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Governador João Doria inaugura o Serviço de 
Radioterapia/HCC e anuncia verba de R$ 2 milhões

O governador João Doria participou, dia 14 de setembro, da solenidade de inauguração do Serviço de Radioterapia da Fundação Padre Albino, que já está em funcio-
namento desde o dia 14 de agosto, tratando atualmente 21 pacientes, e anunciou a liberação de R$ 2 milhões para custeio. Página 06.
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Medicina comemora 50 anos e faz homenagens

Primeiros pacientes encerram tratamento
A manhã do dia 17 de setembro foi marcada pelo soar do Sino da Esperança na 

Radioterapia com a conclusão do tratamento dos pacientes Lindalva Boni Gomes da 
Silva e Ismael Cezário de Magalhães, após 25 sessões de radioterapia. Ambos iniciaram 
o tratamento e foram os primeiros a utilizar o Serviço no dia 14 de agosto. Página 07.

O curso de Medicina/FAMECA da UNIFIPA realizou dia 18 de setembro, no Teatro 
Municipal, a solenidade ofi cial de comemoração dos seus 50 anos com muitas home-
nagens. Página 05.

Dr. Waldemar Curi recebeu o Troféu Fundação Padre Albino e Carmen e Sylvia 
Bonutti receberam o Troféu Monsenhor Albino outorgado in memorian ao pai, o ex-
-conselheiro Edison Bonutti.

IMAGENS A Fundação Padre Albino realizou a XXVIII Semana Monsenhor Albino 
de 15 a 21 de setembro com atividades diversas, entre elas a outorga dos Troféus 
Fundação Padre Albino e Monsenhor Albino (foto ao lado). Imagens da Semana es-
tão na última página e mais detalhes sobre a Semana na próxima edição.

Ministério da Saúde credencia leitos 
da unidade neonatal do HPA

O Diário Ofi cial da União publicou convênio do Ministério da Saúde com o Hospital 
Padre Albino credenciando leitos da Unidade Intermediária Neonatal Convencional e 
da Unidade Intermediária Neonatal Canguru. Página 08.
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A missão da Fundação Padre Albino

“Manter institui-
ções no campo da 
saúde, da assistên-
cia, da educação e da 
pesquisa científi ca, 
objetivando a pre-
venção, a recupera-
ção, a reabilitação e 
a promoção humana 
nos seus aspectos 
político e social, con-
tribuindo para o de-

senvolvimento de um cidadão consciente, crítico 
e ético, agente na sociedade”. 

Não resta a menor dúvida que a Fundação 
vem cumprindo sua missão há muito tempo, ain-
da que só a tenha traduzido em texto bem mais 
recentemente, a partir da implantação e revisão 
do seu planejamento estratégico. Fez isso para 
tornar mais inteligível, fácil de gravar e conscien-
tizar-se do sentido e objetivo que deve seguir, 
em sua busca constante pelo bem-estar social, 
sobretudo das pessoas menos favorecidas. 

Para quem está de alguma forma ligado à 
Fundação não basta que simplesmente decore 
esta frase bonita e bem elaborada, a fi m de ex-
pressar ou recordar qual é a sua fi nalidade, para 
que e para quem ela existe. É preciso muito mais 
que isso; é preciso que tenha essa missão grava-
da em sua mente e em seu coração e a vivencie 
todos os dias.

Não tem sido fácil para nós, dirigentes, man-
termos a Fundação no prumo, por muitas razões, 
a começar pelas difi culdades fi nanceiras decor-
rentes do subfi nanciamento do SUS, a principal 
fonte de renda da Fundação junto ao Ministério 
da Saúde, via governo do Estado de São Paulo, 
para prestar serviços gerais em saúde terciária, 
isto é, em nível hospitalar, mas também em nível 
médio e de realização de exames diagnósticos e 
pequenas cirurgias no AME. 

