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Boas-vindas aos novos

 colaboradores

Criança doa cabelo antes de cirurgia 

e comove equipe de Enfermagem

UNIFIPA sediará projeto de pesquisa 

sobre regeneração da pele e córneas

Calendário do Bem 2021

Os novos colaboradores da Funda-
ção Padre Albino receberam kit perso-
nalizado de boas-vindas nas Integrações 
ocorridas nos dias 05 e 06 de janeiro. 
Cada kit continha squeeze (garrafa de 
água), caneta ecológica, bloco de anota-
ções, porta-crachá, chocolate e o cartão 
‘Seja bem-vindo à Fundação Padre Albi-
no’. Página 09.

A pequena Grazielly, de 11 anos, de Santa Adélia/SP, retirou um tumor 
cerebral, mas, antes, doou seus cabelos para o Hospital de Câncer de Ca-
tanduva. O ato de coragem e solidariedade comoveu familiares e equipe 
de enfermagem. Página 11.

O CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tec-
nológico, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 
aprovou projeto de pesquisa multicêntrico envolvendo instituições de 
ensino superior do Brasil e do Canadá, do qual a UNIFIPA é uma das 
colaboradoras, pois realizará toda a experimentação animal da investi-
gação, que é a aplicação de produto inovador para processos regenera-
tivos de pele e córnea. Página 06.

O Calendário do Bem 2021, com 100% da renda revertida ao Hos-
pital de Câncer de Catanduva, está disponível para os interessados. 
Página 11.

A PRIMEIRA DOSE A Fundação iniciou no dia 20 de janeiro a vacinação nos colaboradores que estão na linha de frente de enfrentamento à CO-
VID-19. Cinco profi ssionais da Unidade para Respiratórios Agudos (URA) receberam a primeira dose da vacina: o médico Farid Felício Casseb Neto, a 
auxiliar de hotelaria Miriam Perez de Camargo, a fi sioterapeuta Denise Justino Afonso Cardoso, a técnica de enfermagem Regiane Cristina Barão e a 
enfermeira Ágata Ferreira. Última página.

Grazielly durante o corte de cabelo.

Comunicação FPA

Pacientes poderão ser prejudicados com corte de 

R$ 2,7 mi de recursos dos hospitais da FPA pelo Estado

A Fehosp (Federação das 
Santas Casas, Hospitais e En-
tidades Benefi centes do Es-
tado de São Paulo) alertou, 
em nota ofi cial, sobre o cor-
te de 12% nos recursos que 
o Governo Estadual repassa 
às santas casas e hospitais 
fi lantrópicos de São Pau-
lo por meio dos programas 
Pró-Santa Casa e SUStentá-
vel. Essa medida afetará os 
hospitais da Fundação Pa-
dre Albino, impactando em 
défi cit adicional anual de R$ 
2.772.397,00. Última página.

Comunicação FPA
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EDITORIAL

Enfi m, a vacina!
A vacina contra o Coronavírus chegou a Catan-

duva! Depois de muita ansiedade pela espera, já que 
muitos países, inclusive da América do Sul, estavam 
vacinando suas populações, no dia 20 de janeiro a 
Fundação vacinou seus primeiros colaboradores. 
Como estava acontecendo em todo o país, a pequena 
quantidade disponibilizada apenas possibilitou a apli-
cação da primeira dose nos colaboradores que estão 
na linha de frente de combate. Nada mais justo.

Uma notícia boa seguida de notícia ruim. O 
governo estadual cortou em 12% os recursos re-
passados às santas casas e hospitais fi lantrópicos 
de São Paulo, através dos programas Pró-Santa 
Casa e SUStentável. A medida atinge os hospitais 
da Fundação, que atendem Catanduva e 18 mu-
nicípios da região, o que vai gerar défi cit adicio-
nal anual de R$ 2.772.397,00. Antes da divulgação 
desse corte, diretores já haviam tido audiência 
com o secretário de Estado da Saúde levando rei-
vindicações, entre elas a habilitação do Serviço 
de Radioterapia (todo tratamento feito até agora 
está sendo custeado pela Fundação e doações) e 
revisões de contrato da Oncologia (Radioterapia, 
Quimioterapia e cirurgias oncológicas).

A pesquisa ganha cada vez mais destaque na 
UNIFIPA, que vai sediar parte de projeto de pes-
quisa sobre regeneração da pele e córneas, desen-
volvido juntamente com outros países. A linha de 
pesquisa com fi toterápicos ganhou tamanha im-
portância que permitiu a participação de docente 
em conferência na Ásia, assim como será publica-
do artigo em revista internacional. No Congresso 
de Iniciação Científi ca do SEMESP, projeto da Me-
dicina e Biomedicina foi classifi cado entre os 10 
melhores na categoria Ciências Biológicas e Saúde 
e do Direito entre os dez melhores do país.

A Residência Médica em Radiologia da UNI-
FIPA/FAMECA está na 50ª posição em relação aos 
165 serviços avaliados pelo Colégio Brasileiro de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR).

Muitas ações foram realizadas para marcar a 
passagem do Natal. A tradicional missa de fi nal de 

ano da Fundação, o envio de cartas pelo projeto 
Idosoteca aos pacientes internados com COVID, os 
presentes recebidos pelas crianças internadas no 
“Padre Albino”, a doação de produtos para com-
plemento da ceia de colaboradores dos hospitais 
pelo grupo Muff ato, a arrecadação de recursos pe-
las ligas acadêmicas do curso de Medicina para a 
ceia de ano novo das crianças da Casa de Apoio 
à Criança, as doações, pela ACE e Lojas Cem, de 
alimentos ao Recanto Monsenhor Albino, que en-
cerrou o belíssimo projeto Mãos de Natal, entre 
outras. Ressalto a iniciativa do Tonin, que realizou 
a campanha Troco Solidário, doando para o Hospi-
tal Padre Albino. A excelente notícia é que a cam-
panha será realizada também em 2021.

Duas iniciativas do RH merecem destaque: a 
entrega de kits personalizados aos novos colabo-
radores e os novos uniformes para os Serviços de 
Hotelaria e Nutrição.

Lição de amor e solidariedade foi dada por 
criança de apenas 11 anos. Graziellly, da cidade de 
Santa Adélia/SP, antes de passar por cirurgia para 
retirada de tumor, doou seu cabelo para o Hospital 
de Câncer de Catanduva. Ainda do HCC, já pode ser 
adquirido o calendário de 2021, que traz em cada 
mês depoimentos de pacientes atendidos; o pri-
meiro sino do ano, tocado por colega de trabalho 
do Financeiro da Fundação, e o depoimento de vo-
luntário que se tornou paciente.

Por fi m, triste notícia: a perda de Guilherme 
Montoni. Gui foi um dos quatro pacientes da cam-
panha publicitária para captação de recursos para o 
HCC. E não parou por aí. Ele e sua esposa Fernanda 
eram voluntários e participavam de todas as ações 
de arrecadação, inclusive tendo realizado cavalga-
da que reuniu muitos cavaleiros. Em meados de 
dezembro encontrei com ele no PAS. Estava muito 
confi ante no procedimento que faria em Sorocaba. 
Ele lutou muito, foi um exemplo!

Boa leitura e até a próxima edição.

Mauro Assi - Editor.

Acomodados

Pessoas especiais

Não se acostume com a dor, nem se acomode com 
a miséria, não entre para o círculo dos acomodados. 
Lembre-se: a Terra é redonda e nas muitas voltas que 
ela dá você pode mudar de lugar, ganhar ou perder, vai 
começar e terminar muita coisa. Então é importante, 
fundamental, manter o espírito de luta, com a certeza 
de que sempre se pode fazer melhor, não importando 
o que você resolveu fazer.

Sempre é possível melhorar alguma coisa, seja ela 
física ou espiritual; é possível melhorar o seu relaciona-
mento familiar, a amizade, o seu trabalho, as suas notas 
na escola, o seu salário, a sua autoestima. Não se limite, 
não fi que de braços cruzados olhando o navio de cru-
zeiro levando pessoas como você para a sua viagem 
de sonho. Lute, lute mais um pouco, esforce-se mais. 
Concentre-se no seu ideal e esqueça os problemas, as 
barreiras, senão você não vence.

Se disserem impossível, responda que simplesmen-
te é porque ninguém fez ainda. Se disserem que não é 
para você, responda que agora será! Se disserem que 
você não é capaz, não acredite, mire-se no exemplo de 
quem fez e faz a diferença. Se disserem desista, resis-
ta! Se disserem chega, avance! Se perguntarem como 

é que você conseguiu, é sinal que você venceu o seu 
pior inimigo: o desânimo. Você é uma pessoa vitoriosa, 
chegou até este dia com capacidade de começar, ou re-
começar.

Viva você!

As pessoas especiais são aquelas que têm a habilida-
de de dividir suas vidas com os outros. Elas são honestas 
na palavra e nas atitudes; são sinceras e compassivas e 
sempre dão por certo que o amor é parte de tudo.

As pessoas especiais são aquelas que têm habilida-
des para doar aos outros e de ajudá-los com as mudan-
ças que surgem em seus caminhos. Elas não têm medo 
de ser vulneráveis; elas acreditam que são únicas e têm 
orgulho em ser quem são.

As pessoas especiais são aquelas que se permitem 
os prazeres de estar próximo aos outros e importam 
com a felicidade deles. Elas vieram para entender que 
o amor é o que faz a diferença na vida.

As pessoas especiais são aquelas que realmente tor-
nam a vida mais bela.

