA é de 
gratidão. “A faculdade me fez uma pessoa melhor, mais 
instruída, com mais interesse pela leitura, pelos estudos 
e me deu uma profi ssão que eu amo”, fi naliza o aluno.

Os alunos realizaram todas as fases do procedimento 
nas sessões simuladas de mediação.Os alunos apresentaram propostas de negócios em 

forma de pôster.

Parte dos equipamentos arrecadados.

Administração realiza II Feira do Empreendedorismo

Projeto Tecno Recicle arrecada um caminhão de equipamentos

No dia 25 de outubro, o curso de Administração da 
UNIFIPA realizou sua II Feira do Empreendedorismo 
“Desafi os do Empreendedor do Futuro”. Os alunos da 
2ª série apresentaram propostas de negócios inova-

dores em formato de painéis e na sequência houve 
debate com três empreendedores, o Prof. Me. Cléber 
Peres, da Ato Comunicação, o Prof. Me. Antônio de 
Grandi, da Data Plus Sistemas, e o Prof. Me. Rogério 
Keidel Spada, da DDS Industrial, com a participação 
de alunos da 1ª e 2ª séries do curso e alunos do curso 
de Administração da ETEC Elias Nechar.

O debate foi mediado e organizado pelo Prof. Me. 
André Luiz Franco e pelo Prof. Me. Marcos Venício 
Braz de Assis. No primeiro bloco o tema foi “Empre-
endedorismo 4.0”, embasado na "Revolução 4.0”. No 
segundo os convidados abordaram “Empreendedo-
rismo: profissão do Futuro” e no terceiro e último 
bloco o assunto foi “Desafios do Empreendedor do 
Futuro”. O coordenador do curso de Administração, 
Prof. Me. Antonio Agide Mota Júnior, ressaltou a im-
portância de falar sobre empreendedorismo como 
disciplina do curso. “É uma disciplina que fomenta a 
troca de ideias e essa discussão é fundamental nos 
quatros anos de Administração”.

O Projeto Tecno Recicle, desenvolvido pela FAECA 
Júnior, empresa de consultoria do curso de Adminis-
tração da UNIFIPA, em parceria com a Associação dos 
Recicladores de Novo Horizonte e Prefeitura Municipal 
daquela cidade, arrecadou um caminhão de equipa-
mentos - impressoras, computadores, telefones, celula-
res, aparelhos eletroeletrônicos, entre outros.

De acordo com a presidente da FAECA Jr., Kemilly Pi-
veta, para o próximo ano será montada estratégia para 
busca do material arrecadado para que o volume seja 
triplicado. “A Associação dos Recicladores dará destino 
correto aos mesmos, pois foi treinada pela USP para 
desenvolver o desmanche de equipamentos tecnoló-
gicos. Agradecemos o apoio da ACE e do Sincomércio 
de Catanduva, parceiros e apoiadores do projeto, pois 
além de divulgar aos associados foram pontos de cole-
ta dos equipamentos”, frisou a presidente.

Ceprajur realiza sessões
simuladas de mediação

Preconceito e intolerância são 
temas de projeto de extensão

Nos dias 29 e 31 de outubro, o Centro de Práticas 
Jurídicas (CEPRAJUR) do curso de Direito da UNIFIPA 
realizou seis sessões simuladas de mediação. A ativi-
dade foi protagonizada pelos alunos do 3º e 4º anos, 
que fi zeram todas as fases do procedimento, desde a 
confecção das hipóteses até a realização da sessão de 
mediação, com a dramatização referente aos respecti-
vos papéis correspondentes a uma sessão de media-
ção, ou seja, o de parte, advogados e mediadores.

