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HPA revitaliza ambientação da Pediatria

UNIFIPA é habilitada para aplicar 

exames Cambridge English

4º leilão de gado arrecada mais de R$ 59 mil

Alunos da Medicina participam do exame OSCE

Humanização é tema entre profi ssionais e alunos

Festa junina reúne 300 pessoas

 no complexo esportivo da UNIFIPA

Educação Física promove capacitação para

professores da Rede Municipal de Ensino

“Emílio Carlos” busca o Selo Intermediário 

de Hospital Amigo do Idoso

O Hospital Padre Albino revitalizou toda a ambientação nas alas de con-
vênio e SUS da Pediatria e na UTQ Infantil com o objetivo de tornar o am-
biente lúdico e atrativo para as crianças atendidas nas unidades. Página 08.

O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA está habilitado a aplicar 
os exames “Cambridge Assessment English”. A parceria foi assinada com 
o São Paulo Open Centre Ltda, Departamento de exames da Universida-
de de Cambridge e de Michigan Language Assessment para aplicar as 
provas no Brasil. Página 05.

O 4º Leilão de gado do Hospital de Câncer de Catanduva, realizado no 
último dia 2 de junho, arrecadou R$ 59.813,97. O leilão, que reuniu 180 
pessoas, contou com o apoio de entidades e do comércio. Página 09.

No dia 03 de julho, nos ambulatórios  do Hospital Emílio Carlos, 
alunos da 6ª série do curso de Medicina da UNIFIPA participaram 
do exame avaliatório com base no método internacional “Objective, 
Structured Clinical Examination (OSCE)”. O exame é uma prova prática 
com ambientes que simulam casos clínicos. Neste ano foram 11 esta-
ções simulando casos ligados a cinco especialidades. Página 06.

Os Centros Integrados de Humanização dos hospitais Emílio Carlos 
e Padre Albino em parceria com a UNIFIPA promoveram encontros com 
os alunos do 1º ano do curso de Medicina para debater sobre as políti-
cas de saúde pública nacional e estadual de humanização. Página 08.

Os cursos de Educação Física Bacharelado e Licenciatura e Pedago-
gia da UNIFIPA reuniram aproximadamente 300 pessoas na festa junina 
realizada no dia 12 de junho, no Complexo Esportivo do Câmpus Sede, 
com apresentações de danças, intervenção artística do grupo Cabra-
bão, além da tradicional quadrilha. Página 07.

O curso de Educação Física Licenciatura da UNIFIPA realizou capa-
citação para professores da Rede Municipal de Ensino de Catanduva. 
Três cursos foram ministrados através do projeto de extensão “Conhe-
cer para aplicar”. Página 07.

O Comitê Hospital Amigo do Idoso do Hospital Emílio Carlos recebeu 
a Coordenadora de Saúde do Idoso da Secretaria de Estado da Saúde, 
Cláudia Fló, para apresentar-lhe as ações obrigatórias e eletivas e da de-
manda especifi cada para obtenção do Selo Intermediário do Programa 
São Paulo Amigo do Idoso. O hospital obteve o Selo Inicial em dezembro 
de 2017. Última página.

UNIFIPA antecipa o vestibular 2020 da Medicina-Fameca
O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA antecipou o Processo Seletivo Vesti-

bular do curso de Medicina-FAMECA para 2020, que continua sob responsabilidade 
da VUNESP. As inscrições estão abertas e prosseguem até 17/09/2019. Página 06.

A revitalização envolveu vários setores. 

O curso de Medicina/FAMECA da UNIFIPA dispõe de laboratórios 
multidisciplinares e específi cos.

Cláudia Fló verifi cou as ações implementadas no hospital. 
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Longevidade

Nos últimos dias, 
tanto nas redes so-
ciais quanto nos jor-
nais, viralizaram pos-
tagens de internautas 
que, utilizando-se de 
aplicativo que “en-
velhece” as pessoas 
a partir de imagens 
atuais, projetam hi-
poteticamente como 

estariam suas fi sionomias daqui a alguns anos. 
Certamente é uma brincadeira interes-

sante, mas não tive a curiosidade de ver-me 
envelhecido antecipadamente. Ocorreu-me, 
contudo, outra curiosidade: será que essas 
pessoas que se interessaram em ver-se como 
supostamente estariam daqui a dez ou vinte 
anos estão preparando-se para, de fato, fazer 
jus à imagem que curtiram? Será que o Brasil 
está preparado para dar a devida assistência à 
população crescente de idosos? Pois é; fi ca aí 
uma grande interrogação.

Participei recentemente de congresso reali-
zado pela Federação das Santas Casas do Estado 
de São Paulo (Fehosp), onde tive a oportuni-
dade de assistir à palestra do ilustre Profes-
sor Alexandre Kalache, Presidente do Centro 
Internacional da Longevidade Brasil e copre-
sidente do ICL Global Alliance, cujo tema era 
“A Revolução da Longevidade Impacta Toda a 
Sociedade”, e fi quei impressionado com as es-
tatísticas e previsões que apresentou. Segun-
do ele, em apenas cem anos, ou seja, de 1950 
a 2050 a população mundial terá aumentado 
3,7 vezes, enquanto a população com mais de 
60 anos aumentará 10 vezes e a com mais de 
80 anos, 27 vezes. Ou seja, a chance de chegar-
mos à velhice é real. E não vai demorar tanto 
tempo assim; basta ter 30 anos em 2020 para 
estar nos 60 anos em 2050.

Segundo ainda o professor, de cada 1.000 
brasileiros com 65 anos em 2018 pelo menos 
632 chegarão aos 80 anos. Isto é realmente 
auspicioso, mas terá consequências preocu-
pantes se não nos prepararmos. Compara, por 
exemplo, o ritmo de envelhecimento entre 
Brasil e Canadá, que em 1950 contavam, res-
pectivamente, com 4,9% e 11,3% de pessoas 
acima de 60 anos no universo de suas popu-
lações. Em 2015 o Brasil já tinha alcançado 
11,9% e o Canadá 25,2% de idosos, ou seja, em 
apenas 65 anos, o Brasil já detinha mais idosos 
do que o Canadá em 1950. E em 2050 prevê 
que o Brasil terá uma população de idosos de 
30,5%, enquanto o Canadá terá praticamente 
o mesmo percentual: 30,1%. Daí se extrai que 
enquanto o Canadá aumentará em 18,8 pon-
tos percentuais sua população de idosos em 
100 anos, o Brasil terá aumentado 25,6 pontos 
percentuais da mesma população. 

Sem dúvida é um crescimento vertiginoso 
e preocupante em termos de saúde pública e 
economia, já que teremos proporcionalmente 
grande contingente de pessoas na merecida 
inatividade em relação a pessoas economica-
mente ativas. Além disso, quanto mais a pes-
soa envelhece, naturalmente necessitará de 
mais cuidados, medicamentos, internações, 
acompanhantes etc. O grande paradoxo é que 
os países desenvolvidos enriqueceram antes 
de envelhecerem, enquanto o Brasil envelhe-
cerá antes de enriquecer. Preocupante? Sem 
dúvida. Já estamos enfrentando esses impac-
tos hoje; imagine daqui a 30 anos!

Desse cenário sombrio, qual seria a res-
ponsabilidade de cada um de nós? Cuidarmo-
-nos, claro! Como? Ouvindo e colocando em 
prática o que nos dizem especialistas, como o 
Dr. Alexandre Kalache: evitar o sedentarismo, 
adotar dieta saudável, evitar o fumo e a in-
gestão excessiva de álcool e exercitar-se com 
regularidade e parcimônia. Enfi m, preparar-se 
para uma vida longeva, com qualidade e o 
máximo de autonomia possível. Quanto mais 
cedo melhor. Nunca é tarde demais para co-
meçar (ou recomeçar), diz o Dr. Kalache. Não 
adianta viver a vida intensamente enquanto 
se tem saúde e esperar que o Estado lhe dê o 
devido amparo quando a saúde se for. É tam-
bém nossa a responsabilidade de preparar o 
nosso próprio futuro se quisermos envelhecer 
e morrer com dignidade. 

Diante dessa realidade que se avizinha, a 
Fundação Padre Albino desde já vem buscando 
implementar ações visando dar atendimento 
adequado a essa população crescente de idosos. 
Com o apoio incondicional da administração do 
Hospital Emílio Carlos, ingressamos no Progra-
ma São Paulo Amigo do Idoso, tendo conquis-
tado, em dezembro de 2017, o Selo Inicial de 
Hospital Amigo do Idoso. Agora estamos prepa-
rando-nos para conquistar o Selo Intermediário. 

Em recente visita da Dra. Cláudia Fló, coorde-
nadora de Saúde do Idoso da Secretaria de Es-
tado de Saúde de São Paulo, o Comitê Hospital 
Amigo do Idoso do Hospital Emílio Carlos apre-
sentou as ações obrigatórias e eletivas exigidas 
pelo programa paulista para obtenção do Selo 
Intermediário. Segundo a Dra. Cláudia, apenas 6 
(seis) dos 52 (cinquenta e dois) hospitais partici-
pantes do programa possuem o Selo Pleno.