Com dois hospitais escolas atendendo em 
torno de 80% de pacientes do Sistema Único de 
Saúde da região, que remunera, em média, so-
mente cerca de 60% dos custos dessa prestação 
de serviços, dá bem para ter-se ideia do tamanho 
do rombo que temos que cobrir mensalmen-
te. Não bastasse isso, os dois hospitais atendem 
sempre muito mais do que o contratualizado, 
isto é, realiza, em média, cerca de 20 ou 30% a 
mais de serviços do que deveria. Assim, o rombo, 
que já é grande, decorrente da baixa remunera-
ção, torna-se ainda maior. 

Alguém não muito esclarecido, ou mal-in-
tencionado, poderia arguir: e por que faz a mais, 
se não está contratado para isso? Boa pergunta, 
claro! Posso, contudo, responder com outra per-
gunta: o que devemos fazer, então, com os pa-
cientes que chegam às portas dos hospitais, de-
pois que já cumprimos com nosso compromisso 
contratual? Mandamos de volta para casa? Enca-
minhamos para a Prefeitura? Para o Ministério da 
Saúde? Claro que não! São acolhidos e tratados 
como se a cota não tivesse esgotada, mesmo sa-
bendo que nada receberemos por isso. E quem 

vai pagar essa conta? O governo do Estado não 
paga, porque diz que não tem dinheiro. O gover-
no federal também não paga, porque alega que 
não tem dinheiro e ainda por cima nos critica 
porque estamos atendendo além das nossas res-
ponsabilidades. O governo municipal nem quer 
falar disso porque não é responsabilidade dele 
(aliás, nesse caso, sempre que puder empurrar 
alguns pacientes da saúde básica para serem tra-
tados nos hospitais, sem que isso seja necessário, 
não tenham dúvida que fará).

A conta fi ca mesmo para a Fundação! E quan-
do a Fundação sai em busca de outras fontes de 
renda para cobrir esses rombos, que nenhuma 
autoridade pública quer assumir, aparecem ci-
dadãos ou algum de seus representantes inqui-
rindo porque a Fundação precisa tanto de di-
nheiro das campanhas arrecadatórias, emendas 
parlamentares, convênios a fundo perdido além 
dos superávits obtidos em seus departamentos 
de educação e plano de saúde (embora este não 
possa mais fi nanciar défi cits da Fundação por ter 
sido segregado)?

Quando falta leito para algum paciente; quan-
do falta leito de UTI; quando algum ambiente ou 
equipamento hospitalar está sucateado; quando 
há demora no atendimento etc. muitos nem se-
quer perguntam por que falta. Querem logo con-
tatar algum dirigente ou funcionário conhecido 
para “dar um jeitinho”, uma “prioridade” e assim 
por diante.

Todo mundo quer ser bem atendido e rapi-
damente; ninguém quer saber quanto isso custa 
ou quem vai pagar a conta. É sempre importante 
lembrar que a Fundação não é uma instituição 
pública, mas sim uma instituição particular que 
presta serviços públicos via contratualização. 
Não tem obrigação de assumir prejuízos decor-
rentes da prestação desses serviços; contudo o 
faz para honrar sua missão. Mas tudo tem um li-
mite. Se essas pessoas procurassem saber - todos 
os dias a mídia comenta sobre a real situação das 
Santas Casas e hospitais fi lantrópicos no Brasil! 

A Fundação, graças a Padre Albino e aos 
atuais dirigentes, ainda não vive situação se-
melhante porque busca incansavelmente ou-
tras fontes de fi nanciamento, tanto para custeio 
quanto para investimentos. E o faz de forma 
transparente: publica anualmente seu balanço 
contábil, patrimonial, social e de atividades e os 
envia regularmente às autoridades competen-
tes. Além disso, coloca-se sempre à disposição 
a quem desejar maiores esclarecimentos. Maior 
transparência impossível! 

Jamais a Fundação vai sucumbir ou deixar de 
realizar sua missão porque pessoas maledicentes 
e que provavelmente nunca fi zeram nada por 
ninguém preferem não reconhecer sua dignida-
de e a de seus dirigentes. A Fundação jamais se 
desviará de sua missão, sempre sob as bênçãos 
de Deus e proteção de seu patrono Padre Albino.