O Prof. Me. Donizett Pereira, responsável pelo Cepra-
jur, explica que a dramatização “permite melhor com-
preensão do universo humano já que há efetivamente 
a transmissão de sentimentos quando se vivencia a ex-
periência confl ituosa de outra pessoa”. Para ele, contri-
bui bastante para o aprimoramento da percepção da 
cidadania e da técnica jurídica com o treinamento da 
comunicação efi ciente para solução consensual de con-
fl itos. “A capacitação dos alunos para o enfrentamento 
das questões do cotidiano da futura profi ssão jurídica é 
uma atividade diuturna no curso de Direito da UNIFIPA, 
sempre pensando na qualidade do ensino das melho-
res técnicas ao seu corpo discente”, disse o professor.

Direito do Trabalho O curso de Direito em parceria 
com a OAB de Catanduva e o Instituto dos Advogados 
Previdenciários - Conselho Federal realizaram o 1º Se-
minário de Direito do Trabalho, no Campus São Fran-
cisco, no dia 25 de outubro. O objetivo do seminário 
"Biênio de vigência da Reforma Trabalhista: impactos 
e perspectivas" foi promover a discussão sobre as alte-
rações promovidas na legislação trabalhista com a en-
trada em vigor da Lei n. 13.467/2017. O seminário teve 
a participação de 362 pessoas, entre elas graduandos, 
egressos, docentes do curso de Direito, além de profi s-
sionais do Direito.

O curso de Administração da UNIFIPA, através do 
projeto de extensão “A cultura humanística da educa-
ção nas organizações e no exercício da cidadania”, em 
comemoração ao Dia da Consciência Negra, exibiu o 
fi lme Crash – No Limite no dia 31 de outubro, no Cam-
pus São Francisco. O projeto teve a participação de 45 
alunos do 1º ano, com coordenação da Profa. Dra. Maria 
Tereza Roland. O projeto promove a refl exão e debate 
sobre temas relacionados aos direitos humanos e ao 
exercício da cidadania a partir de sessões de cinema. 

“A temática programada está ligada à refl exão sobre 
as relações étnico-raciais e sobre o Dia da Consciência 
Negra, 20 de novembro. Para motivar as refl exões e dis-
cussão foi escolhido esse fi lme, pois traz representação 
dos confl itos sociais gerados por ideias estereotipadas 
que afetam o julgamento do que é diferente”, explicou 
a professora. Dirigido por Paul Haggis, Crash - No Limite 
estreou no Festival de Cinema de Toronto em setembro 
de 2004 e foi lançado internacionalmente em 2005.  No 
Oscar de 2006 recebeu os prêmios de melhor fi lme, me-
lhor roteiro original e melhor edição.
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Biomedicina realiza 1ª Prova do Progresso 
em consórcio com outras instituições

No dia 11 de novembro foi realizada a primeira Pro-
va do Progresso do curso de Biomedicina da UNIFIPA, 
em consórcio com outras instituições (Unip, Unirp e 
Unoeste) e com o apoio do Conselho Regional de Bio-
medicina (CRBM). A prova foi organizada pelo curso de 
Biomedicina da UNIFIPA.

De acordo com a coordenadora, Profa. Dra. Ana Paula 
Girol, em 2018 o curso de Biomedicina da UNIFIPA rea-
lizou a avaliação internamente e apresentou os dados 
no Congresso Brasileiro de Biomedicina, o que atraiu a 
atenção do Conselho e de outras escolas. A partir daí foi 
feita parceria com o CRBM para o oferecimento da prova 

pelo curso da UNIFIPA em 2019, como primeira experi-
ência de consórcio. A prova foi elaborada com base nas 
práticas laboratoriais e em seu fundamento teórico. A 
mesma prova, contendo 30 questões, foi aplicada para 
todas as séries de todas as escolas participantes.

A Profa. Ana Paula explica que a Prova do Progresso 
é uma avaliação cognitiva, diagnóstica e sem caráter de 
seleção ou classifi cação, mas que permite avaliar indivi-
dualmente se o ganho de conhecimento por parte do 
estudante é de forma contínua e progressiva. “Com as 
atuais e crescentes mudanças nas metodologias de en-
sino, este teste mostra-se muito útil na comparação de 
métodos e na avaliação da retenção de conteúdo dos 
educandos. Por meio do consórcio é possível verifi car, 
também, a média de acertos das instituições”, ressaltou.