Seja sempre uma pessoa especial na vida de alguém...
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 Prof. Sidney Moreno Gil
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08 - Márcia Sueli Barbujani
09 - Thaise Cristina Condelechi
 Prof. Tiago Aparecido da Silva
11 - Maria de Lourdes Barbato
13 - Katia Silva Carvalho
14 - Adair Zolim
21 - Prof. Carlos Alexandre Mendes
23 - Prof. Sinval Malheiros Pinto Junior
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DATAS
COMEMORATIVAS

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

CURIOSIDADE
De onde vêm as palavras Fulano, Beltrano e Sicrano?

Fulano vem do árabe fulân ("tal"). No espanhol do século XIII, fulano era usado como 
adjetivo, mas depois tornou-se esse substantivo que designa algo que não sabemos 

o nome. Beltrano veio do nome próprio Beltrão, muito popular na Península Ibérica por 
causa das novelas de cavalaria. A terminação em ano veio por analogia com fulano. E Si-
crano tem origem misteriosa.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167

A intolerância à lactose, também conhecida 
como defi ciência de lactase, é a incapacidade que 
o corpo tem de digerir lactose – um tipo de açúcar 
encontrado no leite e em outros produtos lácteos. A 
intolerância que atinge os humanos pode ser leve, 
moderada ou acentuada e causar diversos sinto-
mas não agradáveis em quem consome produtos 
com lactose. Os sintomas de intolerância à lacto-
se geralmente começam de trinta minutos a duas 
horas depois de a pessoa ingerir alimentos ou 
bebidas que contenham lactose. Os mais comuns 
são diarreia, náusea e, às vezes, vômitos, dores ab-
dominais e inchaço. A intensidade dos sintomas 
varia de acordo com a ocasião, mas eles costumam 
ser amenos.

Atualmente existe exame para detectar a de-
fi ciência de lactase; por isso é muito importante 
consultar um médico, realizar os exames e montar 
uma dieta balanceada.

Muitas pessoas que têm intolerância à lactose 
costumam fi car confusas em relação ao que co-
mer. Pensando nisso, segue lista com alimentos 
que não contém lactose e que podem ser consu-
midos por quem tem intolerância.

Tofu é um alimento produzido a partir da soja. 
Tem textura fi rme parecida com a do queijo, mas não 
contém lactose. Atualmente no mercado existem 
diversos produtos sem lactose. Exemplo disso é o io-
gurte sem lactose. Assim como o iogurte, é possível 
encontrar no mercado creme de leite de soja, que não 
contém lactose. Seguindo o mesmo padrão existe até 
leite condensado sem leite, que é feito de soja.

A receita tradicional do pão francês vai farinha de 
trigo, água, fermento, óleo e sal, o que faz com o que 
produto seja consumido por pessoas que tenham in-
tolerância à lactose. A maioria dos biscoitos integrais 
encontrados no mercado também não contém leite; 
o mesmo acontece com os pães de forma integrais.

O arroz é um alimento totalmente livre de lactose, 
assim como as carnes grelhadas e os peixes. A mos-
tarda é um tempero que não contém lactose, assim 
como a maionese caseira, onde vai apenas ovo e óleo.

Para quem não consegue fi car sem um docinho, os 
chocolates amargos ou meio amargos costumam não 
conter leite em sua composição. O leite de coco é uma 
ótima opção para quem tem intolerância à lactose.

O sobá, tipo de massa alimentícia japonesa fei-
ta à base de farinha de trigo sarraceno, pode subs-
tituir as massas que contém lactose.

(Fonte: Jetss)

Alimentos que podem 
ser consumidos por 

quem tem intolerância 
à lactose

lazer variedades
“Acredite que você pode, 

assim você já está no 
meio do caminho.” 

Theodore Roosevelt
&

Pão de queijo com 3 ingredientes

Torta funcional de limão

Ingredientes
•1 caixinha de creme de leite
•1 copo (requeijão) de queijo ralado
•1 copo (requeijão) de polvilho (talvez um pouco 
mais); pode usar polvilho doce

Modo de preparo
Amasse até soltar da mão, faça bolinhas e asse. Se 
achar necessário, acrescente sal.
Não vai ovo e não escalda, é simplesmente isso.

Ingredientes
Massa
•2 colheres (sopa) de ghee*
•1 ovo
•½ xícara (chá) de açúcar demerara ou açúcar de 
coco
•1 xícara (chá) de farinha de arroz integral
•1 xícara (chá) de quinoa em fl ocos
•½ xícara (chá) de bebida vegetal de castanhas
•1 colher (sopa) de canela em pó
•100 g de castanha-do-pará triturada
•1 colher (sopa) de semente de chia

Recheio
•50 ml de água
•450 g de tofu sem sal
•4 colheres (sopa) de açúcar demerara ou calda 
de agave
•2 colheres (sopa) de ágar-ágar diluído em 2 co-
lheres (sopa) de água quente
•Suco de 2 limões
•1 xícara (chá) de biomassa de banana

Modo de preparo
Massa
Misture todos os ingredientes com as mãos e forre o 
fundo e as laterais de uma forma de fundo removível.
Leve a massa ao forno preaquecido a 140°C por 25 
minutos ou até dourar.
Recheio
Bata todos os ingredientes. Distribua na torta e 
leve à geladeira por 120 minutos. 

*A manteiga Ghee (pronuncia-se GUI), nome da man-
teiga clarifi cada indiana, é também conhecida como 
manteiga gourmet ou óleo da manteiga. livre de to-
dos os seus resíduos lácteos. 

CULINÁRIA

06. Remova pelos de animais e cabelos de seus 
móveis e carpete com um rodo.

07. Vire a torradeira de lado para fazer misto quente.
08. Água da torneira fi ca leitosa quando conge-

lada. Para fazer cubos de gelo claros como cristal, 
ferva a água, deixe esfriar um pouco e encha as 
formas de gelo.

Dicas interessantes
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Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em dezembro, que vestem a camisa da Fun-

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

HOSPITAL PADRE ALBINO 

Driely de Fátima Bevolo Bertoli
Letícia Camila Beraldo dos Santos
Wellington dos S. Soares da Silva
Cidelma Terezinha Pietro Ruiz
Dany Henrique Meira da Silva
Nayara Thainan Rodrigues Nunes
Pamela Zavan Bregolato
Marina da Cruz Gomes
Isabel Cantalino
Valéria Catarina Joventino
Daniela de Oliveira da Silva
Cintia Cristina de Castro Santos

Daniela de Fátima Adrioli
Carolina da Conceição de Souza

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Douglas Clemente
Natacha Rúbia Sant’Ana do Nascimento
Wellington Teixeira Ruas
Janaina Rorato Rocha Moreira
Vanessa Regina de Paiva
Rosana Acioly de Aguiar
Breno Castro de Oliveira
Edienara Furquim

COORDENADORIA GERAL

Mauricio de Alencar Alves
Paulo Tadeu Tonello

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

PADRE ALBINO

Karen Cristina da Silva

RECANTO MONSENHOR ALBINO

Rosimeire de Fátima Ramos

AME

Viviane de Cássia G. de Oliveira

Relatório da Ouvidoria DEZEMBRO/2020

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

Os funcionários a seguir, do HPA, contratados na função de faxineiros, foram promovidos para auxiliar de 
hotelaria: Eliene Galvão Soares; Tiago Adriano de Souza; Luzia Aparecida Vaz; Cosmo Luís André Vaz; Judite 
Picolo; Elisandra Paula Macedo; Fátima Aparecida Caetano dos Santos; Marcos Francisco; Joselita dos Santos 
da Silva; Danilo Pereira do Nascimento; Vanderlei Francisco Ferreira; Amanda dos Santos; Clarice Aparecida 
de Almeida; Alessandra Silva Santos Novais; Ana Lucia Pizoni da Silva; Neuza Batista Gonçalves de Campos; 
Janice da Luz Silva; Carmelita Rosa Duarte Paes; Rosangela Maria da Mata Comeli; Marisa Duarte da Silva To-
maz; Lucimar Célia Della Via Silva; Joanice Sipriano da Silva; Solange Cristina Gallis; Isabel Aparecida Pechim 
Silveira; Anderson Roberto; Luciana Barbosa Mariano; Cristiane Pereira dos Santos; Regiane Rodrigues Nunes 
Correa; Lucineide da Silva Norato; Laisson Alessandro Sandro Celes; Fabiana de Paula Martins dos Santos; 
Janete Cristina da Silva; Mailza de Oliveira Santos; Divian Fraga Ferreira; Lidiane Aparecida dos Reis de Almei-
da; Severina Deodato de Mendonça; Rosa dos Reis; Josana Lúcia Tobias de Paula; Thalles Gabriel Simões dos 
Santos Silva; Celma Aparecida Franca Castro; Márcia Ferreira Antônia Boaventura; Nilma Rodrigues de Souza; 
Maria da Paz de Sousa Marques; Arlete Masteguim dos Santos Nunes e Regiana Cristina Adão.