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)



Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino

28 – Vicente Chiavolotti
31 – Antonio Salvador dos Santos
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Recanto Monsenhor Albino

10 - Cátia Cristina de Almeida Moraes
11 - Odete Gaino Wolff 
 Zenaide Vieira Silva Barboza
22 - Marcela Cristina Ferrarini Silva
24 - Suzana Lopes
27 - Ana Maria Navarro Gonçalves

Ambulatório Médico de Especialidades - AME 
03 - Bruna Cristina da Silva
 Perla Dione Parente Rodrigues
07 - Silvana Regina Orsi Jacyntho
08 - Samanta de Souza Maranzatti
13 - Nayla Gabriela Paulino Ribeiro
16 - Camila Almeida de Paula Ferreira
 Kerlla Maria Ferreira Simeão Malavaes
26 - Alisson Parra de Aleluia

Museu Padre Albino

17 - Sérgio Luiz de Paiva Bolinelli

Colégio Catanduva 
03 - Prof. Marcus Leandro Tambellini 
09 - Profa. Daniela Osório Palin Moraes 
17 - Prof. Daniel Rodrigo da Silva 
19 - Profa. Patrícia Nunes G. Simões de Lima 
22 - Profa. Roselei Adriana Baio 
23 - Ester Falcão Laurindo Ferreira 
25 - Profa. Rita de Cássia Ferreira Bobadilha 
26 - Profa. Stela Maria d e Souza Freitas 

UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino    
01 - Simone de Lima Zapata
04 - Profa. Andreia de Haro Moreno
 Natália Aparecida Biagi
05 - Izabela Dias Brugugnolli
 Melina Mizusaki Iyomasa Pilon
06 - André Luiz Valim Vieira
 Marion Viana Pereira
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11 - Elisangela Aparecida S. dos Santos
 Prof. Joao César Jacon
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26 - Prof. Sérgio Antonio R. Centurion
28 - Profa. Ana Paula P. de Oliveira
 Danilo Siqueira Campos P. C. Anuto
31 - Profa. Larissa Fávaro Marchi
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18 - Guilherme Henrique Pires Barboza
 Dr. Márcio Tadeu Alves
 Roseli Cristina de Almeida Cordeiro
 Sandy Galo da Silva
19 - Márcia de Oliveira do Prado
20 - Priscila Monique Leite Correa
21 - Angélica Cocato Rossigali
 Luís Adriano Gomes
22 - Patrícia Piassi Nascimento
 Thaynara Bruna de Macedo
23 - Anderson Roberto
 Fabiana Rodrigues de Oliveira
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25 - Elisa Bongiovani
26 - Aline Cristina de Poli
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Hospital Emílio Carlos

02 - Giovanna Dias da Silva
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 Lincon Richard de Oliveira
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04 - Laira Joice Tashima
05 - Natália Salvador Banhos
06 - Raquel dos Santos Pereira
07 - Brandon Zorneta
 Cristiane da Silva Segura
09 - Adriana Cristina Esteves Del Re
 Kaoana Katrine Gomes
 Luciana Silva de Oliveira
 Marisa Aparecida Pires Ministro
10 - Daiane Cristina Pinhati
 João Luís Matheus
 Lucineia Aparecida Arcanjo Batista
 Tatielen Aparecida da Silva Santos
11 - Aparecida de Fátima Freitas
 Matheus Oliveira Mota
12 - Fernanda Couto Siviero
13 - Maria Izilda Goncalves Sant’ana
 Viviane Pereira Garcia de Moraes
15 - Adalgisa Cristina de Campos
 Patrícia Fernanda de Araújo Damião
 Samuel Félix
16 - Silvana Pereira Apolaro
17 - Silmara Aparecida Queiróz Campos
 Thais Oliveira David
18 - Audrey Caroline Arem
 Estela Fabrícia Malavazzi
19 - Rosalina de Seixas Stoqui
 Tânia Aparecida Ferreira Alves
20 - Veridiana Taquetti
21 - Gabriely Cristina Panissolo
22 - Joyce Elaine Bessane
 Mayara de Moraes Armiato
22 - Vanessa Aparecida C. de Oliveira
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DATAS
COMEMORATIVAS