Nosso objetivo não é apenas a conquista 
do selo máximo do programa, mas mudança 
de cultura institucional no trato para com o 
idoso. Afi nal, é lá que todos queremos chegar. 
E quando chegarmos, queremos ser tratados 
com dignidade.

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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DATAS
COMEMORATIVAS

01 – Dia Mundial da Amamentação
03 – Dia do Tintureiro
05 – Dia da Saúde
08 – Dia do Pároco e de São Domingos
11 – Dia do Estudante, do Advogado, do Garçom 
e da Televisão
12 – Dia Nacional das Artes
13 – Dia do Economista
14 – Dia do Cardiologista
15 – Dia dos solteiros e da Informática
18 – Dia do Estagiário
19 – Dia da Fotografi a
20 – Dia dos Maçons
22 – Dia do Folclore e do Supervisor Educacional
24 – Dia dos artistas
25 – Dia do Soldado e do Feirante
26 – Dia da igualdade da mulher
27 – Dia do Corretor de Imóveis e do Psicólogo
28 – Dia dos Bancários e da Avicultura; Dia Na-
cional do Voluntário
29 – Dia do combate ao fumo
30 – Dia Nacional da Conscientização da Escle-
rose Múltipla 
31 – Dia do Nutricionista

CURIOSIDADE
Como é feita a digestão das cobras?  

A digestão das cobras é semelhante à da maioria dos animais. Os sucos gástricos agem 
sobre os alimentos ingeridos, possibilitando a absorção dos nutrientes pelo corpo e a eli-

minação do que não for aproveitável. No caso das espécies peçonhentas, o veneno também 
atua como digestivo. Existem mais de duas mil espécies de cobra conhecidas e seu “cardápio” 
é bastante diversifi cado. Há as que comem lesmas, roedores, morcegos, outras cobras, ovos e 
animais de grande porte. A sucuri, por exemplo, é capaz de engolir uma capivara inteira. De-
pois disso, ela passa algumas semanas em repouso, sem se alimentar de absolutamente nada, 
até que a digestão da grande presa seja concluída.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Temperos

4. Para dar um sabor especial a frangos e carneiros, 
espalhe um pouco de alecrim antes de grelhar ou assar. 

5. Para aproveitar a mostarda ressecada, adicio-
ne algumas gotas de azeite, um pouco de vinagre e 
uma pitada de sal. 

6. Para dar um sabor ardido, igual ao da pimen-
ta, a sopas e molhos, acrescente um pedacinho de 
gengibre. Retire na hora de servir. 

7. Se a comida fi car muito apimentada, adicione 
uma colher de chá de açúcar. (continua)

O NIST-7 é o relógio mais preciso que já foi fei-
to até hoje. Funciona no National Institute of Stan-
dards and Technology do Colorado, Estados Uni-
dos. Segundo seu construtor, Robert Drullinger, se 
o NIST-7 funcionasse durante 3 milhões de anos, só 
atrasaria ou adiantaria um único segundo.

SEGREDOS CULINÁRIOS

O relógio mais preciso

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Primeiro conselho

Não confi e no convencional! Estratégias de 
carreiras que foram vitoriosas no século XX ago-
ra mudaram. Fuja de carreiras lineares dentro de 
uma mesma empresa. Não desperdice seu talento 
perpetuando burocracias. Inovação, fl exibilidade 
e agilidade serão as novas marcas registradas.

Segundo conselho

Nunca pare de crescer! O aprendizado é fun-
damental para o sucesso, pois o conhecimento 
virou um bem perecível. A única competência 
durável que cada um poderá dispor daqui para 
frente será a capacidade de aprender e de aplicar 
no dia-a-dia os conhecimentos. 

Terceiro conselho

Concilie a vida profi ssional com a vida pessoal 
e familiar. O sucesso profi ssional não é tudo. Um 
profi ssional bem sucedido também o é nas ou-
tras esferas da vida. Não deixe em segundo plano 
o exercício da cidadania nas comunidades onde 
você vive.

Quarto conselho

Sonhe alto e persiga os seus sonhos. O dese-
jo e a determinação são a forças essenciais para 
vencer nos dias de hoje. E vão ser cada vez mais 
no futuro onde a capacidade de sonhar e de criar 
serão vantagens competitivas.

Quinto conselho

Não siga os conselhos de ninguém, nem mes-
mo esses se não acreditar neles. Siga sua intui-
ção. Cada qual sabe melhor que ninguém o que é 
bom para si. A tecnologia muda diariamente, mas 
a chave do sucesso continua a ser escrita com 
seis letras: P-A-I-X-Ã-O. Apaixone-se! Caso contrá-
rio mude, pois jamais alcançará o sucesso. 

Séculos XII-XIV

1210 – Santa Maria dos Anjos
1215 – São Domingos (de Gusmão) e Nossa Senhora
1250 - Santa Zita, a doméstica, e Nossa Senhora
1251 – São Simão Stock e Nossa Senhora do Carmo
1285 – Santa Matilde e as três Aves Marias
1295 - Nossa Senhora de Loreto
1313 – São Pedro Ferres e Nossa Senhora
1341 – O Missionário Livínio e Nossa Senhora
1364 – Santo Ernesto e Nossa Senhora
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

Anos das aparições de Nossa Senhora

Conselhos importantes 
para vencer na vida Bolinho de batata-doce

com carne
Ingredientes
• 1/2 kg de batata-doce cozida e amassada 
• 1 ovo 
• 3 colheres (sopa) de farinha de arroz 
• 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado 
• 2 colheres (sopa) de salsinha picada 
• sal a gosto 
• farinha de linhaça para empanar
Recheio 
• 250 g de patinho moído 
• 3 colheres (sopa) de azeite 
• 2 dentes de alho amassados 
• 1/2 cebola picada 
• sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo: Em uma panela, aqueça azei-
te e refogue a carne moída com a cebola e o alho. 
Cozinhe até que ela fi que bem soltinha, mexen-
do de vez em quando. Quando a carne começar a 
grudar na panela, acrescente um pouco de água 
e cozinhe em fogo baixo até que a água tenha 
secado e a carne esteja bem cozida. Em segui-
da, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Cozinhe 
a batata-doce em água e pouco sal até que ela 
fi que bem macia. Com ajuda de um amassador 
de batatas ou até mesmo com um garfo grande, 
amasse bem as batatas e junte o ovo, o queijo 
parmesão, a salsa e mais um pouco de sal e pi-
menta-do-reino. Por último, acrescente a farinha 
de arroz e misture bem até formar uma massa 
homogênea. Cubra o recipiente com papel-fi lme 
e leve para a geladeira por aproximadamente 20 
minutos para descansar. Depois faça bolinhas 
médias e, com a palma das mãos, achate-as e 
recheie com a carne moída. Modele o bolinho 
novamente e passe-o na farinha de linhaça. Faça 
isso até acabar a massa e a carne moída. Coloque 
os bolinhos em uma assadeira untada com um 
pouco de azeite e leve para assar em forno prea-
quecido a 180º C até que eles fi quem dourados.

CULINÁRIA

lazer variedades “Possua um coração que nunca endurece, 
um temperamento que nunca pressiona e 

um toque que nunca magoa." 
Charles Dickens

&



O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de junho passado proces-
so 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 junho, que vestem a camisa da Fundação 
Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!

HOSPITAL PADRE ALBINO 

Tatiane Silveira Sant’Ana
Ângela Gomes da Silva
Mariana Gomes da Silva
Tais Cristina Silva Santos
Anelise de Oliveira
Maryon Emanuel dos Santos
Tamara da Silva Romão
Rosely Rodrigues Rocha
Valderes Gonçalves
Camila Pires Polo
Gabrielle de Souza de Carvalho
Isabela Fernanda dos Santos
Maria de Lourdes Aparecida da Silva
Ademir José Medeiros
Ana Júlia Rodrigues Guerreiro Nunes
Mara Cristina de Menezes

Luciana Barbosa Mariano
Gabriela Terezinha Silva dos Santos

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Gislaine Vieira Araújo
Amanda Patrícia Dias Cândido
Érica Aparecida Pereira
Jonatas Henrique de Souza Quintini
Stephanie Freire Novaes dos Santos
Gerlaine Oliveira Santos
Karen Gabriela Gomes
Fernanda Beatriz Gonçalves
Elaine Aparecida Alves Marinho Hansen

COORDENADORIA GERAL

Paulo Rogério Gravata Rosa
Rogério do Carmo Pinto

Aline Aparecida Ribeiro
Maxweel César de Vietro Rodrigues
César de Freitas Junior

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO

Evelyn Eugênia da Silva
Carliano Gonçalves Ferreira

AME

Tauana Cândido Santana
Suelen Cesare
Regiane S. de Carvalho Goto
Jaqueline Esparapani Frota

COLÉGIO CATANDUVA

Paulo Eduardo de Oliveira

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Junho/2019

UNIFIPA é habilitada para aplicar

exames Cambridge English
O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA, de Ca-

tanduva/SP, está habilitado a aplicar os exames “Cam-
bridge Assessment English”. A parceria foi assinada 
com o São Paulo Open Centre Ltda, Departamento de 
exames da Universidade de Cambridge e de Michigan 
Language Assessment para aplicar as provas no Brasil.