Os funcionários a seguir, do HEC, contratados na função de faxineiros, foram promovidos para auxiliar de 
hotelaria: Alessandra Oliveira dos Santos; Eder Paulo Polezzi; João Aparecido Innocencio do Amaral; Miriam 
da Costa Pinto Marta; Stefanie Teles Pereira; Aldeisse Silva Cruz; Alessandro Márcio André; Ana Lúcia Alcântara 
Lima; Angélica Novais da Silva; Aparecida Donizete Martim; Catieles Fernanda dos Santos Fernandes; Cláudia 
Mendes de Souza; Cristiane Sousa dos Santos; Daiane Aparecida Andreoti de Souza; Eliane Aparecida Cezário; 
Elisabete Marques de Oliveira; Fabiana Perpétua Alanisse; Flávia Fernanda de Oliveira; Gislaine Pereira da Silva 
Ferreira; Joice Aparecida Pereira de Souza; Jucineide Dias de Jesus Brito; Júlia Trindade de Araújo Silva; Juliana 
Correia da Silva; Lilian Kaanda Godoy Barberato; Lúcia Helena Rodrigues; Luciana Silva de Oliveira; Luciana Fran-
ciele Tomazelli; Luciana Gregório dos Santos; Lucivânia Viana dos Santos; Madalena Aparecida Correa; Maria 
Carolina do Nascimento; Maria do Carmo Guimarães; Maria do Carmo Matias; Maria do Carmo dos Santos Viu; 
Maria Elisandra Gonçalves de Sousa; Maria Ilza da Conceição; Maria Isabel Perozzi; Maria Salete Moreira Rodri-
gues; Marinalva Fiuza da Silva; Marisa Aparecida Pires Ministro; Marli Alves da Silva; Miriam Perez de Camargo; 
Miriam Aparecida Pinheiro; Neuza da Silva Martins; Regina de Fátima Barbosa Ramos; Rosângela Cândido de 
Oliveira; Silvia Helena de Souza Silva; Tauane Ramos da Silva e Valéria Antonio Rodrigues Nogueira.

Recrutamento interno promove funcionários

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Solange Regina de Paulo Supervisora da alta qualifi cada HEC Supervisora de recepção e portaria

Nadir Helena Coghi Mar  ns Auxiliar de farmácia HPA Auxiliar de operações

Débora Ferreira Moreira Auxiliar de farmácia HPA Auxiliar de operações

Pamela Cris  na de Azevedo Alexandre Recepcionista HEC Recepcionista caixa

Desejo a você

Fantasiar a vida

Não desejo a você um ano maravilhoso, onde tudo é 
bom. Esse é um pensamento mágico, infantil e utópico.

Desejo que você seja encorajado a se olhar e a se 
amar como você é. 

Tenha amor próprio sufi ciente para travar muitas 
batalhas e humildade em saber que existem batalhas 
impossíveis de vencer para aqueles que acham que não 
vale a pena lutar.

Desejo que você aceite que existem realidades que 
não podem ser modifi cadas e que existem outras que, se 
você fugir do local da reclamação, poderá mudar.

Deixe o "eu não posso" e reconheça o "eu não quero".
Desejo que você ouça a sua verdade, e diga-a, com 

plena consciência de que é apenas a sua verdade, não a 
do outro.

Que você se exponha ao que teme, porque é a única 
maneira de superar o medo.

Que você aprenda a tolerar os "pontos negros" do 
outro, porque você também tem os seus, e isso cancela a 
possibilidade de reivindicar.

Não se condene por estar errado; você não é todo-
-poderoso.

Cresça, onde e quando quiser.
Não desejo que 2021 traga felicidade.
Eu desejo que você seja feliz, seja qual for a realidade 

que você tem que viver.
 
Mirta Medici, psicóloga argentina.

Caio Amaral

 Às vezes é preciso destravar as portas, abrir todas as jane-
las, deixar o vento entrar e desatar os cintos da insegurança.

Decolar num papagaio de papel, assistir a Terra de 
luneta, comer pipoca sentado na lua, escorregar pelas 
pontas das estrelas, dançar no ventre dos planetas, so-
nhar em outras galáxias e dar muitas risadas com os de-
senhos formados pelas nuvens. 

Às vezes é preciso fi car só. Com caneta, papel e lápis 
de cor anotar os erros cometidos, os sucessos obtidos e, 
às vezes, até para colorir o coração. 

Colocar mais alegria no viver, se encantar com o bri-
lho da natureza e não se esquecer dos sonhos, viver com 
alegria e muita paz no coração!
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Grandes projetos permitem o crescimento da pesquisa na instituição.

Pesquisa com fi toterápicos 
leva o nome da UNIFIPA

para o exterior

Pesquisa com fi toterápicos da UNIFIPA é
destaque no CONIC-SEMESP 2020

Aluna de Direito da UNIFIPA tem projeto 
de pesquisa entre os dez melhores do país

Projeto foi classifi cado entre os 10 melhores na categoria Ciências Biológicas e Saúde.

No dia 10 de dezembro, o Centro Universitário Pa-
dre Albino/UNIFIPA participou de mais uma edição do 
CONIC – Congresso Nacional de Iniciação Científi ca, 
realizado pelo SEMESP – Sindicato das Entidades Man-
tenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no 
Estado de São Paulo, com trabalhos em grupo de pes-
quisa em fi toterápicos, apresentados em modo online 
pelos alunos de iniciação científi ca, sob a orientação 
da Profa. Dra. Ana Paula Girol, pró-reitora de Pesquisa 
e Pós-Graduação.

Como resultado das apresentações, o projeto ‘Avalia-
ção das propriedades cicatrizantes do extrato de Garcinia 
brasiliensis em modelo de lesão cutânea usando Gasder-
mina-D como marcador de morte celular necrótica’ fi cou 
entre os 10 melhores na categoria Ciências Biológicas e 

Na 20ª edição do CONIC/Congresso Nacional de 
Iniciação Científi ca também foram apresentados, em 
modo online, trabalhos de pesquisa no campo do Direi-
to. O trabalho de pesquisa ‘O direito aos alimentos no 
fi m da conjugalidade, sob uma perspectiva feminina’ da 
aluna Lara Souza Doti, do 5º ano de Direito da UNIFIPA, 
foi classifi cado entre os 10 melhores na categoria Ciên-
cias Humanas e Sociais.  

   “O direito aos alimentos depende de algumas situ-
ações previstas na legislação, como o fi m do casamento 
ou da dissolução da união estável. Ocorre que tal di-
reito não é assegurado quando a requerente formula 
o pedido tempos depois da separação. Dentro desse 
cenário foi desenvolvida uma crítica feminista para (i) 
demonstrar qual o perfi l socioeconômico das mulheres 
que predominantemente pleiteiam alimentos nessas 
demandas perante o Poder Judiciário”, explica Lara. 

A linha de pesquisa com fi toterápicos, desenvolvi-
da nos laboratórios multidisciplinares da UNIFIPA, per-
mitiu, além da parceria com a Universidade de Aveiro, 
de Portugal, colaborações com instituições da Ásia, 
o que possibilitou a participação da Profa. Dra. Ana 
Paula Girol, pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação, 
no comitê científi co do evento ‘APCoRE (Asian Paci-
fi c Consortium of Researchers and Educators) Virtual 
Conference’, realizado de 02 a 04 de dezembro, como 
membro do comitê e na condução de apresentações 
de trabalhos científi cos como moderadora da sessão 
‘Natural & Applied Sciences’.

A conferência teve como objetivo promover, for-
talecer e mensurar resultados de pesquisa de Insti-
tuições de Ensino Superior e outras organizações na 
região da Ásia e do Pacífi co, em vários campos de 
disciplinas, contando com o apoio de instituições do 
mundo inteiro.

No evento também foram apresentados resultados 
de pesquisas desenvolvidas na UNIFIPA, resultados 
parciais dos projetos de doutorado de Helena Ribeiro 
Souza e Lucas Possebon, sob orientação da Profa. Dra. 
Ana Paula junto ao programa de pós-graduação em 
Biociências da Unesp de São José do Rio Preto, com 
participação de alunos de graduação, técnicas e do-
centes do curso de Medicina da UNIFIPA.

Apresentações

No dia 02 de dezembro, o trabalho ‘Phytochemical, 
antioxidant and cytotoxic profi le of Garcinia brasilien-
sis extract and its eff ects on cell adhesion’ (Perfi l fi to-
químico, antioxidante e citotóxico do extrato de Gar-
cinia brasiliensis e seus efeitos na adesão celular) foi 
apresentado pela técnica do laboratório de imuno-his-
toquímica Helena Ribeiro Souza, com participações de 
Harissa Padovez Rays, Nicolas Joseph Della Matta, Isa-
bela Teodoro Parra, Ariane Harumi Yoshikawa, Giovana 
Aparecida Gonçalves Vidotti e Ana Paula Girol.

Já no dia 03 de dezembro, a docente Profa. Sara de 
Souza Costa apresentou o trabalho ‘Ethanolic extract 
of Garcinia brasiliensis leaves: phytochemical and cy-
totoxic assays and eff ects of administration on endo-
toxin-induced peritonitis’ (Extrato etanólico de folhas 
de Garcinia brasiliensis: ensaios fi toquímicos e citotó-
xicos e efeitos da administração na peritonite induzida 
por endotoxinas) com as colaborações de Lucas Pos-
sebon, Jéssica Messias da Silva, Ariane Harume Yoshi-
kawa, Sara de Souza Costa, Melina Mizusaki, Iyomasa 
Pilon, Helena Ribeiro Souza e Ana Paula Girol.

Publicação em revista 

Dando ênfase na participação da UNIFIPA em pes-
quisas envolvendo compostos fi toterápicos, a institui-
ção foi aceita com publicação em revista de grande 
impacto internacional, a ‘Scientifi c Reports – Nature’, 
relacionada à colaboração da Profa. Dra. Ana Paula Gi-
rol em pesquisa realizada durante o pós-doutorado.

O trabalho ‘Biological and physical approaches 
on the modulatory functions of potential piplarti-
ne (piperlongumine) and annexin A1 mimic peptide 
interactions’ (Abordagens biológicas e físicas sobre 
as funções modulatórias de potenciais piplartina (pi-
perlongumina) e anexina A1 mimetizam interações 
de peptídeos) foi publicado na edição 2020 da revis-
ta. Para o desenvolvimento do trabalho participaram 
pesquisadores de diferentes instituições nacionais 
- FAMERP, UNESP de São José do Rio Preto, UNIFIPA, 
USP São Paulo, Federais de Alfenas, Ceará e Paraíba e 
Fiocruz/Bahia.