01 – Dia do Vendedor e do Vereador; Internacio-
nal da Terceira Idade
04 – Dia do Barman, do Poeta e dos Animais; do 
Agente de Saúde e Agente de Epidemias 
06 – Dia do Tecnólogo
07 – Dia do Compositor
09 – Dia do Açougueiro
11 – Dia do Defi ciente Físico
12 – Dia da Criança, do Corretor de Seguro e do 
Engenheiro Agrônomo
13 – Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocu-
pacional
15 – Dia do Professor
16 – Dia do Anestesista; da Ciência e Tecnologia, 
Mundial da Alimentação
17 – Dia do Eletricista
18 – Dia do Médico, do Pintor e do Securitário
19 – Dia do Profi ssional de Informática
20 – Dia do Arquivista e do Controlador de Trá-
fego Aéreo
21 – Dia do Contato
22 – Dia do Enólogo e do Paraquedista
23 – Dia da Aviação Brasileira e do Aviador
25 – Dia do Dentista, do Sapateiro e Nacional do 
Macarrão
26 – Dia do Trabalhador da Construção Civil
28 – Dia do Funcionário Público
29 – Dia Nacional do Livro
30 – Dia do Balconista, do Comerciário e do Fisiculturista
31 – Dia das Bruxas

CURIOSIDADE
É verdade que as cobras hipnotizam suas presas antes do bote? 

Segundo Ricardo Kawashita Ribeiro, do Instituto Butantan de São Paulo, a capacidade 
das cobras de hipnotizar as presas é crendice popular. "Na verdade, elas assumem uma 

postura de ataque e suas presas, para se defender, fi cam paradas, estáticas". Ele explica que, 
por causa da visão pouco aguçada, as cobras reagem apenas diante de movimentos.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Temperos

13. Para você obter um vinagre doce como 
o original francês, junte ao vinagre comum uma 
maçã descascada cortada em pedaços e deixe 
num vidro bem tampado por vinte e quatro horas. 
Em seguida é só coar. 

14. O vinho azedado pode ser aproveitado 
como vinagre. 

15. Se você colocar vinagre demais na salada, 
misture ao tempero uma colher de sopa de leite cru 
e uma pitada de açúcar. 

16. Para gelar o vinho mais rápido, envolva a 
garrafa em uma fl anela molhada com água gela-
da. Em segundos o vinho estará na temperatura 
ideal. (fi nal)

SEGREDOS CULINÁRIOS

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Para obter o máximo proveito do vinagre de 
maçã há que começar pelo momento da compra. 
As propriedades medicinais são mais acentuadas 
naqueles que são fermentados de maneira natu-
ral. Os vinagres pasteurizados ou destilados po-
dem ser benéfi cos, mas não alcançam o potencial 
do vinagre orgânico. Sendo orgânico, as proprie-
dades são conservadas, deixando-o realmente em 
condições adequadas para tratar os problemas de 
saúde, seja interna ou externamente.

Beber uma colher de sopa de vinagre de maçã to-
dos os dias, por exemplo, alivia as dores musculares e 
acelera a digestão. Quando misturado com mel, cura 
a tosse, inclusive o escorbuto e a pneumonia. Aplica-
do diretamente na pele trata picadas de insetos, quei-
maduras provocadas pela exposição ao sol, controla 
a produção de caspa, previne a queda e proporciona 
brilho extra ao cabelo e é ótimo antiséptico para feri-
mentos na pele. Também pode ser usado como pro-
duto de limpeza. Basta misturar meio copo em três 
litros de água e terá um excelente desinfetante.

Pesquisadores americanos constataram que 
diabéticos Tipo 2 tiveram redução de glicose no 
sangue depois de beber duas colheres de sopa di-
luídas em meio copo de água todas as noites antes 
de dormir. Outra característica do vinagre de maçã 
é que age como um supressor do apetite, logo, é 
altamente indicado para quem quer emagrecer. 
Basta beber o equivalente a duas colheres de chá 
misturadas em meio copo de água cinco minutos 
antes das refeições principais. 