Os exames Cambridge Assessment English são lí-
deres no mundo para a certifi cação de inglês de estu-
dantes e professores. Os exames são caracterizados por 
comprometimento incessante com avaliações da maior 
qualidade e integridade, pelo reconhecimento das uni-
versidades, empregadores e órgãos ofi ciais em todo o 
mundo, bem como pela determinação e competência 
que garantem que as avaliações possuam impacto po-
sitivo em sala de aula e na sociedade.

 De acordo com a Profª Drª Giovana Gonçalves Vi-
dotti, responsável pelo Núcleo de Internacionalização, 

a UNIFIPA está apta a aplicar os exames, atendendo alu-
nos, ex-alunos, pais, funcionários e comunidade exter-
na. Todos os exames de Cambridge Assessment English 
estão alinhados com o Quadro Comum Europeu de 
Referência para Línguas (CEFR) - norma internacional 
para descrever os níveis de conhecimento do idioma. 
Além disso, são também ferramenta externa e imparcial 
que confere prestígio e credibilidade aos que os apli-
cam e também às pessoas que os incorporam em seus 
currículos porque são reconhecidos no Brasil e interna-
cionalmente por instituições de ensino e por empresas 
como comprovantes de conhecimento de inglês.

  Na região, a UNIFIPA é a única universidade/insti-
tuição de ensino superior habilitada. Os interessados 
em mais informações devem entrar em contato com o 
Núcleo de Internacionalização da UNIFIPA através do 
email: international@unifi pa.com.br

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Maria de Lourdes da Silva Auxiliar de enfermagem HPA Técnico de enfermagem
Gisele Cândido de Andrade Silva Auxiliar de enfermagem HPA Enfermeira
Angélica Maria de Sales Silva Técnica de enfermagem HPA Enfermeira
Mayara Theodoro Neves Enfermeira HEC Enfermeira supervisora de ambulatório
Lucimar Pinheiro Auxiliar de enfermagem HEC Técnico de enfermagem
Fabiana Pereira da Silva Ceron Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem

Rússia propõe intercâmbio 
universitário para

 estudantes brasileiros
Com 25 vagas ao Brasil, o projeto deve oferecer aulas

 em cinco matérias para graduandos e mestrandos.

A Universidade Federal do Extremo Oriente (FEFU), 
localizada na cidade de Vladivostok, na Rússia, apresen-
tou no início de junho último proposta de intercâmbio 
universitário para estudantes do Brasil em 2020.  Ao 
todo, 100 universitários oriundos do BRICS - Brasil, Chi-
na, Índia e África do Sul, sendo 25 por país, cursariam 
matéria na instituição russa durante o primeiro semes-
tre. A iniciativa pretende reforçar os canais de coopera-
ção educacional e científi ca entre o Brasil e Rússia, além 
dos demais países membros do agrupamento. 

O plano apresentado na Embaixada brasileira, em 
Moscou, pela vice-reitora de assuntos internacionais da 
Universidade, Profa. Victoria Panova, visa oferecer cinco 
disciplinas no intercâmbio: Relações Internacionais (ní-
vel de bacharelado) e Política, Economia e Segurança 
da Rússia na Ásia-Pacífi co (mestrado); Medicina Geral 
(bacharelado ou especialização médica) e Tratamento 
de Doenças Crônicas (mestrado); Segurança Cibernéti-
ca e Internet das Coisas (mestrado); Negócios Interna-
cionais e Gestão de Projetos (mestrado) e Economia e 
gestão ambientais (mestrado). 

Segundo a vice-reitora, o intercâmbio universitário 
seria destinado para alunos matriculados em cursos de 
bacharelado (terceiro ano) ou de mestrado (primeiro 
ano) correspondentes às disciplinas ofertadas, com ní-
vel intermediário-avançado de fl uência em inglês. Além 
disso, a instituição russa arcaria com os custos de es-
tadia dos intercambistas, incluindo passagens aéreas e 
alojamento em dormitórios. 

Ainda de acordo com a Prof. Victoria, a viabilização 
dessa iniciativa acadêmica dependerá da assinatura de 
protocolos de cooperação com universidades parceiras 
do BRICS. Nesse sentido, a FEFU solicitou assistência 
para identifi car e contatar instituições de ensino supe-
rior no Brasil com interesse no projeto e que tenham 
experiência em atividades de cooperação internacio-
nal. Os termos e documentos devem ser negociados 
entre as instituições participantes nos próximos meses 
para a concretização do projeto em outubro quando a 
Universidade celebrará 120 anos.

China

O Centro de Intercâmbio Econômico e Comercial 
Brasil-China (CIECBC), representante do Governo Chi-
nês no Brasil, está oferecendo diversas oportunidades 
de intercâmbio para a China, tanto para mandarim 
quanto para cultura de longa e curta duração (15 dias, 
30 dias, 06 meses, 1 ano), incluindo cursos de medicina 
chinesa e acupuntura.

De acordo com a Profa. Dra. Giovana Aparecida 
Gonçalves Vidotti,  coordenadora do Núcleo de Interna-
cionalização da UNIFIPA, o CIECBC tem como objetivo 
criar oportunidades que promovam relações econômi-
cas e comerciais entre o Brasil e a China, estendendo-se 
a vários âmbitos diferentes, como também o governa-
mental e cultural.

Os interessados nos dois intercâmbios devem entrar 
em contato com o Núcleo de Internacionalização da 
UNIFIPA através do email international@unifi pa.com.br
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UNIFIPA antecipa o vestibular 2020 da Medicina-Fameca

Inscrições irão até 17/09/2019

Alunos da 6ª série da Medicina participam do exame OSCE

O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA ante-
cipou o Processo Seletivo Vestibular do curso de Medi-
cina-FAMECA para 2020, que continua sob responsa-
bilidade da VUNESP. As inscrições estão abertas e irão 
até 17/09/2019 e as provas serão aplicadas nos dias 12 
e 13/10/2019. O resultado será divulgado no dia 06 de 
novembro e as matrículas para as 100 vagas oferecidas 
iniciadas no dia 08/11/2019.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela 
internet, no site www.vunesp.com.br, mediante o pre-
enchimento da fi cha de inscrição e o pagamento da 
taxa, por boleto bancário, em qualquer agência bancá-

No dia 03 de julho, nos ambulatórios  do Hospital 
Emílio Carlos, 64 alunos da 6ª série do curso de Medici-
na da UNIFIPA participaram do exame avaliatório com 
base no método internacional “Objective, Structured 
Clinical Examination (OSCE)”. O exame é uma prova prá-
tica com ambientes que simulam casos clínicos. Neste 
ano foram 11 estações simulando casos ligados à Clíni-
ca Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia, 
Medicina Preventiva e Pediatria.

O objetivo da prova é avaliar as habilidades adquiri-
das pelos alunos diante das possíveis situações clínicas 
que enfrentarão após a graduação. O exame é parte das 
diversas ferramentas que o curso de Medicina da UNIFIPA 
utiliza. De acordo com o coordenador da Comissão de Re-
sidência Médica, Dr. Eduardo Marques, o exame OSCE per-
mite colher amostras do desempenho do estudante em 
variedade de áreas e fazer o máximo uso do tempo dis-
ponível, de modo que tais áreas possam ser avaliadas de 
uma só vez. “As estações tinham duração de 4 minutos e 

ria. A taxa de inscrição é de R$ 350,00 e o manual do can-
didato estará disponível no site www.vunesp.com.br. Na 
inscrição, o candidato indica a cidade em que realizará as 
provas: Catanduva ou São Paulo.

Serviços de informações fi cam disponíveis no Cen-
tro Universitário Padre Albino, pelo site www.unifi pa.
com.br, pelos telefones 0800-772-5393 e (17) 3311-
3223, de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas e 
pelo e-mail secretariaacademica@unifi pa.com.br; na 
VUNESP, pela Central de teleatendimento – DISQUE 
VUNESP (0xx11 3874-6300), das 8 às 18 horas, de se-
gunda a sábado, exceto feriados.

30 segundos cada, sendo que os 30 
primeiros segundos foram utilizados 
para leitura das instruções afi xadas 
na porta da sala. O professor respon-
sável pela estação, ou alguém desig-
nado por ele, permaneceu dentro 
da sala com checklist que permitiu 
anotar o desempenho do aluno”, ex-
plicou o médico.

Mentoria

O curso de Medicina, que ini-
ciou em fevereiro o Programa de 
Mentoria de 2019 para os alunos da 
1ª, 2ª e 3ª séries, diversifi cou seus 
encontros no mês de junho, possi-
bilitando aos grupos conhecer ou-
tros médicos com Especialidades 
diferentes. São 18 Mentores médi-
cos, 25 Mentores alunos, totalizan-

do 25 grupos de 12 a 15  alunos cada. De acordo com a 
coordenadora do programa, a psicóloga Adriana Tonon, 
essa atividade foi programada junto com os Mentores e 
Mentores Júniores, ouvindo as solicitações dos grupos, 
que manifestaram interesse em conhecer a experiência 
de médicos de Especialidades diferentes. “Isso ajudará a 
eles, futuramente, na decisão de qual Especialidade se-
guir após a graduação”, explicou a coordenadora.

Liga de G.O.