“Esse tipo de reconhecimento reforça ainda mais 
as parcerias nacionais e divulga internacionalmente a 
participação da UNIFIPA em pesquisas científi cas”, dis-
se a Profa. Ana Paula.

O CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico, vinculado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações, aprovou importante 
projeto de pesquisa multicêntrico envolvendo institui-
ções de ensino superior do Brasil e do Canadá, do qual 
a UNIFIPA é uma das colaboradoras, pois será sede da 
realização de toda a parte de experimentação animal 
da investigação, que é a aplicação de produto inova-
dor para processos regenerativos de pele e córnea. A 
ação será coordenada pelas professoras doutoras Ana 

UNIFIPA sediará projeto de pesquisa 
sobre regeneração da pele e córneas

Comunicação FPA

Lara Souza Doti.

Paula Girol, pró-reitora de Pes-
quisa e Pós-Graduação, e Giova-
na Aparecida Gonçalves Vidotti, 
professora do Instituto da Saúde, 
que comandarão os Laboratórios 
Multidisciplinares de Pesquisa e 
Unidade Didática e de Pesquisa 
Experimental (UDPE).

O projeto ‘Desenvolvimento 
de matrizes à base de humor ví-
treo extraído de peixe para a en-
genharia de tecidos oculares e da 
pele’ terá a duração de três anos, 
contando com docentes da Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC), 
Universidade de Laval (Canadá) e 
Departamento de Ciências da Saú-
de da Universidade de Piemonte 
Orientale, em Novara (Itália). Jun-
to da UNIFIPA, a R-Crio (Campinas/
SP), laboratório de bioengenharia 
com células-tronco, e a EMBRAPA 
farão parte dos estudos.

Pela importância da participação no projeto, a UNI-
FIPA receberá duas bolsas de estudos, sendo uma de 
mestrado e uma de doutorado, além de verba para 
aquisição de equipamentos e insumos destinados ao 
desenvolvimento do projeto. “Estamos muito felizes 
com a aprovação do projeto. Isto mostra o fortaleci-
mento de parcerias que a instituição possui”, comemo-
ra a Profa. Giovana. Para a Profa. Ana Paula, “um projeto 
de tamanha grandeza como este permite o crescimen-
to da pesquisa institucional”.

Saúde. O projeto foi apresentado por Amarilys Zucolo-
to (graduação de Medicina), Natielly Tinti (graduação de 
Biomedicina), Roberto Guandalini (graduação de Medi-
cina), Ariane Yoshikawa, Melina Iyomasa-Pilon e Jéssica 
Messias da Silva, técnicas da UNIFIPA, Prof. Me. Lucas Pos-
sebon e Profa. Dra. Andreia de Haro Moreno.

Realizado pelo Semesp desde 2001, o CONIC tem 
como objetivo identifi car talentos, estimular a produ-
ção de conteúdo científi co, além de viabilizar na práti-
ca os projetos apresentados pelos alunos, por meio do 
exercício da criatividade e de conhecimentos adquiri-
dos. “Anualmente, a UNIFIPA reforça e estimula a par-
ticipação de alunos de iniciação científi ca no evento, 
para o qual disponibiliza apoio fi nanceiro”, explica a 
Profa. Dra. Ana Paula.

O projeto é resultado de Trabalho de Conclusão de 
Curso aprovado em 2020, sob orientação da Profa. Me. 
Márcia Maria Menin, com arguições das professoras 
Ana Paula Polacchini de Oliveira e Daniela Pinheiro. 
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Projeto Idosoteca envia cartas aos

pacientes internados com COVID-19

"Olá. Quero muito que tenha saúde, paz e alegria. 
Que se recupere logo e saia para encontrar sua família 
e poder abraçá-los com muito amor e carinho. Feliz Na-
tal e próspero Ano Novo com muita saúde!", incentiva a 
mensagem recebida por paciente de 53 anos, internada 
na Unidade Respiratória Aguda (URA) no Hospital Emí-
lio Carlos recuperando-se da COVID-19. 

Hábito quase esquecido em cotidiano cada vez mais 

digital, o envio de correspondências em papel foi ma-
neira viável e segura encontrada pelo projeto ‘Idosote-
ca’ do Comitê do Idoso do Hospital Emílio Carlos que, no 
dia 25 de dezembro, entregou cartas com mensagens 
de otimismo aos pacientes internados com COVID-19.

O Comitê realizou atividade no dia 18 de dezembro, 
quando pacientes internados e alguns colaboradores 
escreveram cartas aos pacientes da URA. Um membro 
do Comitê, que já atua na visita virtual no setor, fez a 
desinfecção e a entrega aos pacientes no dia de Natal.

“Este ano foi um período de novos hábitos e de mui-
tas lutas para todos. O Natal remete momento especial 
com a família e os pacientes acometidos pela COVID-19 
foram obrigados a se afastar dos seus entes queridos, não 
podendo receber a visita de pessoas especiais”, explica 
Bruna Oliveira, Coordenadora do Serviço de Fisioterapia. 
“Nos sentimos uma gotinha d'água fazendo a diferença e 
essa ação foi realizada com o objetivo de amenizar o sen-
timento de estar sozinho em data especial e levar men-
sagem de esperança”, completou Keity Emiliene Guim, 
coordenadora do Serviço de Reabilitação.

Fizeram parte da ação, além das profi ssionais citadas 
e dos idosos da Idosoteca, Daniela Jacomim Zampieri, 
psicóloga; Amanda Patrícia Paulino e Maria Aparecida 
Batista Nacci, assistentes sociais; e Karina Brito Soares 
Marostegone, nutricionista.

O ano em uma palavra

Crianças internadas no HPA 
recebem presentes de Natal

HPA e HEC avaliam atividades com o projeto 
“Vem aí... 365 novas oportunidades”

Grupo Muff ato complementa ceia 
de plantão natalino dos hospitais

PM agradece atendimento do HPA

Por iniciativa do Comitê do Idoso do Hospital Emílio 
Carlos, pacientes traduziram seus sentimentos relacio-
nados aos anos 2020/2021 em apenas uma palavra por 
meio de refl exão provocada pela atividade “Valorizar a 
vida é um ato de gratidão”.

A ação foi organizada pelas assistentes sociais Maria 
Aparecida Batista Nacci e Amanda Patrícia Paulino nos 
dias 29 e 30 de dezembro. “Não existe transformação 
sem aprendizado e 2020 nos mostrou a beleza oculta 
que a vida e a presença das pessoas nos proporcionam 
e então passamos a valorizar os momentos mais simples, 
porém essenciais para nossa existência”, relataram as 
profi ssionais.

 As crianças internadas na Pediatria, Pronto Socorro e 
Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) do Hospital 
Padre Albino tiveram momento de alegria no dia 22 de 
dezembro. Elas receberam sacolinhas surpresa e presen-
tes recebidos de doações voluntárias durante o ano, além 
de lanches e cupcakes personalizados com tema natalino, 
animados por audiovisual do grupo Dr. Sara & Cura, res-
peitando as determinações de distanciamento pela OMS. 

“Essa atividade teve início há muito tempo com a Irmã 
Deolinda, que não pode estar presente, e não podíamos 
deixar de viver novamente este ano, mesmo com todas as 
difi culdades, para trazer um pouco de alegria às crianças 
internadas”, explica Regina Pardim, Responsável Técnica do 
Serviço de Enfermagem. Colaboraram com a ação, além de 
Regina e Irmã Deolinda, as coordenadoras de Enfermagem 
Adriani Izabel Moraes, Lívia Barrionuevo Fuentes, Tatiana Sil-
veira Sant’Ana e o Serviço de Nutrição e Dietética. 

 
Centro Cultural 

A equipe do Centro Cultural e Histórico Padre Albino/
CCHPA optou por fazer decoração de natal na área exter-
na do prédio, com luzes por todo o jardim. No interior foi 
montado o presépio utilizado por Pe. Albino. Minimalista 
e de valor histórico, ele fi cava na igreja Matriz durante as 
celebrações natalinas. “Quando reabrirmos o prédio para 
visitas, o presépio continuará montado para visitação”, 
informa Rafael Luzia, assistente técnico do CCHPA. 

 

O Grupo Muff ato, por meio da campanha ‘Natal 
Solidário’, doou vários produtos alimentícios que re-
forçaram a ceia de 219 profi ssionais plantonistas dos 
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, que trabalha-
ram na véspera do Natal. “O nosso objetivo foi home-
nagear os profi ssionais da saúde dos hospitais, pois, 

A diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação, 
Renata Rocha Bugatti, recebeu ofício do Major PM Eduar-
do Ceneviva Berardo, comandante interino do 30º Bata-
lhão de Polícia Militar do Interior, agradecendo pelo aten-
dimento dispensado pelo Hospital Padre Albino ao cabo 
PM Adriano Donizeti Modesto no dia 05 de janeiro último.

Vítima de queimaduras durante ocorrência no mu-
nicípio de Fartura/SP, o cabo Adriano, cumprindo todos 
os protocolos, foi removido para o HPA pelo helicóptero 

Com o objetivo de mensurar e avaliar as ações de-
senvolvidas durante o ano de 2020 e planejar as ativida-
des em 2021, gestores, líderes dos hospitais Emílio Car-
los e Padre Albino e suas equipes se reuniram durante 
o mês de dezembro em torno do projeto ‘Vem aí... 365 
novas oportunidades’, organizado pelo Núcleo de Edu-
cação Permanente da Fundação Padre Albino.