“Os estudantes são incentivados a adotar estilo de 
aprendizado longitudinal autodirigido e entendem que 
até o fi nal de sua formação os conhecimentos elabora-
dos deverão estar consolidados para o bom exercício 
da profi ssão”, fi nalizou.

Os resultados dos testes são sigilosos e as informa-
ções apresentadas individualmente para cada aluno, 
mostrando o desenvolvimento dele durante o curso, a 
sua posição na turma, no curso e comparado a outras 
instituições parceiras.

Paciente agradece funcionários
do AME pelo atendimento

Enfermagem UNIFIPA fi rma convênio com empresa de curativos

No dia 6 de novembro, no Ambulatório Médico de 
Especialidades/AME Catanduva, sob gestão da Funda-
ção Padre Albino, o paciente Adimir Roberto Baldino 
(Pirulito), reuniu os funcionários da unidade para agra-
decer pelo atendimento prestado.

Motorista de ambulância, ao realizar exame de ti-
reoide foi constatado tumor nas cordas vocais. Ele teve 
acompanhamento da equipe do AME e do HCC e rea-
lizou 36 sessões de radioterapia em outra cidade. Em 
junho, terminou o ciclo do tratamento. “Todos estive-
ram ao meu lado, me deram força e todo esse apoio foi 
fundamental para a minha recuperação e eu quis muito 
comemorar com eles a minha vitória”, disse.

Outubro Rosa O AME Catanduva promoveu no dia 
8 de outubro a palestra “Prevenção e rastreamento do 
câncer de mama”, ministrada pelo médico mastologista 
Bruno Sabino. A ação foi referência ao Outubro Rosa.  Ao 
fi nal, os presentes receberam um mimo alusivo à data.

Novembro Azul Ministrada pelo urologista Thiago 
Iorio Tagliari, o AME promoveu a palestra “Prevenção 
do câncer de próstata”, referente ao Novembro Azul. A 
ação foi voltada para pacientes e colaboradores no dia 
4 de novembro. 

Visitas ao Museu O Museu Padre Albino recebeu a 
visita de 13 alunos da catequista Célia Buch no dia 29 
de outubro. Eles conheceram as instalações, além de 
objetos pessoais de Padre Albino e toda a sua trajetória 
de caridade e dedicação aos pobres. No dia 22 a visita 
foi dos jovens do projeto “Vem com a Tia Re”, coordena-
do por Regina Ruette, que estava acompanhada do Dr. 
Antonio Ruette.
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A mesma prova foi aplicada para todas as séries 
das escolas participantes.
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Educação Física cria Comissão de Egressos

Governador do Rotary 
visita a Fundação

No dia 29 de outubro, o governador do Distrito 4480 
do Rotary Clube, Antonio Orlando Cavicchia Filho, e rotaria-
nos de Catanduva visitaram a Fundação Padre Albino. Na 
ocasião foi solicitada ao grupo ajuda para a compra de 234 
novas camas para os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos. 

No dia 9 de novembro, o curso de Educação Física 
Bacharelado da UNIFIPA promoveu a I Copa de Futsal: 
Egressos Bons de Bola no Complexo Esportivo do Cam-
pus Sede. A disputa teve a participação de seis equipes, 
totalizando 70 participantes entre egressos do Bachare-
lado e Licenciatura. O primeiro colocado foi o time Real 
Matismo FC, seguido do Tabajara e Ganhamos Nada, que 
receberam medalhas e troféu para o time campeão.

O curso de Educação Física disponibilizou coff ee 
break antes do início da competição, no qual os ex-alu-
nos puderam socializar-se e relembrar a época em que 
estudaram na Instituição. No intervalo dos jogos foi 
criada a Comissão Permanente de Egressos do curso, 
com objetivo de elaborar e realizar dois encontros anu-
ais e fortalecer o vínculo entre o curso e os ex-alunos. 