Mais de 200 pessoas participaram, no dia 18 de ju-
nho, no Anfi teatro Padre Albino, da V Jornada da Liga de 
Ginecologia e Obstetrícia do curso de Medicina, que teve 
como palestrante o Prof. Dr. Marcelo Zugaib, titular dessa 
disciplina na Faculdade de Medicina da USP. Dr. Marcelo, 
que está envolvido em pesquisas de grande impacto no 
conhecimento da Fisiologia Fetal, publicou mais de 570 
artigos científi cos, dos quais 215 em periódicos citados 
no PubMed, além da publicação de aproximadamente 27 
livros e participação em mais de 250 capítulos de livros.

Biomedicina promove em 
agosto curso de células-tronco 

e medicina regenerativa

PROPEG realiza reuniões científi cas 
para a comunidade acadêmica

Curso de Farmácia ministra 
palestra sobre cuidados

 com medicamentos

O curso de Biomedicina da UNIFIPA, em parceria 
com o Laboratório de Criogenia RCrio, de Campinas/
SP, oferecerá curso sobre “Células-tronco e medicina re-
generativa” para professores, alunos e técnicos da área 
da saúde. As aulas da disciplina optativa semipresen-
cial serão iniciadas em agosto e terão duração de seis 
meses, com a primeira aula presencial (8h) na UNIFIPA, 
última presencial (6h) na infraestrutura da R-Crio e as 
demais no modelo EaD – Ensino a Distância.

Com turma de 30 alunos e mensalidade de R$ 50,00, 
totalizando R$ 300,00 ao fi nal, a programação do cur-
so contará com aulas em Bases Celulares e Moleculares 
da Regeneração; Pesquisa e desenvolvimento; Células-
-tronco e engenharia do genoma; Principais usos das 
células-tronco na medicina; Engenharia tecidual e bio-
materiais e Ética e assuntos regulatórios. A pré-inscri-
ção deve ser feita na Secretaria Acadêmica do Câmpus 
Sede da UNIFIPA.

Fitoterapia e Aromaterapia

A Liga de Plantas Medicinais e Fitoterapia do curso 
de Biomedicina promoveu no dia 10 de junho palestra 
sobre Fitoterapia e Aromaterapia, ministrada pela nutri-
cionista e naturóloga Dra. Renée Rodrigues com o obje-
tivo de divulgar o uso de terapias complementares no 
tratamento e prevenção de patologias.

De acordo com a Profa. Andreia de Haro Moreno, 
docente responsável pela Liga, a palestra contribuiu 
para aquisição de conhecimentos sobre duas impor-
tantes práticas integrativas e complementares de saú-
de. A Fitoterapia consiste em prática de saúde que es-
tuda e aplica as propriedades das plantas medicinais; a 
aromaterapia é parte integrante dela e utiliza o olfato 
como receptor do tratamento.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRO-
PEG) da UNIFIPA está realizando reuniões com alunos 
de iniciação científi ca e de pós-graduação como apri-

Palestra abordou o uso de terapias complementares.

O uso correto dos medicamentos foi um 
dos temas abordados.

As reuniões visam o aprimoramento das apresentações de trabalhos 
em eventos científi cos.

Alunos leem as instruções na porta das salas.

Marketing/FPA

moramento nas apresentações 
de trabalhos em eventos científi -
cos. Os trabalhos são apresenta-
dos parcialmente em inglês, tam-
bém como forma de preparar os 
alunos para o mundo científi co.

 O primeiro encontro acon-
teceu no dia 4 de junho com a 
técnica do Laboratório de Imuno-
-Histoquímica da UNIFIPA Helena 
Ribeiro Souza, que apresentou os 
resultados iniciais do seu projeto 
de doutorado. “Nas reuniões são 
apresentadas diferentes técnicas de 
pesquisa e os resultados dos proje-
tos de pesquisa sobre plantas me-

dicinais e a proteína anti-infl amatória anexina, sob minha 
orientação”, explicou a pró-reitora Profa. Dra. Ana Paula 
Girol. As reuniões são abertas à comunidade acadêmica.

No último dia 13 de junho, alunas do curso de Far-
mácia da UNIFIPA ministraram palestra sobre Intera-
ções medicamentosas às participantes do projeto Ter-
ceira Idade do curso de Educação Física Licenciatura. 
As alunas abordaram a importância do uso correto de 
medicamentos e dos riscos da automedicação e das 
interações medicamentosas. 

Após a palestra foi sorteado um brinde gentilmen-
te cedido por farmácia de manipulação local.

Marketing/FPA
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Divulgação
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Festa junina reúne 300 pessoas 

no complexo esportivo da UNIFIPA

Os cursos de Educação Física Bacharelado e Licen-
ciatura e Pedagogia da UNIFIPA reuniram aproxima-
damente 300 pessoas na festa junina realizada no dia 
12 de junho, no Complexo Esportivo do Câmpus Sede, 
com apresentações de danças, intervenção artística do 
grupo Cabrabão, além da tradicional quadrilha.

De acordo com a responsável pelo projeto de ex-
tensão, Profa. Ma. Luciana de Souza Cione Basto, a fes-
ta junina foi um resgate dessa cultura popular, além de 
integrar os alunos da UNIFIPA. Segundo a coordena-
dora do curso de Pedagogia, Profa. Dra. Silene Fonta-
na, a organização da festa junina foi uma ótima opor-

tunidade para refl exão sobre as expressões culturais 
presentes - e isto faz parte do currículo escolar, pois é 
no curso de formação do futuro pedagogo que a rela-
ção entre o conteúdo e a comemoração será ressigni-
fi cada para os alunos.  “O sentimento e a preocupação 
em relação a todo evento é que os conteúdos progra-
máticos desenvolvidos durante o processo de forma-
ção do futuro pedagogo estejam sempre presentes. É 
fundamental a universidade desenvolver celebrações, 
desde que fi quem evidentes os conteúdos e os valores 
trabalhados, pois isto fortalece o aprendizado”, frisou 
a coordenadora.

2º Campeonato de Orientação 
reuniu 100 atletas

Recanto Monsenhor Albino 
realiza sua festa junina

No dia 08 de junho, o curso de Educação Física Ba-
charelado da UNIFIPA promoveu o 2º Campeonato de 
Orientação. A competição, que reuniu 100 participan-
tes, foi realizada em diversos pontos do Câmpus Sede 
da UNIFIPA, em oito categorias, sendo quatro masculi-
nas e quatro femininas, divididas por faixa etária. Foram 
arrecadados mais de 100 kg de alimentos não perecí-
veis, doados para entidades assistenciais de Catanduva.

O campeonato teve a colaboração de 15 alunos do 
curso de Educação Física Bacharelado e a participação de 
atletas representando a UNIFIPA, egressos, escoteiros e 
escoteiras de Catanduva, Rio Preto e Bebedouro. A cor-
rida de orientação é uma prova de velocidade, na qual 
os atletas, com ajuda de mapa e bússola, percorrem os 
pontos assinalados no mapa no menor tempo possível.

No dia 25 de junho, o Recanto Monsenhor Albino 
realizou para os idosos assistidos festa junina para cele-
brar Santo Antônio, São João e São Pedro, com a partici-
pação de 150 pessoas, entre colaboradores e assistidos 
da instituição. 

Os pipoqueiros Neide e Adão doaram seu trabalho 
para atender aos idosos na festa. Os alunos do curso de 
Enfermagem do SENAC Catanduva participaram com 
doação de doces, dançando com os idosos e servindo 
comida durante a confraternização. A decoração foi ce-
dida pelo Colégio Catanduva. Os assistidos da Vila São 
Vicente de Paulo também participaram da festa a con-
vite do Recanto.

Na festa foram oferecidos doces típicos, pipoca, bo-
los, chocolate quente, entre outras comidas juninas. “Fi-
zemos essa festa como momento de confraternização 
para nossos idosos. Agradeço a todos que fi zeram doa-
ções para que este encontro acontecesse. Ficamos mui-
to felizes”, agradeceu Irmã Maria do Rosário, enfermeira 
responsável pelo Serviço de Enfermagem do Recanto.

Feijoada No último dia 15 de junho, voluntários se 
reuniram para preparar a tradicional feijoada delivery 
pró Recanto Monsenhor Albino. Foram vendidos 600 
kits e toda a renda revertida para o atendimento aos 
idosos. O Recanto agradece a todos os colaboradores 
por mais uma parceria de sucesso.

Três cursos foram ministrados nesta capacitação.

O projeto é dirigido a crianças de 02 a 05 anos.

Na quadrilha do Recanto, o casamento.

A quadrilha foi o ponto alto da festa.

O campeonato teve a participação de atletas de 
Catanduva, Rio Preto e Bebedouro.
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Educação Física promove capacitação para 

400 professores da Rede Municipal de Ensino

Projeto da Pedagogia ressalta a importância 

do brincar na Educação Infantil

No dia 19 de junho, o curso de Educação Física Li-
cenciatura da UNIFIPA, através do projeto de extensão 

Ministrado pela Profa. Esp. Dirce Aparecida Gimeniz, 
o projeto de extensão “Brinquedoteca: jogos e brinca-
deiras no contexto escolar” do curso de Pedagogia da 
UNIFIPA, desenvolvido no 1º semestre na Casa da Crian-
ça Sinharinha Netto, encerrou suas atividades no dia 28 
de junho, retornando no mês de agosto.