Através de questionário, respondido por todos, foi 

enquanto suas famílias estavam em casa, eles conti-
nuaram trabalhando e lutando para salvar vidas”, disse 
o gerente da unidade Catanduva, Wilbraynner Vinícius 
Adams da Silva.

A doação ocorreu na manhã do dia 24 de dezem-
bro, feita pelo gerente da unidade de Catanduva, e re-
cepcionada pelo setor de Captação de Recursos. Foram 
doados produtos como panetone, castanhas do Pará, 
damasco turco e ameixas, todos da marca Muff ato, 
além de espumantes sem álcool. “Com estes produtos 
queremos mostrar o nosso carinho e reconhecimento 
pelo ano difícil que passamos e todo empenho desses 
profi ssionais para salvar vidas”, ressaltou Wilbrayner.

Ao todo foram contempladas 19 cidades dos esta-
dos do Paraná e São Paulo, onde o Grupo Muff ato pos-
sui unidades, e a Fundação Padre Albino foi uma das 
entidades escolhidas, representando a unidade de Ca-
tanduva. “É um imenso prazer termos a Fundação Padre 
Albino nessa grande corrente de Natal do nosso Grupo”, 
disse a mensagem enviada pelo escritório central, em 
Curitiba/PR.

Água da Polícia Militar. O major Eduardo destaca que no 
aeroclube de Catanduva “já se encontravam os profi ssio-
nais da saúde que, com extrema dedicação e profi ssio-
nalismo, concluíram a remoção do paciente ao hospital”.

O major agradece aos médicos Raphael Zuanaze e 
Bruno Melo Nóbrega, ao enfermeiro Carlos Eduardo Man-
cini Gomes e ao socorrista Lucas Angeli Lopes e todos os 
demais profi ssionais da saúde, “desejando ainda mais su-
cesso nessa nobre e divina missão de salvar vidas”.

As cartas levaram mensagens de otimismo aos pacientes.

Entrega das doações pelo gerente da unidade 
de Catanduva.

Momento de alegria para as crianças internadas.

O ano em palavra de paciente.

Divulgação
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possível refl etir sobre as ações e a importância de valo-
rizar cada conquista alcançada, relembrar os melhores 
momentos e registrar o que cada setor pretende levar 
para este ano. Para o psicólogo e membro do NEP, Deniz 
Simiel, o foco do projeto foi “refl etir e celebrar as ações 
do ano e continuar trabalhando em união, conquistan-
do ainda mais resultados e melhorias no relacionamen-
to entre colaboradores e a organização”.

Divulgação
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CIPA/HPA realiza ação de prevenção 
e orientação aos colaboradores

Ligas da Medicina UNIFIPA 
fazem doações para a Casa

de Apoio à Criança

GASA agradece parceria
da Fundação

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) do Hospital Padre Albino promoveu, no dia 9 de 
dezembro, ação de divulgação do Dezembro Verme-
lho para os colaboradores da unidade. O evento teve 
início às 9h e se estendeu até às 16h, com orientações 
e entrega de material informativo sobre a importância 
da prevenção e realização de testes rápidos. O movi-
mento marcou o mês em que é celebrado o Dia Mun-
dial de Luta Contra a AIDS (1/12). 

Residência em Radiologia da 
UNIFIPA/FAMECA mantém nível em avaliação

A Comissão de Residência Médica (COREME) do cur-
so de Medicina do Centro Universitário Padre Albino/
UNIFIPA recebeu correspondência do Colégio Brasileiro 
de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) infor-
mando sobre a classifi cação dos Serviços de Ensino da-
quela especialidade.

 De acordo com a Dra. Regina Lucia Elia Gomes, co-
ordenadora da Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento 
e Residência Médica, foi realizada consolidação do de-
sempenho médio global dos médicos matriculados em 
programas de Residência Médica ou Aperfeiçoamento 
em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, que mantêm 
cadastro atualizado junto àquele Colégio, refl etindo a 
média do desempenho de todos que se submeteram 
às provas anuais de avaliação do último triênio (2017, 
2018 e 2019).

Diante disso, o CBR informou que o Serviço de Ra-
diologia e Diagnóstico por Imagem da UNIFIPA se en-
contra na 50ª posição em relação aos 165 serviços ava-
liados, estando na classifi cação (B), segundo a divisão 
por quartis em quatro grupos iguais adotada na mos-
tra, em ordem decrescente de A a D. E acrescenta: “Isso 

representa que o serviço manteve o nível em relação à 
publicação de 2019, quando estava na 65ª posição com 
classifi cação (B)”.

 A diretora de Educação da Fundação Padre Albino, 
Cristiane Procópio de Oliveira, comemorou o ganho de 
15 posições na avaliação, “o que demonstra melhoria 
contínua no programa de Residência Medica”, ressaltou.

“Com a divulgação da campanha abraçamos a cau-
sa e alertamos principalmente sobre a prevenção, que 
é a opção mais segura e sadia para combater a AIDS 
e demais doenças sexualmente transmissíveis”, disse 
o técnico de segurança do trabalho Adalberto César 
Bernardo, informando que foram realizados aproxima-
damente 200 testes rápidos de HIV.

A ação contou com os apoios do SESMT/HPA e 
GASA Catanduva, com materiais informativos de pre-
venção às DSTs.

Recanto Monsenhor Albino

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) do Recanto Monsenhor Albino também pro-
moveu, nos dias 09 e 10 de dezembro, campanha de 
prevenção contra a AIDS com orientações aos fun-
cionários e entrega de brindes. A ação, em alusão ao 
Dezembro Vermelho, foi realizada pelos membros da 
CIPA Fábio Paglioto da Conceição e Suzana Lopes, em 
parceria com a Segurança do Trabalho da Fundação 
Padre Albino, para conscientização dos funcionários.

“É indispensável instituir campanha interna de pre-
venção contra a AIDS. Dessa forma, a Fundação Padre 
Albino, por meio de suas CIPAs, tem a responsabilida-
de de divulgar conhecimentos e estimular entre seus 
colaboradores a adoção das medidas preventivas con-
tra essa síndrome”, disseram os ‘cipeiros’.

As Ligas Acadêmicas de Ortopedia e Medicina Es-
portiva (LAOME), de Cirurgia, Urgência e Trauma (LCUT) 
e o Centro Acadêmico 'Emílio Ribas" (CAER) do curso de 
Medicina/FAMECA da UNIFIPA fi zeram ação social com 
a fi nalidade de arrecadar apoio fi nanceiro para realizar 
a ceia de ano novo das crianças assistidas pela Casa de 
Apoio à Criança de Catanduva no dia 30 de dezembro 
passado. Com o resultado da campanha, além da do-
ação de brinquedos, a instituição realizou a ceia com 
alimentos adquiridos através da renda das doações.

A campanha surgiu após a LAOME e a LCUT terem 
recebido premiação em dinheiro pela pontuação nas 
metas anuais de Ligas. Ambas tiveram a iniciativa de 
doar a quantia recebida para a instituição. “Com isso, 
surgiu essa ideia de arrecadar mais valores e, para isso, 
convidamos o Centro Acadêmico para participar”, ex-
plicou Cibele Ferro, aluna do 3º ano. Cibele comenta 
que, ao todo, foram arrecadados R$ 2.780,00. “Com 
o valor compramos os brinquedos para as crianças e 
mais a ceia de ano novo, com alimentos, bebidas e so-
bremesa. Nossa gratidão a todos os alunos e egressos 
que nos ajudaram nessa campanha”, disse.

Após o evento, a instituição enviou carta de agra-
decimento em nome da presidente Thais Pereira. 
“Agradecemos as ligas LAOME, LCUT e CAER pela ge-
nerosa doação de brinquedos e alimentos, o que ga-
rantiu que nossas crianças e/ou adolescentes viven-
ciassem a experiência de datas comemorativas mais 
próximas possíveis das realizadas em âmbito familiar”.

O Grupo de Apoio e Solidariedade ao paciente com 
AIDS/GASA de Catanduva, gestor do Programa Muni-
cipal IST/AIDS, foi recebido pela diretoria da Fundação 
Padre Albino neste dia 21 de janeiro. Ele veio agradecer 
pelo período de 33 anos (1987 a 2020) em que o SAE – 
Serviço de Assistência Especializada desenvolveu suas 
ações nas dependências do Hospital Emílio Carlos. 

A coordenadora Mileide (Mila) de Moraes Portapilla 
e o gestor do GASA Lourenço Portapilla foram recebidos 
pelo diretor-presidente da Diretoria Executiva, Reginal-
do Donizeti Lopes, e pela diretora de Saúde e Assistência 
Social, Renata Rocha Bugatti. Mila disse que o GASA será 
sempre parceiro da Fundação “promovendo ações afi r-
mativas na linha de cuidado dos usuários do SUS”.

O Serviço passou da 65ª para a 50ª posição em relação 
aos outros serviços avaliados.

Os presentes foram comprados com doações.

 Renata Bugatti, Reginaldo Lopes, Mila e Lourenço Portapilla.

Na ação foram realizados testes rápidos.
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5 catanduvenses foram aprovados no vestibular da Medicina

A UNIFIPA/
FAMECA divul-
gou dia 15 de 
janeiro último 
a relação dos 
100 candida-
tos aprovados 
no vestibular 
para o curso 
de Medicina 
aplicado pela 
VUNESP nos 
dias 19 e 20 de 
dezembro do 
ano passado. 
Dos 100 no-
mes aprova-
dos, cinco são 

Pedro Henrique, o segundo colocado 
no vestibular da Medicina.

de Catanduva: Pedro Henrique Moreli Porceban, 2º; 
Anna Leticia Gonçalves Vivi, 32ª; Estevão Cabral San-
tos, 56º; Wladimyr Pedro Sestito Filho, 71º e Vinicius 
Cabral Santos, 96º.