Adimir reuniu os funcionários do AME para agradecer.

A Comissão de Egressos.

Governador, rotarianos e representantes da Fundação.

O curso de Enfermagem da UNIFIPA selou parceria 
com a empresa Nexfi ll, que produz coberturas para 
curativos. A fi nalidade da parceria é que esses produtos 
sejam utilizados a partir de 2020 pela Liga de Curativos 
do curso, que desenvolverá pesquisas clínicas na área 
de curativos e prevenção de lesões de pele.

De acordo com a coordenadora do curso de Enfer-
magem, Profa. Dra. Maria Cláudia Parro, serão realiza-
das pesquisas clínicas com as coberturas para curativos 
da Nexfi ll em parceria com a Secretaria de Saúde de Pin-
dorama e os atendimentos pela equipe multiprofi ssio-
nal, composta pelos cursos de Enfermagem, Farmácia e 
Medicina, no Ambulatório de Feridas do Hospital Emílio 
Carlos. “A parceria é de grande importância para a o en-
sino e a pesquisa da UNIFIPA, bem como para aprimo-
ramento tecnológico e atualização na área para profi s-
sionais de saúde das instituições de saúde envolvidas. 
A melhoria na qualidade do tratamento de feridas em 
Catanduva e região é um fato muito importante e deve 
ser comemorado”, frisou a coordenadora.

Aprovação em concurso

O concurso público da Prefeitura de Rio Preto, rea-
lizado pela Fundação Carlos Chagas em 20 de outubro 
último, ofereceu 18 vagas para enfermeiro, com 2941 ins-
critos e média de 163 candidatos por vaga. A prova, divi-
dida em duas etapas, a primeira, objetiva, e a segunda, 
discursiva, classifi cou os candidatos com nota objetiva 
de no mínimo 6,0 para correção da prova discursiva, sen-
do de 360 melhores candidatos o limite para correções. 

Quatro alunos do curso de Enfermagem da UNIFIPA 
foram classifi cados: Caroline de Abreu Rodrigues, Tais 
Vaz e Giovana D'Olivo, do quarto ano, e Ana Júlia Ca-
margo, do terceiro ano. As alunas Tais Vaz e Ana Júlia 
Camargo fi caram dentro das vagas para correção da 
prova discursiva e seguem para classifi cação fi nal, com 
resultado previsto para 03 de dezembro próximo.

Acuidade visual A Liga de Saúde Coletiva, através 
da Profa. Ana Paula Correa e cinco alunas, realizou ava-
liação de acuidade visual (Teste de Snellen) em alunos 
da EE Barão do Rio Branco, em Catanduva, no dia 30 de 
setembro, das 9h00 às 11h30 (foto). A atividade faz parte 
do Programa de Saúde na Escola. “Através dessas ações 
é possível ampliar o acesso aos serviços de saúde, bem 
como formar multiplicadores de conhecimento”, expli-
cou a professora.
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O aluno do 3º 
ano do curso de Di-
reito e estagiário da 
UNIFIPA Luiz Henri-
que Ramos de Lima 
foi classifi cado em 
2º lugar no XI Con-
gresso de Iniciação 
Científi ca (CIC) da 
instituição e doou o 
valor da premiação 
para o Hospital de 
Câncer de Catandu-
va.

A doação do 
prêmio, no valor de 
R$ 100,00, foi deci-
são do grupo para 
incentivar a comu-
nidade a abraçar a 
causa. “Nossa ideia 
foi conscientizar a 

Mãos de Natal: adote um idoso 
do Recanto Monsenhor Albino

O Recanto Monsenhor Albino desenvolve a campa-
nha “Mãos de Natal” para arrecadar presentes para os 
seus idosos assistidos e presenteá-los no Natal. A equipe 
do Recanto apurou o que cada idoso gostaria de ganhar 
e os itens solicitados estão marcados junto com as fotos 
das mãos de cada um no site do Recanto – www.funda-
caopadrealbino.org.br/recanto As doações dos presen-
tes devem ser feitas até 13 de dezembro na Rodovia Dr. 