No entanto, se utilizarmos um vinagre destila-
do ou pasteurizado a resposta do corpo pode ser 
mais demorada, ou incompleta. E para maximizar 
seu potencial, além de orgânico, também deve ser 
devidamente armazenado. Deve estar num reci-
piente de vidro e deve ser conservado em tempe-
raturas amenas ou até mesmo na geladeira.

Fica a dica de que uma boa forma de garantir 
o consumo de vinagre de maçã é passar a usá-lo 
como tempero nas saladas. Além de deixar o sabor 
agradável, vai transformar sua refeição num verda-
deiro remédio natural, desde que seja orgânico.

De acordo com o Dr. Durval Ribas Filho, pre-
sidente da Associação Brasileira de Nutrologia 
(ABRAN) e professor do curso de Medicina da UNI-
FIPA, ainda não há estudos científi cos comproba-
tórios sobre essas propriedades publicadas em 
revistas indexadas. “Pessoas portadoras de gastri-
tes, úlceras pépticas, duodenites ou intolerância 
ao vinagre não devem ingerir devido alto grau de 
acidez”, completou Dr. Durval. Ele disse também 
que o vinagre, não somente o de maçã, tem efeito 
termogênico, ou seja, ajuda na queima de calorias.

Século XVI

1530 – Nossa Senhora do Olmo
1531 – Nossa Senhora de Guadalupe
1536 - Nossa Senhora, Refúgio dos Pecadores
1550 – Nossa Senhora de Valankami
1558 – A Virgem do Castelo
1580 – Nossa Senhora Virgem Clemente
1582 – O menino e Nossa Senhora
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

Anos das aparições de Nossa Senhora

Máximo proveito do 
vinagre de maçã

Bolo de batata doce

Ingredientes

4 a 6 batatas doces de pele vermelha cozida
3 xícaras de farinha de trigo
2 colheres (chá) de canela em pó
1 colher (chá) de fermento em pó
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
1/2 colher (chá) de sal
2 xícaras de açúcar mascavo
1 xícara de óleo vegetal
4 ovos grandes
1 colher (chá) de essência de baunilha

Modo de preparo: Peneire a farinha, a canela, o 
fermento, o bicarbonato e o sal em uma tigela mé-
dia. Amasse a batata doce com garfo até formar 
um purê. Meça 2 xícaras de purê de batata doce. 
Na batedeira, adicione o purê de batata, açúcar e 
óleo, e bata até fi car homogêneo. Adicione 2 ovos 
de cada vez, batendo bem após cada adição. Em 
seguida, adicione a mistura de farinha e bata até 
misturar bem. Adicione a baunilha e transfi ra a 
massa para uma forma untada. Asse o bolo até 
que um palito saia limpo, cerca de 45 minutos 
aproximadamente. Deixe esfriar o bolo e desen-
forme. Tempo de preparo: 45 minutos.

CULINÁRIA

lazer variedades
“Aquele que pode, faz. 

Aquele que não 
pode, ensina." 

George Bernard Shaw
&



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

Recrutamento interno promove funcionários

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

HOSPITAL PADRE ALBINO 
Débora Cristina Gonçalves
Regiane Xavier Palosque
Cristina Souza Viana
Sara Jéssica C. do Nasc. Toledo
Dandara Gabrieli de Matos
Mateus Henrique de Oliveira
Juliana Paula M. M. Nascimento
Kleber Luís Venâncio
Severina Donato de Mendonça
Júlia Carolini Domingos Martins
Janete dos Santos Pinheiro
Beatriz Cristina Eduardo Alves
Monique Meireles
Milene da Costa

Cristian Henrique Atílio Daltin
Stephanie dos Santos Gomes
Kenoli Vanessa Nunes
Andreia de Almeida Leite
Gabriela Bizari Terra
Deise Suelen Ferreira Mendes

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Isabela Ercoli 
Stefanie dos Santos Camargo
Edivaldo Silva Santiago
Guilherme Andrade Rocha
Mikaela Fernanda dos Santos Francisco
Flávia Camila Reste
Eduarda Rayanna de Oliveira Nunes

Lilian Lopes Gandra
Karina Brito Soares Marostegone
Tainara Carolina Pinto
Nathália Gabriela Silva