O projeto, dirigido às crianças de 02 a 05 anos e onze 
meses, possibilita aos alunos e professores participan-
tes vivências e experiências educativas com a utilização 
de brinquedos, atividades recreativas e cooperativas 
como ferramenta pedagógica. Os encontros são men-

“Conhecer para aplicar”, realizou capacitação para mais 
de 400 professores da Rede de Ensino Municipal de Ca-
tanduva da Educação Infantil (Berçaristas I, Berçaristas 
II e Recreacionistas) com cursos ministrados pela Profa. 
Ma. Luciana de Carvalho Leite, Prof. Me. Marcus Vinicius 
Seixas e Prof. Esp. Carlos Alexandre Mendes.

De acordo com a coordenadora do projeto, Profa. 
Ma. Luciana de Souza Cione Basto, essa atividade pro-
porciona a integração do processo educativo, articu-
lando ensino e extensão de forma indissociada, unindo 
comunidade acadêmica e sociedade. “A importância 
de capacitação como essa é a educação continuada 
de professores e gestores para manterem-se atualiza-
dos sobre as mudanças na Base Nacional Comum Cur-
ricular, assim como também o contato com os nossos 
egressos, pois boa parte está trabalhando na Rede Mu-
nicipal”, frisou a professora.

sais, orientados e realizados com professor do curso de 
Pedagogia e alunos. Os participantes do projeto rece-
bem orientações teóricas e práticas com relação à utili-
zação de brinquedos produzidos na Brinquedoteca por 
alunos do curso de Pedagogia, que serão selecionados 
e utilizados de maneira dinâmica e criativa.

Ciranda das cantigas e histórias

Com previsão de retorno em agosto próximo, o 
curso de Pedagogia da UNIFIPA encerrou em junho, na 
Brinquedoteca, as atividades do projeto “Ciranda das 
cantigas e histórias – um resgate cultural”, envolvendo 
alunos do 1º, 2º e 3º anos, com encontros aos sábados, 
mediados pela Profª Ma. Fabiana Fiorim Checconi.

O projeto integrou a literatura infantil com as 
cantigas de roda e ofi cinas. Os alunos receberam 
orientações com relação à contação de história, o de-
senvolvimento e importância das cantigas de roda 
integradas à história e a ofi cina de arte como fi nali-
zação da integração. Para a Profa. Fabiana, “a cantiga 
de roda é importante estratégia pedagógica e instru-
mento de aprendizagem, pois proporciona às crianças 
a interação aos aspectos sensíveis, afetivos, estéticos 
e cognitivos, bem como a promoção de interação e 
comunicação social com o ato de brincar e se divertir. 
A criança aprende, se relaciona e descobre o mundo à 
sua volta”, ressalta.

Marketing/FPA

Marketing/FPA

Marketing/FPA

Marketing/FPA



Julho/201908

HPA utiliza 500 bolsas de componentes sanguíneos por mês

Humanização é tema entre profi ssionais e alunos

GPS da Alegria encerra 
atividades do 1º semestre

AME promove treinamento 
de produtividade

Hemodiálise realiza 
comemoração junina

O Hospital Padre Albino promoveu ação de cons-
cientização sobre doação de sangue no dia 14 de ju-
nho, alusiva ao Dia Mundial do Doador de Sangue. A 
ação, realizada pela Agência Transfusional, teve o obje-
tivo de conscientizar sobre a importância da doação de 
sangue e captar doadores, com distribuição de folhetos 
informativos, teste de tipagem sanguínea e mimo aos 
participantes.

“O HPA atende muitos pacientes que necessitam da 
terapia transfusional, dispõe de Unidade de Urgência e 
Emergência, UTQ, Hemodiálise, Centro cirúrgico com 
grande demanda diária, pacientes em tratamentos on-
cológicos, entre outros, e a Agência Transfusional dis-
ponibiliza mensalmente aproximadamente 500 bolsas 
de hemocomponentes”, contou Débora Ribas Diniz, 
biomédica coordenadora das agências transfusionais 
da Fundação Padre Albino. Ela explicou que cada doa-
dor pode salvar até quatro vidas: “a bolsa de sangue é 
dividida em quatro: plaquetas, plasma, crioprecipitado 

Os Centros Integrados de Humanização dos hospitais 
Emílio Carlos e Padre Albino em parceria com a UNIFIPA 
promoveram nos dias 03, 17, 24 e 31/05 e 5/06/2019 en-
contros com os alunos do 1º ano do curso de Medicina 
para debater sobre as políticas de saúde pública nacional 
e estadual de humanização. Também foram divulgadas 
as metas para a segurança do paciente, de acordo com o 
preconizado pela Organização Mundial de Saúde, tendo 
como foco o atendimento de urgência e emergência.

Os encontros foram mediados por equipe multidis-
ciplinar composta por enfermeiros, analistas, assistente 
social, psicóloga e médico. A iniciativa partiu de convite 
do Prof. Dr. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga com o 

No dia 29 de junho, o projeto de extensão GPS (Gru-
po de Pedagogos Solidários) da Alegria do curso de 
Pedagogia da UNIFIPA encerrou as atividades do 1º se-
mestre com visita à Pediatria do Hospital Padre Albino. 
Durante o encontro, as alunas do 1º ano contaram a his-
tória da Rapunzel e entregaram aventais confeccionados 
na Brinquedoteca da UNIFIPA. Desenvolvido desde 2012, 
a partir deste ano o projeto tornou-se permanente.

Mediado pela Profa. Esp. Dirce Aparecida Gimeniz, o 
projeto proporciona às crianças momentos de sonho e 
magia no contato com os livros.

O Ambulatório Médico de Especialidades/AME Ca-
tanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, promo-
veu treinamento ministrado pela coach de produtivida-
de e alta performance Angélica Almeida. 

Ministrado na sala de treinamento nos dias 12, 19 
e 26/6 e 03 e 10/07, das 13h30 às 15h00, o treinamen-
to teve a participação de 10 funcionários e o objetivo 
de transmitir a eles como fazer a gestão de tempo e de 
prioridades; aumentar a produtividade diária; ter melhor 
performance em atividades cotidianas e planejar objeti-
vos e metas de maneira focada.

Copa de Futsal

O AME venceu a III Copa Padre de Albino de Futsal, 
organizada pelo curso de Educação Física Bacharelado 
da UNIFIPA. A equipe jogou a fi nal contra o time da UNI-
FIPA e venceu por 5x3, em partida no dia 4 de julho, no 
Complexo Esportivo da UNIFIPA, no Câmpus Sede. Qua-
tro equipes participaram das disputas nos dias 02 e 04 
de julho. Em terceiro lugar fi cou a equipe Galáticos, que 
venceu a equipe do PAS por WO.

O setor de Terapia Renal Substitutiva do Hospital 
Padre Albino realizou sua tradicional festa junina com 
comidas, brincadeiras e músicas típicas nos dias 12 e 13 
de junho. A comemoração é realizada para proporcionar 
momentos de descontração e confraternização com os 
pacientes e acompanhantes do tratamento crônico.

A festa foi realizada pela equipe multiprofi ssional da 
Hemodiálise, com a colaboração da responsável técnica 
do Serviço, Dra. Luciana S. Devito Grisoto, e a participa-
ção do sanfoneiro Everson Stuk, que animou a festa.

O hospital promoveu ação sobre doação de sangue.

A nova ambientação conta também com mesas e cadeiras 
para as crianças brincarem.

O grupo pronto para a última atividade do semestre 
na Pediatria do HPA.

Os encontros debateram as políticas de saúde pública 
nacional e estadual.

e concentrado de hemácias e o receptor receberá os 
componentes do sangue que necessita”.

Para doar sangue basta procurar o Hemonúcleo de 
Catanduva, na Rua Treze de Maio, 974, centro.

objetivo de sensibilizar os estudantes e prepa-
rá-los para a prática profi ssional. O tema central 
abordado foi a corresponsabilidade x integra-
lidade do cuidado, sendo discutida principal-
mente a questão da comunicação e reorga-
nização do processo de trabalho com ênfase 
nas decisões em equipe para a efetividade das 
boas práticas em saúde.

A coordenadora do Centro Integrado de 
Humanização do Hospital Padre Albino, Maris-
tela P. P. Neves, destaca a importância do envol-
vimento do profi ssional médico no processo 
de humanização. “A premissa é que o indivíduo 
seja o maior interessado em sua saúde e, assim, 
o cuidado precisa ser centrado no ser humano 
e nas conexões que o mesmo faz, sendo o mé-
dico um dos interlocutores desse processo”, diz.

A Política Nacional de Humanização foi lan-
çada pelo Ministério da Saúde em 2003. Já a Política Es-
tadual de Humanização foi preconizada por São Paulo 
a partir de 2012. “No Brasil, as políticas de humanização 
são relativamente novas e, por isso, muitos profi ssio-
nais não tiveram em sua grade curricular o acesso ao 
conceito durante a formação. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, o cuidado centrado no paciente é discutido 
desde 1978, mas independentemente dos períodos o 
tema é sempre um desafi o”, complementa Maristela.