Considerado por muitos um vestibular com per-
guntas complexas, principalmente na etapa dos 
conhecimentos específicos, o candidato Pedro Hen-
rique disse que não teve tempo de fazer cursinho 
preparatório. “Terminei o Ensino Médio e já me ins-
crevi em vários vestibulares; agora os resultados es-
tão aparecendo. Sinto-me feliz por esta conquista”, 
disse. Sobre sua opção pelo curso explica: “Sempre 
ficava fascinado pela Anatomia e em saber como 
nosso corpo é uma fantástica obra-prima durante as 
aulas de Biologia no colégio. Acho que isso me levou 
a escolher a Medicina”.

Os 100 primeiros aprovados deveriam ter feito ma-
trícula nos dias 18 e 19 de janeiro últimos.

Divulgação

Divulgação
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Os novos colaboradores da Fundação Padre Albino 
receberam kit personalizado de boas-vindas nas Inte-

grações ocorridas nos dias 05 e 06 de janeiro. Cada kit 
continha squeeze (garrafa de água), caneta ecológica, 
bloco de anotações, porta-crachá, chocolate e o cartão 
‘Seja bem-vindo à Fundação Padre Albino’.

A atividade faz parte do cronograma de ações do se-
tor de Recursos Humanos, que tem por objetivo intro-
duzir as diretrizes da Organização e, também, apresen-
tar ao novo colaborador alguns setores que farão parte 
da sua rotina de trabalho. “Os novos colaboradores par-
ticipam da Integração com os setores responsáveis para 
receberem todas as informações necessárias sobre a 
instituição e o kit contendo alguns brindes e produtos 
personalizados para seu dia-a-dia”, explica a psicóloga 
Daniela Nery.

Para a gerente de RH Tatiane Devitto “a integração 
da equipe no ambiente de trabalho e algumas ações, 
como a entrega de kits, aumentam a motivação dos co-
laboradores e fazem com que a jornada se torne mais 
prazerosa. Consequentemente, eles se sentem mais va-
lorizados dentro da organização”.

Kits personalizados de boas-vindas são
entregues aos novos colaboradores
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A ação faz parte do cronograma de ações do RH.

As colaboradoras do Serviço de Nutrição do HEC após a entrega dos uniformes.

A missa foi celebrada em quadra de esportes com 
todas as medidas de distanciamento.

Os produtos foram doados por funcionários e 
clientes da loja. As mãos do idoso e seu presente.

Missa em ação de graças
pelo ano de 2020

O ano de 2020 foi desafi ador, especialmente para os 
trabalhadores da área da saúde. Para celebrar os desa-
fi os superados, a Fundação Padre Albino reuniu direto-
ria, gestores de unidades e colaboradores no dia 22 de 
dezembro, às 15h, para missa celebrada na quadra po-
liesportiva da UNIFIPA, presidida pelo bispo diocesano 
Dom Valdir Mamede e concelebrada pelo padre Francis-
co Adão da Silva e pelo diácono Dr. Rafael Pires Borges.

Durante a homilia, Dom Valdir falou sobre o ano com-
plicado e da esperança de um ano melhor, de correspon-
sabilidade e solidariedade em prol do bem comum. Du-
rante a missa foi realizado gesto simbólico de oferta dos 
equipamentos de proteção usados pelos profi ssionais 
que estão atuando no combate à COVID-19.

Ao fi nal, o presidente do Conselho de Administra-
ção, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, agradeceu 
e solidarizou-se com todos os colaboradores. “Orgu-
lho-me muito, pois sei que os nossos pacientes foram 
atendidos e, muitos deles, tiveram suas vidas salvas pe-
las vossas mãos, mesmo que isso colocasse em risco as 
vossas vidas”, disse emocionado.

Comunicação FPA

Novos uniformes para Hotelaria e Nutrição 

Os colaboradores dos setores de Hotelaria e Nutrição 
dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos receberam no-
vos uniformes. A entrega foi feita no dia 04 de dezembro 
pelas gerentes de Hotelaria, Aline Pereira de Almeida, e 
de RH, Tatiane Kratuti Devitto.

“Parabenizamos as costureiras Regina Aparecida da 

Comunicação FPA
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Lojas CEM doam cestas de alimentos ao Recanto Monsenhor Albino

Idosos recebem presentes
do projeto Mãos de Natal

O Recanto Monsenhor Albino recebeu no dia 23 de 
dezembro aproximadamente 300 quilos de alimentos 
arrecadados na campanha ‘Natal Solidário’ das Lojas 
Cem, com o apoio da comunidade e de parceiros. No 
total foram 28 cestas de alimentos.

A entrega ocorreu nas dependências da loja, no 
centro de Catanduva, quando o Recanto foi repre-

No dia 17 de dezembro, os idosos do Recanto Mon-
senhor Albino se reuniram em festa para a entrega dos 
presentes arrecadados na campanha ‘Mãos de Natal’. 
As doações foram feitas até o dia 15 daquele mês e 
não faltou emoção e alegria por parte dos assistidos 
ao receberem os presentes que pediram.

“A campanha foi um sucesso; recebemos presentes 
para todos os idosos e eles fi caram muito felizes. Agra-
decemos a todos pelo apoio recebido”, disse a geren-
te administrativa do Recanto, Silvia Moreno. Também 
participaram do evento a psicóloga Lilian Buniak Pinto, 
educadora física Suzana Lopes, nutricionista Francys 
Minervino Torres, enfermeira RT Juliana Fachim e a fo-
noaudióloga Carmem Bonutti. 

 Mãos de Natal 

O Recanto Monsenhor Albino realiza todo fi nal de 
ano a campanha “Mãos de Natal”, que visa arrecadar 
presentes para os idosos assistidos pela entidade para 
presenteá-los. A equipe do Recanto conversa com 
cada idoso para saber o que gostaria de ganhar e os 
itens solicitados fi cam marcados juntos com as fotos 
das mãos de cada um no site do Recanto – www.fun-
dacaopadrealbino.org.br/recanto e nas redes sociais 
Facebook e Instagram @fundacaopadrealbino.

sentado pela assistente social Tatiane Chimello, que 
recebeu os alimentos da gerente de loja Carla Aline 
Gimenes. “Durante o mês de dezembro os funcioná-
rios e clientes fi zeram as doações, resultando nessa 
quantidade de produtos. Ficamos muito felizes em 
poder ajudar o Recanto Monsenhor Albino, que tanto 
faz pelos nossos idosos”, disse Carla.

ACE Catanduva 

A Associação Comercial e Empresarial de Catandu-
va/ACE completa 90 anos e para marcar a data decidiu 
comemorar de maneira especial colaborando com a 
campanha ‘Natal Solidário, explicou o presidente Mar-
cos Roberto Escobar no ato da entrega de 150 peças 
de frango e 45 quilos de macarrão no último dia 29 de 
dezembro ao Recanto Monsenhor Albino. 

“Esta doação signifi ca muito para o Recanto, uma 
vez que nossos 34 idosos acolhidos necessitam de re-
forço na alimentação. Que iniciativas nobres como a da 
ACE, que valorizam as entidades da nossa cidade, pos-
sam acontecer durante todo o ano”, disse Silvia Helena 
Moreno, gerente administrativa do Recanto Monsenhor 
Albino. Durante a entrega, o presidente da ACE ressal-
tou que a ação foi possível graças à colaboração de 
empresários, bem como da comunidade que, diante de 
tanta difi culdade, conseguiu levar esperança e superar 
obstáculos no momento que o mundo está passando. 
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Silva, Rosângela Cristina Silvestre Boldrin e Vanilde Alves 
Nogueira que confeccionaram os uniformes com muita ha-
bilidade e dedicação, destacando os Valores da Fundação 
- profi ssionalismo, trabalho em equipe e comprometimen-
to”, ressaltaram as gerentes, ressaltando que o objetivo é 
padronizar e oferecer trajes adequados aos colaboradores. 



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

CARDIOLOGIA CLÍNICA 
•Dr. Francisco Corrêa de Almeida Moraes - Rua Teresina, 755 – Fone 17 - 3523-1652 

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

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

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601

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

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

CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Ricardo Domingos Delduque  - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791

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

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

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

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino  - Rua 13 de Maio 1269  -  Tel: (17) - 3522-5396

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

Música e missa encerram 2020 no AME
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O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Ca-
tanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, fi nali-
zou 2020 com missa em ação de graças, celebrada pelo 
Padre Jonas Pimentel, e apresentação instrumental dos 
músicos Moacir Júnior e Júlio no dia 23 de dezembro.

Os instrumentistas percorreram a unidade com so-
los natalinos e os presentes participaram de café espe-
cial organizado pelos colaboradores do AME

Câncer de pele A médica dermatologista Dra. Ja-
naina Cappi Moraes Braz, no dia 16 de dezembro, na re-
cepção central, orientou sobre o câncer de pele colabo-
radores e pacientes que aguardavam consulta no AME 
Catanduva. A ação se deveu ao Dezembro Laranja, mês 
dedicado à prevenção dessa doença. Dra. Janaína, en-
tre outras orientações, falou sobre o perigo da exposi-
ção excessiva aos raios ultravioleta a 41 pessoas presen-
tes. Durante todo o mês de dezembro foram exibidos 
vídeos educativos nas tevês da recepção central, Posto 
I e Posto II e as portas e monitores de computadores fo-
ram adesivados com “solzinhos”, alusivos à campanha.