Alberto Lahós de Carvalho, km 4, ou o doador pode en-
trar em contato pelos fones 17 3522-5234/3522-5052. A 
entrega dos presentes será no dia 17 de dezembro pelo 
Papai Noel do Recanto Monsenhor Albino.

Incentivo à leitura O Recanto, através das áreas de 
psicologia, fonoaudiologia e educação física, desenvol-
veu projeto de incentivo à leitura denominado “Estante 
sem dono”. Vários livros foram colocados à disposição 
dos idosos, funcionários e visitantes, sem necessidade de 
devolução. O projeto está sendo um sucesso. “Os idosos 
estão pegando vários livros para ler e comentam entre 
eles sobre as histórias lidas”, disseram as organizadoras.

Confraternização O Interact Clube de Catanduva, 
por meio de Marcelo Prata e jovens interactianos, pro-
moveu confraternização para os idosos do Recando no 
dia 12 de outubro. Houve missa celebrada pelo Padre 
Francisco Adão da Silva, almoço, lanche e dinâmicas. 
No mês de outubro, o Recanto recebeu doações da As-
sociação Núcleo Nossa Senhora das Lutas, Academia 
T10, Ateliê Amor ao Próximo, empresa Lavebrás Gestão 
de Têxteis S.A. e do HCC. Os idosos também receberam 
a visita de alunos do Colégio São José.

HCC participa de programa de 
tecnologia da FATEC na CBN

O médico rádio-oncologista Dr. Neris José R. de 
Oliveira e a física-médica Dra. Thaís Regina Anghinoni, 
do Hospital de Câncer de Catanduva, participaram de 
programa na Rádio CBN no dia 10 de outubro. A par-
ticipação foi convite da FATEC (Faculdade de Tecnolo-
gia) de Catanduva dentro da temática “A tecnologia 
aliada à prevenção do câncer”, quando falaram sobre o 
acelerador linear e sua contribuição para o tratamento 
da doença. A entrevista foi realizada pela diretora da-
quela instituição, Profa. Dra. Rosimar Schinelo.

Dolce Store Os proprietários da loja de calçados 
femininos Dolce Store, Micheli Massini e Leandro Del 
Bianco, doaram ao HCC 360 litros de leite e três caixas 
de óleo. A doação é referente à campanha em que a 
cada par de sapato vendido de 01 a 8 de outubro se-
ria revertido em uma caixa de leite ao hospital. O foco 
foi ressaltar a importância da prevenção do câncer de 
mama no Outubro Rosa.

Colegião O Colégio Nossa Senhora do Calvário 
doou 236 gelatinas e 108 litros de leite arrecadados 
durante o Trote de Formatura do 9º ano. A arrecada-
ção foi feita entre os alunos.

Santa Adélia No dia 30 de outubro, o HCC recebeu 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Adelino 
Honorato Bertolo, de Santa Adélia, gelatinas arrecada-
das na gincana cultural e desportiva da escola realiza-
da para o hospital. Além do cunho esportivo, o objeti-
vo foi despertar nos alunos o valor do voluntariado e a 
valorização do ser humano, que necessita de carinho, 
atenção e afeto.

Palmares No dia 30 de outubro, a Unidade Básica 
de Saúde III Olavo Domingues, de Palmares Paulista, 
entregou alimentos arrecadados na campanha Outu-
bro Rosa pró HCC. Foram doados 360 litros de leite, 
289 litros de óleo, 327 pacotes de macarrão, 145 kg de 
arroz, 158 kg de feijão, 74 kg de açúcar, 15 caixinhas 
de gelatina, 41 pacotes de bolacha, 40 sabonetes, 23 
pacotes de farinha de trigo, 32 sachês de molho de to-
mate, 27 enlatados, 50 pacotes de café, 11 pacotes de 
sal, 12 pacotes de fubá e outros 44 itens alimentícios 
e de higiene.