Assim como o Ministério da Saúde e a Secretaria Es-
tadual de Saúde, a Fundação Padre Albino tem o obje-
tivo de transformar o modo de se fazer assistência com 
humanização.

HPA revitaliza ambientação da Pediatria

O Hospital Padre Albino revitalizou toda a ambien-
tação nas alas de convênio e SUS da Pediatria e na UTQ 
Infantil com o objetivo de tornar o ambiente lúdico e 
atrativo para as crianças atendidas nas unidades.

A revitalização contou com ambientação infantil 
na recepção do posto de coleta do Laboratório do 

HPA no Padre Albino Saúde e em cada ala infan-
til, com plotter para desenho, mesas, cadeiras 
e brinquedoteca. Uma brinquedista também 
foi contratada para desenvolver ações com as 
crianças internadas. Para a UTQ foi criada uma 
brinquedoteca móvel para atender as crianças 
desse setor, uma vez que, na maioria dos casos, 
não podem sair do leito.

A ação foi desenvolvida pela Gestão, coor-
denação do laboratório de análises clínicas e do 
Centro Integrado de Humanização, em parceria 
com o curso de Pedagogia da UNIFIPA e do setor 
de Manutenção da Fundação Padre Albino, por 
meio dos funcionários da Marcenaria.

Arraial

A Pediatria do SUS do Hospital Padre Albino 
realizou festa junina no dia 26 de junho com a parti-
cipação das crianças assistidas e da Unidade de Trata-
mento de Queimados (UTQ). Promovida todos os anos, 
a comemoração contou com o apoio da irmã Deolinda 
Mutti, da Coordenação de Enfermagem dos setores e 
dos integrantes do projeto Sara & Cura.
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Doação de cabelo
para o HCC

Loja Maçônica faz doação ao HCC

Feijoada do bem reúne 
mais de 800 pessoas

Desafi o Cultural: Biomedicina 
arrecada leite e doa mais 

de R$ 1 mil ao HCC 

Letícia de Souza G. Al-
ves, de 09 anos, doou 35 
cm de seu cabelo para a 
produção de peruca para 
pacientes do Hospital de 
Câncer de Catanduva. Ela 
deixou o cabelo crescer 
após conhecer a campa-
nha de arrecadação de 
mechas do HCC.

As pessoas interessa-
das em doar devem procu-
rar o Setor de Captação de 
Recursos no Hospital Emí-
lio Carlos ou informar-se 
pelo telefone 3311-3365. 
Todo tipo de cabelo é acei-
to, mesmo com química, e 
o comprimento mínimo é 
de 12 cm.

A Loja Maçônica Mário Paludetto doou, neste dia 10 de 
julho, à Fundação Padre Albino, os R$ 21.664,81 arrecada-
dos com o 1º Jantar do Dia dos Namorados pró Hospital 
de Câncer de Catanduva promovido no dia 12 de junho 
no Maison Villa Nobre, com a presença de 307 pessoas. O 
evento teve o apoio da Genbit, Zero 10 Club e Vinidega.

Doação de óleo

A Comunidade Santo Antônio doou 113 litros de óleo 
para o Hospital Emílio Carlos no dia 28 de junho. O produ-
to será utilizado para o preparo das refeições dos pacien-
tes e acompanhantes. Interessados em fazer doações ao 
hospital devem entrar em contato pelo 3311-3365.

Doação de leite

Integrantes de Catanduva da Liga Nacional de Bikers 

4º Leilão de gado arrecada mais de R$ 59 mil

O 4º Leilão de gado do Hospital de Câncer de Catan-
duva, realizado no último dia 2 de junho, arrecadou R$ 
59.813,97 com o leilão de 35 cabeças e diversas prendas.

O leilão, que reuniu 180 pessoas, contou com o 
apoio da Associação Voluntária de Combate ao Cân-
cer (AVCC) de Catanduva, Boa Ideia Presentes, Cacau 

Promovida pelos Voluntários do Bem foi realizada 
no dia 30 de junho a 3ª Feijoada do Bem pró Hospital 
de Câncer de Catanduva. Com apoio do Supermercado 
Proença, que doou todos os ingredientes da feijoada, e 
do Buff et Maison Villa Nobre, que cedeu o espaço para a 
realização, o evento reuniu mais de 800 pessoas ao som 
do grupo Pagode da Alegria.

A feijoada contou com a presença do presidente da 
Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. 
José Carlos Rodrigues Amarante, do deputado federal 
Geninho Zuliani e da deputada estadual Beth Sahão.

Alex Sandro

O catanduvense Alex Sandro, lateral da Juventus 
de Roma e da seleção brasileira, doou a camisa da se-
leção usada por ele no jogo em que o Brasil venceu a 
seleção do Peru no dia 22 de junho. A camisa foi entre-
gue pelo irmão do jogador, Flávio Lobo Silva, e leiloa-
da na Feijoada do Bem.

A coordenadora do curso de Biomedicina da UNIFI-
PA, Profª Drª Ana Paula Girol, entregou dia 11 de julho 
ao presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, 
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, os R$ 1.300,00 ar-
recadados no III Desafi o Cultural realizado de 25 a 27 de 
junho, no Câmpus Sede. Os 1.590 litros de leite foram 
doados ao Hospital do Câncer de Catanduva (HCC) e 
aos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos.

Dr. Amarante agradeceu a Profª Ana Paula e aos alu-
nos que participaram e se empenharam neste III Desa-
fi o, assim como pediu a continuidade do evento, muito 
importante no processo de divulgação e captação de 
recursos para o HCC.

O primeiro lugar do Desafi o fi cou para o 4º ano do 
curso, a Equipe Vermelha. A Equipe Verde, de alunos 
do 1º ano, venceu as provas de arrecadação. O Desafi o 
promoveu a solidariedade, integração e aquisição de 
conhecimento para os alunos. “Este é um evento que 
estimula a solidariedade, aprendizagem e trabalho em 
equipe. O resultado foi muito positivo”, disse a Profa. 
Dra. Ana Paula Girol.

O leilão de gado do HCC contou com o apoio de 
inúmeros colaboradores.

Integrantes da Loja Maçônica entregam o cheque simbólico.

Esta é a terceira feijoada que os Voluntários do Bem 
promovem pró HCC.

Profª Drª Ana Paula Girol entrega a Dr. Amarante 
o valor arrecadado no Desafi o.

doaram 310 litros de leite para o Hospital 
de Câncer de Catanduva, arrecadados em 
evento de Motoclubes fi liados, que acon-
teceu na cidade de Marapoama no dia 30 
de junho. Em todos os eventos o grupo 
promove ações sociais com 100% das ar-
recadações doadas para instituições.

A empresa Nappi Metais, de Pindora-
ma/SP, doou 426 litros de leite para o Hos-
pital Emílio Carlos, entregues no dia 05 de 
julho. A doação se deu por meio de cam-
panha de arrecadação entre os funcioná-
rios daquela empresa nos meses de junho 
e julho. Esta é a segunda campanha que a 
Nappi realiza pró HEC.

Embaúba

O Hospital de Câncer de Catanduva recebeu a mo-
radora de Embaúba Lilian Mara Cano, que doou lacres 
de latinha, mecha de cabelo e quantia em dinheiro. As 
doações são resultado de ação entre amigos promovi-
da pela comunidade daquela cidade.

Vila Roberto

No dia 23 de junho foi realizado leilão pró comuni-
dade São João Batista, na Vila Roberto. No leilão foram 
arrematados e doados ao Hospital de Câncer de Catan-
duva nove bezerros e dois galões de óleo para carro 
com 20 litros cada por Fábio Franchi e Maicon Franchi, 
Família Boni, José Eduardo Galindo, Luiz Walter Gorzo-
ne, Nelson Hespanha, Nenê Vidal, Neto Righetto, Rena-
to Franchi e Sb Veículos.

Show, Casa C&M, Caveira Velha, Cerveja Império, Cezi-
nha Bike Shop, Corpo Atleta, Cocam, Confeitaria Santa 
Gula, Débora Bolos, Empório Abadesco, Engenho San-
to Mário, Flora São Bento, Fora da Lei Country,  Mus-
tang Pluron, ONG Sempre Viva, Ópticas Brasil, Ótica 
Diniz, Ótica Kassis, Ótica Ocular, Panifi cadora Bambi-
na, Pemar Serv Festa, Pet Horse, Refrigerantes Devito,  
Salamanca, SB Borrachas, Tatinho Veículos, Vinidega e 
Viva Plantas Floricultura.

“O Hospital de Câncer de Catanduva agradece a to-
dos os que prestigiaram o evento e principalmente aos 
voluntários e colaboradores que ajudaram na realização. 
Logo o Serviço de Radioterapia entrará em funciona-
mento e estamos captando recursos para custear o tra-
tamento dos pacientes que já são atendidos no Hospital 
Emílio Carlos”, disse a gerente de Captação de Recursos 
da Fundação Padre Albino, Angélica Rodrigues.

Toda a renda arrecadada com a venda de alimentos e 
bebidas foi revertida para as instituições AVCC e Sempre 
Viva, que realizam trabalhos voluntários com pacientes.
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Letícia deixou o cabelo 
crescer para doá-lo ao 
HCC.