Dezembro Vermelho No dia 04 de dezembro foi 
realizada ação alusiva ao Dezembro Vermelho de com-
bate ao HIV/AIDS. A palestra, voltada para colaborado-
res e pacientes, foi ministrada pelo médico infectolo-
gista Dr. Arlindo Schiesari Junior, que orientou sobre 
as formas de prevenção do HIV/AIDS, além de abordar 
outras doenças sexualmente transmissíveis. 

 
Certifi cação do 5S Os setores do AME receberam 

Ação pelo Dezembro Laranja.

Missa em ação de graças.

selo de certifi cação de qualidade do programa 5S. A 
auditoria aconteceu de 14 a 18 de dezembro e os seto-
res com maior pontuação receberam a certifi cação. O 
objetivo da intervenção é a melhoria no ambiente de 
trabalho e atendimento ao usuário.

Divulgação

Divulgação
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Calendário do Bem 2021

1º sino de 2021 é tocado
por colaborador da FPA

UNIFIPA realiza colações 
online de três cursos 

O Calendário do Bem 2021, com 100% da renda re-
vertida ao Hospital de Câncer de Catanduva, está dispo-
nível para os interessados. Neste ano os meses são ilus-
trados por pacientes quem venceram a batalha contra a 
doença através do tratamento no HCC. Ligue 0800 2004 
222 ou pelo whatsapp 99789-8343, faça seu cadastro 
para doação e receba o calendário de 2021. Sua ajuda é 
muito importante na luta para salvar vidas!

O Sino da Esperança, que simboliza a conclusão das 
sessões de radioterapia, tocou dia 06 de janeiro pela 
primeira vez neste ano de 2021. Após 23 sessões de 
radioterapia no Hospital de Câncer de Catanduva, Ag-
naldo Marcos Alexandre concluiu uma das etapas do 
tratamento contra a doença. 

Colaborador do Departamento Financeiro da Fun-
dação Padre Albino, Agnaldo contou com a presença 
de amigos de trabalho que prestigiaram o momento. 
“Agradeço a Deus pela força e espero voltar logo”, disse.

Os 44 formandos do curso de Administração da UNI-
FIPA colaram grau no último dia 13 de janeiro, às 19h30, 
de forma online. O juramento foi feito pela formanda 
Marcela Cristina Zancheta e a oradora a formanda Julia-
na Marchesini. O formando Danilo Aparecido de Souza 
obteve destaque acadêmico e ganhou bolsa de estu-
dos na pós-graduação como forma de reconhecimento. 

No dia 12 de janeiro colou grau a 6ª Turma do curso 
de Biomedicina, com início às 19h, reunindo 32 forman-
dos. A formanda Maria Eduarda Zotarelli fez o juramento 
e a oradora da turma foi a formanda Mariana Medeiros. 

Os 79 formandos da 14ª turma do curso de Direito 
colaram grau no dia 11 de janeiro divididos entre 5º ano 
A e B. O juramento foi feito pela formanda Maria Heloisa 
Martins. Caroline Augusto e Ana Caroline Colombo fo-
ram oradoras do 5º ano A e 5º ano B, respectivamente. 

As três colações foram transmitidas ao vivo pelas pla-
taformas ZOOM (formandos e convidados) e Youtube (fa-
miliares e amigos) e as cerimônias tiveram suas mesas for-
madas pelo reitor Dr. Nelson Jimenes, Cristiane Procópio 
de Oliveira, diretora de Educação e vice-reitora, coordena-
dores de cada curso, paraninfos, patronesses e homena-
geados. Na colação da Biomedicina participou Dr. Marcelo 
Abissamra Issas, representante do CRBM 1ª Região. 

A pequena Grazielly, de 11 anos, de Santa Adélia/SP, 
retirou um tumor cerebral, mas, antes, doou seus cabe-
los para o Hospital de Câncer de Catanduva. Um ato de 
coragem e solidariedade comovente. 

Criança sempre muito ativa e alegre, Grazielly foi diag-
nosticada com tumor cerebral e, antes da cirurgia, chamou 
seus pais e falou da decisão de doar seus cabelos para que 
outras crianças, assim como ela, tivessem esperança de se 
recuperar com mais autoestima. Quando a equipe médica 
agendou a data da cirurgia, Grazielly, segundo seus pais, 
permaneceu em silêncio por alguns minutos, levantou-se 
da cama e falou do desejo de doar os cabelos que seriam 
cortados para o Hospital de Câncer de Catanduva. Uma 
mistura de espanto e emoção tomou conta de todos. Ime-
diatamente a equipe de captação de recursos do HCC foi 

chamada para receber a doação. 
Comovidas com a coragem daquele momento e 

do espírito solidário para com o próximo da pequena 
Grazielly, sua mãe e a equipe de Enfermagem do plan-
tão também ofereceram mechas de seus cabelos para 
doação. “Ficamos muito emocionadas com a postura 
madura e forte da ‘Grazi’. Sua coragem deu mais força 
e tranquilidade tanto para a família quanto para nós. 
Por isso resolvemos ajudar de alguma forma”, disse-
ram as profi ssionais Rafaela Barboza e Valéria Macha-
do. “Minha fi lha sempre me fez entender o que é amor 
e, por amor, vamos enfrentar juntas esta fase”, disse 
Érica, mãe da Grazielly.

O pai, Roberto Ferreira, também cortou seus cabelos. 
“Com a doença da minha fi lha nós aprendemos que de-
vemos ter um coração mais agradecido e fé de que tudo 
dará certo. Só assim estamos conseguindo seguir em 
frente com tudo isso, sem nos abalarmos”, comentou.

Após a cirurgia foram aproximadamente 16 dias até 
a alta hospitalar, quando a família foi autorizada para o 
emocionante reencontro. Já em casa, onde se recupera, 
Grazielly recebe todo o carinho e auxílio da família. “Es-
pero que a pessoa que for usar os cabelos doados pela 
nossa fi lha sinta-se tão feliz como ela é. Não podemos 
deixar de agradecer toda a equipe de multiprofi ssionais 
e médica do Hospital Padre Albino por ter nos acolhido 
e nos amparado nesse momento tão delicado da vida 
da nossa fi lha. Deus os recompense em saúde e ale-
grias”, disse emocionado Roberto Carlos Ferreira.

Abrace o HCC - O Hospital de Câncer de Catandu-
va assiste pacientes adultos de 19 cidades com aten-
dimento ambulatorial, consultas, exames, cirurgias, 
quimioterapia e radioterapia. Sua ajuda é muito impor-
tante. Ligue para a Central de Doações: 0800 2004 222. 

Criança doa cabelo antes de cirurgia
e comove equipe de Enfermagem

 Mês de janeiro, com Márcio Doy, de Novo Horizonte.

Agnaldo e seus colegas do Financeiro da FPA.

A entrega da doação; campanha foi renovada para 2021.

TONIN realiza campanha Troco solidário pró HPA 

De voluntário a paciente

O superatacado TONIN entregou, no dia 15 de janei-
ro, R$ 1.381,62 arrecadados na campanha Troco Solidário 
para o Hospital Padre Albino. A campanha foi realizada 
nos últimos três meses e no caixa, no momento da com-
pra, o cliente tinha a opção de doar o troco para o HPA. 
Na oportunidade, o supermercado TONIN renovou a 

Paulo César Boni colaborou com as campanhas para 
a construção do Serviço de Radioterapia/HCC. Em feve-
reiro de 2020 iniciou seu tratamento; foram 28 sessões 
de quimioterapia oral e mais 28 sessões de radioterapia 
para, então, realizar a cirurgia em agosto. No dia 5 de 
janeiro deste ano, fi nalizou sua 8ª e última sessão de 
quimioterapia. “Sempre fui muito bem tratado aqui e 
agora que fui de voluntário a paciente quero me dedi-
car ainda mais e fi ca o aprendizado de ajudar o próxi-
mo, pois a gente nunca sabe quando vai precisar”, disse 
Paulo César, 48 anos, morador de Vila Roberto.

Acompanhado da fi lha durante todo o tratamento, 
a fi nalização foi muito comemorada. “A descoberta foi 
a parte mais difícil e só sinto gratidão de vê-lo chegar 
bem no fi nal de mais uma etapa”, disse Gabriela Boni.

campanha Troco Solidário para o ano de 2021.
A entrega foi realizada por colaboradores do super-

mercado e pelo gerente Alexandre da Silveira Santos 
para o presidente da Diretoria Executiva da FPA Regi-
naldo Donizeti Lopes e para a gerente de Captação de 
Recursos Angélica Rodrigues.

O TONIN é parceiro da Fundação Padre Albino, par-
ticipante de diversas campanhas, colaborando com 
doação de alimentos para o Hospital de Câncer de Ca-
tanduva e na luta da FPA para combater o coronavírus 
com doações de álcool.

Agradecimento à Natura

A Fundação Padre Albino agradece a gerente de ne-
gócios da Natura, Elisângela Moro, que, junto com suas 
líderes e consultoras, doou produtos de cuidados pes-
soais para os profi ssionais que estão atuando na linha 
de frente no combate à COVID-19. “Essa é a forma que 
encontramos para levar cuidado e bem-estar para os 
profi ssionais”, disse Elisângela. 

É um baque!

“Sentia dor e notei um caroço. Investiguei por já ter 
dois casos na família”. Em abril de 2020, Raquel Bento da 
Silva, 50 anos, passava por cirurgia para retirada de tu-
mor na mama. De Peruíbe, ela veio em busca de ajuda 
em Catanduva, onde reside toda a sua família. “Na mi-
nha cidade, pelo SUS, era tudo muito demorado. Decidi 
vir pra cá por saber do tratamento, já que minhas irmãs 
também tiveram câncer e tudo aqui tem sido maravi-
lhoso”, contou Raquel.