COLÉGIO CATANDUVA

Claudia da Silva

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO

Paola Alexandria Pinto de Magalhães

AME

Diego Luiz da Silva
Antônio Carlos Alves Junior

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Setembro/2019

Medicina comemora 50 anos e faz homenagens

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Enel Rogério Caneo Enfermeiro Coordenador HEC Odontólogo
Mauro da Silva Casanova Assessor técnico UNIFIPA Docente nível II
Andrezza Joverno Santos Auxiliar administra  vo I HPA Auxiliar de faturamento
Maria Clarete Mossambani Supervisora de triagem HPA Assistente administra  vo
Elaine Aparecida Mariano Enfermeira HEC Enfermeira coordenadora

O curso de Medicina/FAMECA da UNIFIPA realizou dia 
18 de setembro, a partir das 20h30, no Teatro Municipal 
Aniz Pachá, a solenidade ofi cial de comemoração dos seus 
50 anos com muitas homenagens.

Na abertura da solenidade, o reitor da UNIFIPA, Dr. Nel-
son Jimenes, falou da importância daquela solenidade e 
deu crédito a todos os que fi zeram a FAMECA chegar até 
aquele momento: Padre Albino, conselheiros, diretores, 
professores, alunos e funcionários. E deu destaque ao últi-
mo de seus créditos ao cadáver, instrumento de ensino dos 

alunos, com a frase que ilustra o Laboratório de Anatomia: 
“Este é o lugar onde a morte se rejubila em socorrer a vida”.

O coordenador do curso de Medicina, Dr. Jorge Valiatti, 
destacou a fi gura de Padre Albino e seu trabalho para ins-
talação da faculdade, a mudança para o prédio do Hospi-
tal Emílio Carlos, entre tantas conquistas. “Desde o começo 
a FAMECA buscou o melhor para seus alunos e acho que 
isso está claramente demonstrado pela qualidade de seus 
egressos”, ressaltou, lembrando que ela destaca-se entre as 
doze escolas paulistas melhor avaliadas. Por fi m, agradeceu 
aos professores, alunos e funcionários e falou do enorme 
respeito que tem pelos conselheiros da Fundação, “que de-
dicam parte do seu tempo, de maneira voluntária, a manter 
o legado do Monsenhor Albino”. Até o fi nal deste ano o cur-
so terá formado 2.866 médicos. Também falaram sobre o 
curso e a importância daquele momento a Profa. Dra. Irene 
Abramovich, membro dos Conselhos Estadual e Federal de 
Medicina, e o Prof. Dr. Júlio César André, representante da 
ABEM – Associação Brasileira de Educação Médica.

Em seguida foram feitas homenagens, com troféu, pelo 
trabalho como diretores da FAMECA ao Dr. Michel Curi 
(in memorian), representado pelo irmão, Prof. Waldemar 

Curi; Prof. Aulo Augusto Caetano de Mello; Prof. Dr. Carlos 
Elysio Castro Corrêa; Prof. Sleman Soubhia (in memorian), 
representado pela esposa Maria Lúcia B. Soubhia; Prof. Dr. 
Ricardo Santaella Rosa; Prof. Pedro Enzo Macchione; Prof. 
Eduardo Carlos da Silveira Mendes Jr. e Prof. Dr. José Alves 
de Freitas. O troféu do ex-diretor Dr. Attílio Frias Cypriano (in 
memorian) será entregue à sua esposa Gisele e dos ex-dire-
tores Dr. Wilmar Calil Melo e Dra. Terezinha Soares Biscegli 
serão entregues pessoalmente.