Divulgação

CIPAs da FPA tomam posse
No dia 04 de julho as novas Comissões Internas de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) da Coordenadoria Geral 
da Fundação Padre Albino, Hospital Emílio Carlos e UNI-
FIPA tomaram posse para o ano de 2019 e as comissões 
eleitas no ano anterior se despediram de suas funções.

As CIPA’s da Fundação Padre Albino têm como ob-
jetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes 
do trabalho, de modo a tornar compatível permanente-
mente o trabalho com a preservação da vida e a promo-
ção da saúde do trabalhador.

Os integrantes das CIPAs no ato da posse.
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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

Administração promove palestra e sessão de cinema sobre a Índia

No mês de junho, o curso de Administração da UNIFI-
PA realizou a segunda atividade do projeto de extensão “A 
cultura humanística na educação, nas organizações e no 
exercício da cidadania”, com a participação de cerca de 50 
alunos do 1º ano da graduação.

O evento, dividido em duas etapas, foi iniciado com a 
palestra “Um relato de experiência na Índia: religião, cul-
tura e meio ambiente”, sobre tradições e problemas am-
bientais indianos, ministrada pelo estudante Leonardo 
Ferreira dos Santos, participante de intercâmbio naquele 
país. No segundo dia foi exibido o fi lme “Toilet: Ek Prem 
Katha”, apresentando a realidade indiana ainda fortemen-
te marcada pela tradição cultural e religiosa, que impede 
a construção de banheiros nas residências, estimulando 
assédios e abusos contra as mulheres.

Segundo a responsável pelo projeto, Profa. Maria Tereza 
de França Roland, embora a história do fi lme gire em tor-
no da luta de um homem para construir um banheiro para 
sua mulher, o que efetivamente está em jogo vai muito 
além. “Trata-se da luta por direitos fundamentais, como o 
direito ao saneamento básico, saúde pública, direitos das 
mulheres a tratamento digno e igualitário e, sobretudo, da 
luta contra o machismo. Fonte da discórdia, o banheiro é 
o centro das atenções no fi lme, gerando questionamentos, 
prova de amor e objeto de mudanças”, explica.

ÍNDIA De acordo com pesquisa realizada pela Funda-
ção Thomson Reuters, com 550 especialistas em questões 
da mulher, a Índia é o país mais perigoso do mundo para 
mulheres, sendo ameaçadas pelo alto risco de sofrerem 
violência sexual e de serem forçadas ao trabalho escravo. Filme indiano apresenta a realidade do país.

Reprodução
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Liga da Enfermagem realiza ofi cina 

para Agentes Comunitários de Saúde
Projeto DNA atende 98 pessoas 

no 1º semestre de 2019

No primeiro semestre deste ano, 31 famílias (98 
pessoas) foram atendidas pelo Projeto de Investigação 
de Paternidade por meio da coleta descentralizada de 
DNA em Catanduva, promovido pelo Fórum da comar-
ca em parceria com os cursos de Enfermagem e Direito 
da UNIFIPA. O projeto, que conta com a colaboração e 
participação de alunos e professores do Centro Univer-
sitário Padre Albino e convênio com o Instituto de Me-
dicina Social e de Criminologia de São Paulo – IMESC, 
possibilitou atendimento à população de 14 cidades 
- Catanduva, Santa Adélia, Catiguá, Taquaritinga, Novo 
Horizonte, Palmares Paulista, Pindorama, Jaboticabal, 

A Liga de Saúde Coletiva (LSC) do curso de Enferma-
gem da UNIFIPA realizou, no dia 19 de junho, curso de 
Educação Permanente para Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) da Unidade de Saúde da Família Dr. Alcio-
ne Nasorri, no Solo Sagrado, em Catanduva. A capacita-
ção ocorreu das 14 às 17 horas, no CETEC, coordenada 
pela Profa. Ma. Aline Fiori dos Santos e pela Profa. Ma. 
Ana Paula de Vechi Corrêa.

A capacitação tem a intenção de promover a educa-
ção permanente dos agentes, através de metodologias 
ativas, com ênfase na refl exão da prática e qualifi cação 
de sua atuação no SUS e no seu papel no trabalho em 
equipe na Atenção básica, sendo aprofundado nesse 
encontro a Bioética em Saúde e as estratégias de co-
municação. “Apesar de praticarmos no nosso cotidiano 
do trabalho em saúde, muitas vezes não estão claros os 
conceitos de promoção e prevenção em saúde. Saber a 
diferença entre eles nos permite lançar mão das melho-
res estratégias para alcançar a população, promovendo 
mudança de hábitos de vida e transformações. O con-
trole social é um tema também de extrema importância, 
pois coloca a população como sujeito ativo no processo 
de produção em saúde e o agente comunitário de saúde  
é o profi ssional com maior capacidade e oportunidade 
de identifi car pessoas que tenham perfi l de liderança na 
comunidade, sensibilizando-as para assumir este papel 
social na saúde”, explicou a professora Aline.

Itajobi, Rio Preto, Sales, Urupês, Marapoama e 
Bebedouro.

As atividades jurídicas dos atendimentos 
às famílias convocadas, como triagem, entre-
vistas e registros foram realizadas no CEJUSC 
(Centro Judiciário de Solução e Confl itos e Ci-
dadania) do município por estudantes do cur-
so de Direito. Já a coleta de material biológico 
para investigação parental das 98 pessoas foi 
feita pelas alunas do curso de Enfermagem, su-
pervisionadas por professora.

Docente da UNIFIPA e supervisora do proje-
to, a Profª Dra. Maristela Aparecida Magri cele-
bra os resultados obtidos. “De fevereiro a junho 
sete acadêmicas de Enfermagem participaram 
do projeto. A coleta do material biológico para 
o exame de DNA com a fi nalidade de confi rma-
ção de paternidade e espólio tem sido de gran-

de importância para as pessoas de Catanduva e região, 
pois acontece próximo das residências delas, trazendo 
conforto e comodidade”, ressalta. E fi naliza acrescentan-
do que “o momento da coleta, na maioria das vezes, é 
constrangedor, pois expõe a intimidade e sentimentos 
das pessoas envolvidas. Estamos no projeto desde 2015 
e temos contribuído para que este momento seja condu-
zido da melhor maneira possível, com profi ssionalismo e 
respeito com os envolvidos”, fi naliza Maristela Magri.

Para outras informações e atendimento jurídico basta 
entrar em contato com a Defensoria Pública/OAB Catan-
duva pelos telefones (17) 3523-3005 / (17) 3523-4828.

As alunas participantes da 1ª coleta com a Profa. Maristela.

Professores e alunos do curso.

O curso de Enfermagem vem ministrando vários 
treinamentos para a área da Saúde do município.

UNIFIPA faz avaliação fi nal dos cursos de nivelamento acadêmico em EaD

O mundo atual e os desafi os do futuro

No dia 6 de julho foi realizada a avaliação fi nal dos 
cursos de nivelamento acadêmico em EaD,, promovi-
do pela Pró-Reitoria de Educação a Distância (PROE-

“O eu, o outro e o mundo”, projeto de extensão 
do curso de Pedagogia da UNIFIPA, desenvolvido 
no primeiro semestre de 2019, terá continuidade e 
voltará às atividades em agosto. O projeto é direcio-
nado para os alunos do 3º e 4º anos do curso com 
o objetivo de estimular discussões e reflexões em 
torno dos conhecimentos e habilidades que jovens 
devem aprender para lidar com o mundo atual e os 
desafios do futuro.

De acordo com a coordenadora do curso de Peda-
gogia, Profa. Dra. Silene Fontana, a complexidade das 
transformações sociais, tecnológicas, ambientais e 
econômicas colocou essas habilidades em evidência e 
tornou seu desenvolvimento essencial para lidar com 
os desafi os do século 21. “O projeto ajuda aos alunos 
em algumas das principais competências responsá-
veis pela estruturação do projeto de vida dos estu-
dantes que são criatividade, pensamento crítico, co-
municação, colaboração, atenção plena, curiosidade, 
coragem, resiliência, ética, liderança e metacognição”, 
frisou a coordenadora.

Tecnologia da Informação e Comunicação

O projeto de extensão “Ler, Contar, Encantar e Pro-
graAmar” do curso de Pedagogia retoma as atividades 
em agosto. Ministrado pela Profa. Ma. Márcia Helena 

aD) do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA). 
Foram três cursos na modalidade semipresencial: Lín-
gua Portuguesa, Matemática e Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação.

Os cursos de nivelamento tiveram encontros pre-
senciais e atividades no Ambiente Virtual de Apren-
dizagem - AVA/EaD UNIFIPA. Os encontros presen-
ciais foram realizados nos dias 11 e 25 de maio, 15 de 
junho e 6 de julho no Laboratório de Informática III 
do Campus Sede.

De acordo com a pró-reitora de Educação a Distân-
cia, Profa. Dra. Maria Rita Braga, o objetivo do curso é 
permitir aos alunos o acesso a elementos  básicos e es-
senciais de Língua Portuguesa, Matemática e Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação.

Magati Antonioli, o projeto tem como objetivo articu-
lar a utilização da Tecnologia da Informação e Comu-
nicação (TIC), especifi camente o computador e inter-
net, como recurso técnico e instrumental para todas 
as áreas do conhecimento, ampliando o signifi cado da 
utilização das mídias e equipamentos como ferramen-
tas no desenvolvimento de ideias e atividades peda-
gógicas. O projeto tem a participação dos alunos do 
2º ano do curso.