Energisa O Grupo Energisa de Catanduva entre-
gou doações de alimentos e descartáveis arrecadados 
em campanha alusiva ao Outubro Rosa realizada pela 
CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) da 
empresa. Os itens foram arrecadados entre os colabo-
radores ao longo do mês.

Pedal do Bem O 1º Pedal do Bem pró HCC realizado 
no dia 27 de outubro reuniu 110 pessoas no roteiro ci-
clístico e café da manhã. Foram vendidas 200 camisetas 
com renda 100% revertida ao hospital. A ação contou 
com o apoio do Centro de Cultura de Idiomas, Sempre 
Bike, Grill 77, Mustang Pluron, Agro Maq, Dr. Eduardo 
Chagas, Tio Zé Hortifruti, Rede Central e Posto Veni.

Doação O HCC recebeu doação de alimentos arre-
cadados no evento O Comportamento Secreto das Ven-
das, com Gláucio Câmara, no dia 29 de outubro, no Ho-
tel Ibis. Foram doados 30 pacotes de macarrão, 26 kg de 
feijão, 22 kg de arroz, 28 kg de açúcar e 2 kg de farinha.

Piuka A marca de acessórios Piuka lançou a nova 
coleção HCC com 60% das vendas destinadas ao hos-
pital. Ela é composta por conjunto colar e brinco “Piuka 
Amor HCC”, com coração vazado de zircônia rosa fo-
lheado a ouro 18k, e a pulseira “Piuka Ajude HCC”, 
com coração rosa folheado a ouro 18k. As peças estão 
disponíveis para compra no site www.piuka.com.br e 
na loja física em Catanduva, na Rua Bahia, 247. Infor-
mações e pedidos 17 3524-7080 e pelo whatsapp 17 
9-9609-8668. As peças também são vendidas no setor 
de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino. 
Encomendas pelo 17 3311-3365 e 17 9-9789-7859.

Outubro Rosa O setor de Quimioterapia do HCC 
realizou no dia 18 de outubro comemoração alusiva 
ao Outubro Rosa com participação do coral do CPP, 
café da manhã e cuidados de beleza para os pacien-
tes. As ações foram realizadas pela equipe técnica e 
por voluntários.
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Ofi cina para Agentes comunitários

Premiado no CIC doa prêmio ao HCC

A Liga de Saúde Coletiva do curso de Enfermagem da 
UNIFIPA realizou ofi cina de Educação Permanente para 
os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da Unidade de 
Saúde da Família dos bairros Santo Antônio e Jardim Ga-
violli no dia 21 de outubro, no CETEC Catanduva. Este foi 
o último dos quatro encontros realizados pela Liga com o 
tema “Trabalho em Equipe e Estratégias de Comunicação”.

A ofi cina foi realizada pela Profa. Ma. Aline Feltrin e as 
alunas Letícia, Ana Júlia e Gabriela. “O objetivo é promover 
a educação permanente dos ACS, através de metodolo-
gias ativas, com ênfase na refl exão da prática e qualifi ca-

ção de sua atuação no SUS e no seu papel no trabalho em 
equipe na Atenção básica”, frisou a professora.

Terceira Idade No dia 18 de outubro, a Liga orientou 
sobre vacinação as alunas do Projeto Terceira Idade do 
curso de Educação Física Licenciatura da UNIFIPA, aler-
tando sobre a importância de manter o calendário va-
cinal atualizado. Participaram da orientação a Profa. Ma. 
Aline Feltrin e a aluna Victória Larissa dos Santos.

Câncer de mama No dia 16 de outubro, as Ligas de 
Enfermagem Materno Infantil e de Saúde Coletiva do 
curso promoveram, no CAPS de Catanduva, orientação 
para prevenção ao câncer de mama. A orientação inte-
grou as atividades do Outubro Rosa. As Ligas orientaram 
as pacientes sobre a importância do autoexame das ma-
mas para a prevenção. Participaram da atividade a Profa. 
Ma. Luciana Paes, a Profa. Ma. Aline Feltrin, alunos das 
Ligas e a egressa do curso Bruna Paulino. As pacientes 
palparam a mama amiga, que simula a presença de nó-
dulos, realizaram o autoexame e tiraram dúvidas.