Também foram homenageados com troféus os professo-
res e funcionários, em atividade, com mais de 40 anos dedi-
cados à faculdade, entregues pelo Dr. Valiatti. Os professores 
foram Prof. Waldemar Curi, 49 anos; Prof. Dr. Izídio Pimenta de 
Morais, 47 anos; Prof. Dr. Carlos Elysio Castro Corrêa, 46 anos; 
Prof. Oswaldo Devito, 46 anos; Prof. Sidney Moreno Gil, 46 
anos; Prof. Pedro Celso R. Bazile, 44 anos (receberá o troféu 
pessoalmente), Prof. José Celso Assef, 43 anos e Prof. Sérgio 
Rebelato, 42 anos. O Prof. Sidnei Stuchi, 44 anos; Fátima Apa-
recida Ferreira, 43 anos, e Tânia Regina Bortolozzo Menegoli, 
41 anos, foram os funcionários homenageados. O reitor Dr. 
Nelson Jimenes entregou o troféu ao Prof. Dr. Jorge Valiatti 
pela sua dedicação na coordenação do curso de Medicina. 
O projeto de responsabilidade social “Sala Extra”, idealizado e 
coordenado pelos alunos, também foi homenageado.

A mesa principal foi composta pelo Dr. José Carlos Ro-
drigues Amarante, presidente da Diretoria Administrativa 
da Fundação Padre Albino; Dr. Nelson Jimenes, reitor da 
UNIFIPA; Prof. Dr. Antonio Carlos Araújo, pró-reitor Acadê-
mico e de Graduação da UNIFIPA; Prof. Dr. Jorge Luís dos 
Santos Valiatti, coordenador do curso de Medicina; verea-
dor Luís Pereira, presidente da Câmara Municipal; D. Valdir 
Mamede, Bispo da Diocese; Prof. Dr. José Luís Gomes do 
Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina; Pro-
fa. Dra. Irene Abramovich, membro dos Conselhos Estadual 
e Federal de Medicina; Prof. Dr. Júlio César André, represen-
tante da ABEM – Associação Brasileira de Educação Médica 
e a acadêmica Lia Curvelo Rolim Rodrigues, presidente do 
Centro Acadêmico Emílio Ribas – CAER.

A peça teatral “Padre Albino: legado para uma cida-
de”, encenada pela Cia da Casa Amarela, de Catanduva, 
encerrou a solenidade.
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Mesa principal

Diretores homenageados.

Professores homenageados.

Funcionários homenageados.
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Governador Doria inaugura o Serviço de 

Radioterapia/HCC e anuncia verba de R$ 2 milhões
nunca, precisamos que as Prefeituras e todos os volun-
tários da região se unam a nós nessa espinhosa, mas 
honrosa missão”.

O governador João Doria, na presença do secretário 
de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, 
anunciou a liberação de R$ 2 milhões para o HCC. “Ca-
tanduva dá aqui um grande exemplo de união, inte-
gração, diálogo, tolerância, capacidade, objetividade e 
boa gestão colocando em funcionamento um hospital 
que oferece as mesmas condições e equipamentos que 
o Hospital de Câncer de Barretos, que é um exemplo 
e uma extraordinária referência”, afi rmou o governador, 
lembrando do investimento de R$ 7.200.000,00 do Es-
tado na obra física da Radioterapia.

O secretário de Desenvolvimento Regional do Es-
tado, Marco Vinholi, destacou a união de todos para a 
realização de um propósito maior. “Hoje é um dia histó-
rico para Catanduva e região, representado pela luta de 
tantas pessoas que acreditaram em um sonho pensan-
do na saúde daqueles que mais precisam e essa união 
representada por todos nós e fundamentalmente pela 
sociedade que, centavo a centavo, foi colocando recur-
sos para a fi nalização dessa obra”, destacou.

A cerimônia contou com a presença de inúmeras 
autoridades, entre prefeitos, vereadores e secretários/
coordenadores de saúde da região, os deputados es-
taduais Beth Sahão, Itamar Borges e Delegado Olim, 
o deputado federal Geninho Zuliani, a prefeita de Ca-
tanduva, Marta Maria do Espírito Santo Lopes, o pre-
sidente da Câmara Luís Pereira, ex-prefeito Geraldo 
Vinholi, ex-deputado federal Sinval Malheiros, Maurício 
Nabhan, assessor da deputada federal Carla Zambelli, 
Dom Valdir Memede, Bispo de Catanduva, voluntários, 
empresários, representantes de entidades, conselhei-
ros, gestores, médicos do corpo clínico, funcionários da 
Fundação Padre Albino e imprensa de Catanduva e re-
gião. Durante a solenidade, o presidente da Câmara de 
Catanduva, Luís Pereira, entregou o título de Cidadão 
Catanduvense ao governador João Doria.