Durante o primeiro semestre foram realizados 
encontros mensais no Laboratório de Informática da 
UNIFIPA, onde os alunos receberam orientações teóri-
cas e práticas sobre a utilização das TIC para o desen-
volvimento de atividades interdisciplinares coletivas 
que favoreçam o lúdico e a criatividade, proporcio-
nando organizar, construir e compartilhar conheci-
mentos. “Ao utilizar os aplicativos no Processo Ensino-
-Aprendizagem, os principais objetivos são melhorar 
a aprendizagem por meio da computação em nuvem; 
fornecer aos estudantes experiências de aprendiza-
gem contínuas e atualizadas através do arquivamen-
to em nuvem; promover a facilidade à aprendizagem 
individualizada, através da mobilidade, fl exibilidade e 
ubiquidade, benefícios proporcionados pelos aplicati-
vos”, explicou a professora Márcia Antonioli.

Divulgação

Divulgação
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Tietê Agroindustrial doa 
R$ 51.900,00 ao HPA

A Tietê Agroindustrial, Unidade de Paraíso/SP, doou 
R$ 51.900,00 para a compra de aparelho de hemodiáli-
se para o Hospital Padre Albino. A entrega do aparelho 
aconteceu neste dia 16 de julho, no Serviço de Radiote-
rapia/Hospital de Câncer de Catanduva.

A entrega foi feita pelo gerente jurídico e de recur-
sos humanos Carlos Maria Gambaro e pelo analista de 
recursos humanos sênior Paulo César Dalssim Filho. “A 
empresa busca investir em instituições sérias e colabo-
rar com as causas da Fundação Padre Albino vem de en-
contro com a nossa responsabilidade social”, afi rmaram.

Carlos Gambaro e Paulo César Dalssim Filho vieram 
entregar o aparelho de hemodiálise.
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“Emílio Carlos” recebe visita técnica para obter o
Selo Intermediário de Hospital Amigo do Idoso

A Coordenadora de Saúde do Idoso da Secretaria de 
Estado da Saúde, Cláudia Fló, fi cou emocionada após 
a apresentação, pelo Comitê Hospital Amigo do Idoso 
do Hospital Emílio Carlos, das ações obrigatórias e ele-
tivas e da demanda especifi cada para obtenção do Selo 
Intermediário do Programa São Paulo Amigo do Idoso. 
O hospital obteve o Selo Inicial em dezembro de 2017.

Cláudia Fló foi recebida pelo presidente da Dire-
toria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. 
José Carlos Rodrigues Amarante, pelo administrador 
do Hospital Emílio Carlos, Benedito Rodrigues, e pe-
los membros do Comitê do Idoso no dia 03 de julho 
último. Após Dr. Amarante falar sobre a Fundação e 
sua atuação, Cláudia apresentou alguns dados e infor-

mações, entre elas que 14,3% da 
população do Estado estão acima 
dos 60 anos e que a violência con-
tra os idosos está aumentando, 
o que é preocupante. Disse tam-
bém que dos 52 hospitais partici-
pantes do Programa, apenas seis 
têm o Selo Pleno, sendo dois com 
atendimento 100% SUS.

 Em seguida, membros do 
Comitê do Idoso apresentaram as 
quatro ações obrigatórias, três eleti-
vas e a demanda especifi cada pelos 
idosos, todas cumpridas, exigência 
para obtenção do Selo Interme-
diário do Programa. Finalizada a 

apresentação, Cláudia Fló, emocionada, cumprimentou 
e agradeceu o Comitê pelo trabalho. Dr. Amarante tam-
bém cumprimentou o Comitê que “abraçou e executou o 
projeto com maestria”. Para ele, “o importante não é a pre-
miação. O mais importante é a mudança de cultura. Que 
essas ações fi quem enraizadas e sejam passadas para os 
demais; fi quem para sempre”.

Depois de verifi car in loco as instalações e ações 
cumpridas, acompanhada por membros do Comitê, 
Cláudia disse que adorou tudo o que viu. Agora vai 
examinar o material entregue e fazer o relatório, onde 
informará se o hospital recebeu o Selo Intermediário do 
Programa São Paulo Amigo do Idoso. O terceiro e últi-
mo é o Selo Pleno.

O Programa

Instituídos pelo Decreto nº 58.047, de 15/05/12, o 
Programa São Paulo Amigo do Idoso e o Selo Amigo do 
Idoso foram criados como instrumento de promoção 
de amplo processo de mobilização regional, de diver-
sos setores governamentais e da sociedade, para de-
senvolver territórios amigáveis a todas as idades, com 
foco no envelhecimento ativo do Estado de São Paulo.

Projetos sociais de informática entregam certifi cados

SESMT realiza treinamento de Brigada de Incêndio 
no Câmpus São Francisco da UNIFIPA

Dois projetos sociais na área de informática do cur-
so de Administração da UNIFIPA entregaram certifi ca-

dos de conclusão no fi nal de junho último.
O ABC da Informática entregou, dia 25 de junho, 

certifi cados para 15 alunos da 33ª turma do curso, mi-
nistrado pelo Prof. Me. José Claudinei Cordeiro. O coor-
denador de Extensão do curso de Administração, Prof. 
Me. Marcílio Bortoluci, explica que o objetivo é propor-
cionar aos idosos o conhecimento básico de softwares, 
aplicativos e navegação na Internet. As inscrições para 
o segundo semestre estão abertas e os interessados de-
vem procurar a secretaria do Câmpus São Francisco até 
o dia 06 de agosto. São oferecidas 30 vagas para adul-
tos e idosos e as aulas ministradas todas as terças-feiras 
das 13 às 15 horas.

Também no dia 25 junho foram entregues certifi ca-
dos para 24 alunos da Escola São José participantes da 
20ª turma do projeto Informática inclusiva para crianças. 
Ministrado pelo Prof. Me. José Claudinei Cordeiro, com 
monitoria de José Renato Pereira, o projeto atende crian-
ças em período escolar, com idades entre 9 a 12 anos.

O Serviço Especializado em Engenharia de Segu-
rança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação 
realizou nos dias 27 e 28 de junho treinamento de Bri-
gada de Incêndio com os funcionários do Câmpus São 
Francisco da UNIFIPA. As atividades foram divididas em 
duas etapas: no dia 27, conteúdo teórico e prático de 
Prevenção e combate a incêndio com os instrutores 
Carlos Henrique Ornellas e Marília Cecília Diniz; no dia 
28, a enfermeira do Núcleo de Educação Permanente 
Ana Lúcia dos Santos falou sobre Primeiros Socorros.

De acordo com a técnica de segurança do traba-
lho Marília Cecília Diniz, a brigada é composta por um 
grupo de pessoas treinado e capacitado dentro da 
empresa para realizar atendimento em situações de 
emergência. “No geral, as pessoas são treinadas para 
atuar na prevenção e combate de princípios de incên-
dio, prestação de primeiros socorros e evacuação de 
ambientes”, explicou.

Cláudia Fló entregou o Certifi cado do Selo Inicial para o Comitê.

Projeto dirigido a crianças também entregou certifi cados.

Aula prática de primeiros socorros.
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2º Circuito de sensibilização
para o envelhecimento

No dia 1º de julho, o Hospital Emílio Carlos iniciou 
o 2º Circuito de sensibilização para o envelhecimento, 
com estações que demonstraram como os sentidos são 
afetados com o passar dos anos, alterando a visão, olfa-
to, tato, locomoção, audição e paladar.

Os profi ssionais do NEP (Núcleo de Educação Per-
manente), do Comitê do Selo do Idoso do HEC e do GAT 
(Grupo de Apoio ao Trabalhador) da Fundação Padre Al-
bino coordenaram as atividades de forma que o públi-
co participante pudesse sentir na pele as difi culdades 
de locomoção e equilíbrio, audição e visão, perda de 
autonomia, diminuição de olfato e paladar da pessoa 
idosa, com o objetivo de proporcionar atendimento 
mais humanizado ao maior público do Hospital Emílio 
Carlos, que é o de pessoas da terceira idade.

O circuito prosseguiu até 03 de julho, das 8h às 11h 
e das 13h às 16h, na sala de reuniões da Ala Marrom e 
foi voltado para os funcionários do hospital

O circuito foi direcionado aos funcionários do hospital.
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Museu Padre Albino recebe
visitantes do Tennessee e 
de escolas de Catanduva

No mês de junho, o Museu Padre Albino recebeu vi-
sitantes do Tennessee (EUA) que, em visita à Catanduva, 
aproveitaram para conhecer a história de Monsenhor 
Albino. Ainda em junho, alunos das escolas municipais 
de ensino fundamental Mário Juliano Pozzetti, Lázara 
Antoninha da Silva Milhorança, Oliveira Barreto e Nél-
son de Macedo Musa e do Colégio Objetivo também 
visitaram o museu.

O Museu Padre Albino é aberto para visitação. Gru-
pos e visitas guiadas devem agendar horário pelo fone 
17 3522-4321.

Grupos devem agendar as visitas guiadas.
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