Ofi cina No dia 30 de setembro, a Liga de Saúde Co-
letiva realizou ofi cina do Curso de Educação Permanente 
para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de Catandu-
va no salão da Igreja de Santo Antônio. A capacitação 
foi ministrada para os agentes das Unidades  de Saúde 
da Família dos bairros Santo Antônio e Jardim Gaviolli. 
A ação teve a participação das alunas Letícia, Tatiane, 
Hillary, Gabriela e Ana Júlia.

comunidade acadêmica sobre a importância das do-
ações ao HCC para dar continuidade ao tratamento 
dos pacientes, que é 100% gratuito e principalmente 
por oferecer o tratamento completo próximo de casa. 
Vivenciei na família as difi culdades de locomoção até 
outra cidade e depois da experiência vi a real importân-
cia”, disse Luiz.

O trabalho premiado “Como utilizar os programas 
de compliance para evitar ações judiciais trabalhistas” 
foi orientado pelo Prof. Me. Kleber Saconato e pela 
egressa Leila Renata Masteguin e elaborado pelos alu-
nos Adriano de Oliveira, Bruno da S. Rodrigues, Igor M. 
Gardinal, Isabelle G. Pereira, Larissa Pedrasoli, Lucas B. 
Cesarino, Lucas C. Leite, Luiz Henrique R. de Lima, Maria 
Eduarda B. Marcos, Matheus Ap. Lourençano e Thales 
Henrique dos Santos.

“Por meio desta ação queremos demonstrar que o pou-
co que temos já basta para fazer um bem enorme a quem 
menos imaginamos e que por mais que artigos, livros e o 
estudo nos tornem mais técnicos nunca deixemos de visar 
a verdadeira prioridade: a solidariedade e a importância da 
vida humana”, ressaltaram os alunos doadores.

Os presentes serão entregues pelo Papai Noel.

Alunos orientam sobre câncer de mama.

Divulgação
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Luiz Henrique: "o pouco que 
temos já basta para fazer um 
bem enorme".
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Radioterapia do HCC já realizou mais de mil sessões

Em funcionamento desde 14 de agosto, o Serviço 
de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva já 
realizou mais de mil sessões do tratamento, num total 
de 53 pacientes, sendo que 26 já concluíram o ciclo e 
outros 27 seguem a radioterapia diária na unidade.

O HCC disponibiliza para 19 municípios o tratamen-
to completo contra o câncer, com atendimento ambu-
latorial, internações, exames, cirurgias, quimioterapia 
e radioterapia, possibilitando aos pacientes conforto e 
agilidade no tratamento por estarem mais próximos de 
casa, além de médicos e equipe multidisciplinar especia-
lizada. Com recepção acolhedora, consultórios médicos, 
salas de exame, repouso e equipamentos médicos de úl-
tima geração, o Serviço de Radioterapia está em fase de 
credenciamento no Ministério da Saúde para que, atra-
vés do SUS possa receber recursos para o tratamento dos 
pacientes. Enquanto o credenciamento não é fi nalizado 

100% das sessões de radioterapia são pagas por meio de 
doações da comunidade e emendas governamentais.

“Precisamos nos unir para continuar o tratamento 
de centenas de pessoas com câncer. As doações podem 
ser realizadas por vários canais, como a conta de ener-
gia elétrica (Energisa), com contribuições a partir de R$ 
3, que irão ajudar a pagar todo o tratamento dos pa-
cientes com a doença”, disse Reginaldo Lopes, superin-
tendente da Fundação Padre Albino. Para conhecer os 
canais de doações acesse o site www.abracehcc.com.br 
ou ligue 0800-2004-222.