Foram 4 sessões de quimioterapia, fi nalizadas no dia 
5 de janeiro, e ela já se prepara para a próxima etapa 
que será a radioterapia. “Eu já sabia, mas é um baque. 
Aqui com a minha família e passando pela mesma si-
tuação nos ajudamos e damos força uma para a outra”. 

 Grazielly com o pai, Roberto, que também
 cortou o cabelo.
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Colaboradores da área da saúde da FPA

recebem primeira dose da CoronaVac

Os 5 primeiros imunizados, com o comprovante de 
vacina, com Reginaldo Lopes, Renata Bugatti, secretá-
ria de Saúde, Cláudia Ferreira e prefeito Pe. Osvaldo.

Miriam Perez de Camargo foi a primeira a ser imunizada.

A Fundação Padre Albino iniciou no dia 20 de janei-
ro a vacinação nos colaboradores que estão na linha de 
frente de enfrentamento à COVID-19. Cinco profi ssio-
nais da Unidade para Respiratórios Agudos (URA), no 
Hospital Emílio Carlos, receberam a primeira dose da 
vacina: o médico Farid Felício Casseb Neto, a auxiliar de 
hotelaria Miriam Perez de Camargo, a fi sioterapeuta De-
nise Justino Afonso Cardoso, a técnica de enfermagem 
Regiane Cristina Barão e a enfermeira Ágata Ferreira. A 
Fundação Padre Albino recebeu 900 doses.

Os profi ssionais vacinados estavam de plantão no 
momento da imunização. “Já tive COVID e sei da sen-
sação; esperamos resultados positivos na luta contra a 
doença”, disse o médico Farid Neto. “Essa é nossa chan-
ce de tudo melhorar. É a esperança diante de toda a 
situação”, relatou emocionada a enfermeira Ágata. “Pe-
guei COVID logo no começo da pandemia e foi terrível 
passar pela doença; hoje me sinto honrada por ser uma 
das primeiras a ser imunizada”, contou a técnica Regia-
ne. “A vacina é a esperança para os profi ssionais da saú-
de em não vermos mais as pessoas doentes como es-
tamos vendo”, afi rmou a fi sioterapeuta Denise. “Tenho 
um pouco de receio por conta de tudo o que ouvimos 
por ai, mas ao mesmo tempo sinto um grande alívio por 
estar segura”, confessou a primeira colaboradora a ser 
imunizada, Miriam Camargo.

O momento foi um marco histórico na Fundação Pa-
dre Albino. “Estamos na luta contra esse vírus há quase 
um ano e nosso sentimento é de alívio e gratidão ao 
Governo pelo envio das primeiras doses da vacina, na 
certeza de que receberemos mais doses e que todos 
os colaboradores dos hospitais serão vacinados, assim 
como toda a população, seguindo o Plano Estadual de 
Imunização”, disse a diretora de Saúde e Assistência So-
cial da Fundação Padre Albino, Renata Rocha Bugatti.

A Fehosp (Federação das Santas Casas, Hospitais e 
Entidades Benefi centes do Estado de São Paulo), por 
meio de seu diretor-presidente, Edson Rogatti, aler-
tou, em nota ofi cial, sobre o corte de 12% nos recur-
sos que o Governo Estadual repassa às santas casas 
e hospitais fi lantrópicos de São Paulo por meio dos 
programas Pró-Santa Casa e SUStentável. Essa medida 
afetará os hospitais da Fundação Padre Albino, refe-
rência no atendimento SUS em Catanduva e para 18 
municípios da região, impactando num défi cit adicio-
nal anual de R$ 2.772.397,00. 

“A Fundação Padre Albino, diante dessa resolução, 
está preocupada com a qualidade na prestação de ser-
viço e no atendimento a mais de 320 mil pessoas que 
têm nossos hospitais como referência ambulatorial e de 
urgência e emergência, exames e cirurgias”, ressaltou Dr. 
José Carlos Rodrigues Amarante, presidente do Conse-
lho de Administração da Fundação Padre Albino e 1° di-
retor vice-presidente da Fehosp.

Em meio à pandemia da COVID-19, a decisão vai 
atingir 180 unidades hospitalares do Estado de São Pau-
lo, num corte de recursos de R$ 80 milhões por ano. A 

“Depois de todo este tempo na incerteza, lutando 
contra um vírus desconhecido, vendo de perto as pes-
soas perderem suas vidas e todos os acontecimentos 
pela falta de materiais, suprimentos e profi ssionais 
que enfrentamos ao longo desse caminho, sentimos 
alívio com a chegada das vacinas, com a esperança de 
darmos proteção aos nossos colaboradores que estão 
arriscando suas vidas para salvar as dos pacientes”, de-
clarou o presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo 
Donizeti Lopes.

O prefeito Pe. Osvaldo de Oliveira Rosa e a secre-
tária municipal de Saúde Cláudia Monteiro Ferrazzi 
Ferreira estiveram presentes e falaram sobre a impor-
tância do ato. Ao fi nal Pe. Osvaldo fez uma oração de 
agradecimento.

Vacinação

 No dia 21 a Fundação prosseguiu com a vacinação. 
Cerca de 900 profi ssionais da linha de frente da Ala CO-
VID receberão a primeira dose. A Fundação necessita de 
cerca de 3.400 doses para vacinar todos os profi ssionais 
na primeira fase. “A nossa instituição tem três pilares: 
saúde, educação e assistência social, porém todos es-
tão diretamente ligados à área da saúde, atuando junto 
à população, uma vez que somos referência no ensino 
superior, preparando profi ssionais da área há mais de 
50 anos”, afi rmou Renata Rocha Bugatti. 

A CoronaVac está sendo aplicada em profi ssionais 
que lidam diretamente com o público suspeito e con-
fi rmado, como médicos, enfermeiros, fi sioterapeutas, 
técnicos e auxiliares de enfermagem, auxiliares de ho-
telaria, copeiras, manutenção, recepcionistas, área ad-
ministrativa, vigias, entre outros. 

resolução do Governo do Estado foi publicada no Diário 
Ofi cial de 6 de janeiro. “Hoje, os hospitais Padre Albino 
e Emílio Carlos, que são referência no atendimento de 
média e alta complexidade e para a COVID-19 em 19 
municípios, estão com 100% de ocupação na UTI geral 
do Hospital Padre Albino e 90% na UTI geral do Hospital 
Emílio Carlos, além de 80% de ocupação na UTI/COVID e 
esses números estão aumentando diariamente. A medi-
da do Estado impacta todos os nossos atendimentos e 
não temos como perder esse recurso; é totalmente inviá-
vel. Não suportaremos manter o volume e qualidade nos 
atendimentos com este corte”, afi rmou Renata Rocha Bu-
gatti, diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação.

A FEHOSP anunciou ainda que o Governo precisa im-
pedir essa injustiça. “Temos esperança que o governador 
impedirá qualquer tipo de redução dos recursos compro-
metidos para o setor fi lantrópico da saúde. Caso não en-
contre uma forma de remediar essa injustiça e se a legítima 
expectativa do setor que representa aproximadamente 
60% dos atendimentos SUS não comover seu coração, a 
população só terá como alternativa buscar atendimento 
nos hospitais públicos estaduais”, concluiu Rogatti.
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Guilherme, seu exemplo fi ca!

Aqueles que amamos não morrem, apenas partem 
antes de nós.

Assim comunicamos o falecimento do nosso ami-
go Guilherme Montoni, um dos ícones da campanha 
pela instalação do Hospital de Câncer em Catanduva. 
Gui, como era conhecido, também foi o primeiro pa-
ciente a tocar o ‘Sino da Esperança’, ilustrou o calendá-
rio do HCC de 2018 e atuou em várias atividades para 
angariar recursos para o HCC.

Sua história de luta, exemplo de solidariedade e amor 
ao próximo, ao lado da sua família e esposa, são força e 
inspiração para quem se dispõe ao trabalho voluntário.

Hospitais da FPA terão corte de R$ 2,7 mi de recursos 
do Estado e pacientes poderão ser prejudicados

Diretores têm audiência com 
o Secretário da Saúde

Em audiência agendada pelo secretário de Desen-
volvimento Regional, Marco Vinholi, e acompanhados 
do então prefeito eleito de Catanduva, Pe. Osvaldo de 
Oliveira Rosa, diretores da Fundação Padre Albino fo-
ram recebidos pelo Secretário de Estado da Saúde dia 
17 de dezembro.

O diretor-presidente da Diretoria Executiva, Re-
ginaldo Donizeti Lopes, a diretora de Saúde e Assis-
tência Social, Renata Rocha Bugatti, o diretor médico 
do Hospital Padre Albino, Dr. Luís Fernando Colla, e a 
gerente técnica Fátima Cajuela levaram pleitos ao se-
cretário Dr. Jean Carlo Gorinchteyn. Entre eles estão 
a habilitação do Serviço de Radioterapia, o FIDEPS - 
Fator de Incentivo ao Desenvolvimento de Ensino e 
Pesquisa, Auxilio Emergencial aos hospitais da Funda-
ção Padre Albino, revisões de contrato da Oncologia 
(Radioterapia, Quimioterapia e cirurgias oncológicas), 
Rede Cardiologia e equipamentos obsoletos (Hemodi-
nâmica e Ressonância Magnética).

O presidente Reginaldo Donizeti Lopes disse que 
o secretário Jean Carlo Gorinchteyn os recebeu muito 
bem e disse que vai estudar com sua equipe técnica 
as solicitações. Reginaldo também agradeceu o em-
penho do secretário Marco Vinholi e o apoio do então 
prefeito eleito Padre Osvaldo.

Diretores da FPA com Pe. Osvaldo após a audiência.
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