Missa A equipe de Captação de Recursos da Fun-
dação Padre Albino marcou presença nas Missas da 
Bênção dos dias 28 de outubro e 4 de novembro na 
Igreja Imaculada Conceição, quando Padre Oswaldo 
falou sobre as obras de Padre Albino, que benefi ciam 
toda a região, além de ressaltar o trabalho de aten-

Novembro Azul

Badale esperanças

Com decoração e bolo, a Radioterapia abriu o 
Novembro Azul confraternizando com os pacientes 
que estão em tratamento de câncer de próstata. O 
bolo foi cortado por Nilton Prado Tavares, primeiro 
paciente deste tipo de câncer no Serviço, que con-
cluiu suas sessões no dia 28 de outubro, e José Carlos 
Borges Serpa, 61 anos, que concluiu sua 38ª e última 
sessão de radioterapia, também com esse câncer, e 
que realizou hormonioterapia como complemento 
do tratamento. “Descobri o câncer quando me pre-
parava para outra cirurgia. Agradeço imensamente a 
equipe. Nunca fui tão bem tratado em lugar nenhum 
como fui aqui. O sucesso do meu tratamento eu devo 
a eles que tiveram sempre muita paciência e cuidado 
comigo”, disse emocionado.

O Sino da Esperança do Serviço de Radioterapia do 
HCC esteve no Garden Shopping Catanduva nos dias 4, 
5 e 6 de novembro com o objetivo de levar à comunida-
de a importante missão que tem em simbolizar o fi nal 
de um dos ciclos de tratamento do câncer e ressaltar 
e demonstrar que ele precisa continuar soando e, para 
isso, o HCC depende da colaboração de toda as 19 ci-
dades que atende. O Hospital de Câncer de Catanduva 
também divulgou o trabalho realizado e os meios de 
doação na Praça Monsenhor Albino nos dia 8, 9 e de 11 
a 14 de novembro.

O HCC conta com vários meios para doação, como 
o 0800-2004-222, o whatsapp 17 99789-8343, além de 
depósito bancário, conta de energia elétrica e pelo Pag-
Seguro através do portal www.abracehcc.com.br

Amizade No dia 6 de novembro o Sino da Esperança 
simbolizou também a amizade! Devanir dos Santos en-
cerrou a sua 39ª e última sessão de radioterapia do seu 
ciclo de tratamento. Com 65 anos, ele é catanduvense, 
trata de câncer de próstata e foi surpreendido com a 
presença de José Serpa, que tocou o sino no dia 1º de 
novembro. “Nos conhecemos na demarcação para o iní-
cio do tratamento e em cada sessão estivemos juntos 
nos emocionando e dando força um ao outro. Hoje nos 
reunimos mais uma vez para comemorar o término do 
ciclo que começamos juntos”, disse Devanir.

dimento aos pacientes com câncer. O Ministério de 
Música se apresentou durante toda a missa com a ca-
miseta do HCC como forma de incentivo as doações à 
instituição. A missa foi transmitida ao vivo através das 
redes sociais do pároco.

Pacientes concluem ciclo e tocam o Sino da Esperança

A recepção do Serviço de Radioterapia do Hospital de 
Câncer de Catanduva tem sido palco para muitas lágri-
mas, sorrisos e salva de palmas com a conclusão de ciclos 
de tratamento de câncer dos pacientes. A cerimônia tem 
sido acompanhada por familiares, amigos e funcionários 
que comemoram junto aos pacientes o término do ciclo. 

Após as badaladas da esperança, os pacientes retor-
nam em três meses para avaliação médica. São eles:

Lucas Minieri Rabal.

Marcos de Souza Bueno.

Sonia Berga.

Edna Paes.

Elpídio Quaiati.

Carmen Silva Guimarães Alamino.

Devanir e José com o radioterapeuta Dr. Néris de Oliveira.

Marli Aparecida Raimundo da Silva.

Rosana Aparecida de Moraes.

Nilton Prado Tavares.
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