Homenagem

Antes da solenidade ofi cial de inauguração, a Fun-
dação Padre Albino prestou homenagem à Profa. Maria 
Thereza da Silva Pereira, cujo nome foi dado ao Serviço 
de Radioterapia do HCC. Com a presença dos familiares, 

Serviço de Radioterapia implanta o Sino da Esperança

O Serviço de Radioterapia implantou, no dia 21 de 
agosto, o Sino da Esperança, usado para celebrar o fi m do 
tratamento. Essa ação de humanização tem sido implan-
tada nos principais hospitais oncológicos do Brasil e do 
mundo e tem o objetivo de celebrar a conclusão do ciclo 
do tratamento, além de incentivar os demais pacientes.

Segundo a psicóloga do HCC, Nínive Ferraz, não se 

o genro José Roberto Panza Manzano e dos netos Reja-
ne, Ricardo e Roberta Pereira Manzano, foi descerrado 
um quadro da Profa. Maria Thereza na recepção da Ra-
dioterapia com a presença de D. Valdir Mamede, Bispo 
da Diocese, e do Pe. Francisco da Silva.

Profa. Maria Thereza foi presidente da Rede Femini-
na de Combate ao Câncer de Catanduva por 45 anos. 
Incansável na luta contra a doença, ela reuniu em torno 
de si senhoras da sociedade na organização e promo-
ção de eventos para arrecadar recursos para a Funda-
ção Antonio Prudente. A Rede Feminina de Combate ao 
Câncer de Catanduva, por seu intermédio, foi a primei-
ra doadora de recursos para o Serviço de Radioterapia, 
em 2013. No encerramento das atividades da Rede, em 
2014, Profª Maria Thereza decidiu doar, novamente, o 
saldo bancário para o Serviço de Radioterapia. Ela fale-
ceu em 28/02/2015, com 91 anos.

A Radioterapia

O Serviço de Radioterapia tem capacidade para 
atender 120 pacientes por dia, em dois turnos, e pode-
rá realizar até 2,5 mil sessões por mês. “Temos a missão 
de fazer com que o câncer se torne história e não mais 
uma doença grave de alta mortalidade. Nós precisamos 
fazer com que se torne uma doença crônica, com trata-
mentos efi cazes e maior longevidade para o paciente. 
Para esta missão, altamente desafi adora, nós precisa-
mos contar com tecnologia. Sem tecnologia nós não 
vamos conseguir. Este é um exemplo de alta tecnolo-
gia”, afi rmou José Henrique Germann Ferreira.

O Serviço está em fase de credenciamento no Minis-
tério da Saúde.

O governador João Doria participou, dia 14 de se-
tembro, da solenidade de inauguração do Serviço de 
Radioterapia da Fundação Padre Albino, que já está 
em funcionamento desde o dia 14 de agosto, tratando 
atualmente 21 pacientes, e anunciou a liberação de R$ 
2 milhões para custeio.

No seu discurso, o presidente da Diretoria Adminis-
trativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Ama-
rante, ressaltou o fi m das longas viagens dos pacientes 
oncológicos e a união de toda a comunidade para que 
aquilo acontecesse. “Este dia fi cará marcado no coração 
das pessoas e cumpre-se assim o vaticínio e o compro-
misso dos gestores da Fundação Padre Albino e isto 
só foi possível graças à iniciativa do ex-presidente da 
diretoria administrativa, Dr. Olegário Braido, de seu su-
cessor, Dr. Geraldo Paiva, seguidos por esta administra-
ção que, prontamente, encontrou respaldo em nossos 
representantes políticos, nas pessoas do então deputa-
do Geraldo Vinholi e da deputada Beth Sahão, e, mais 
tarde, dos deputados Sinval Malheiros e Marco Vinholi, 
que além da destinação de emendas parlamentares, 
batalharam junto aos governos do Estado de São Pau-
lo e Federal para que esse sonho se tornasse realidade. 
Termina hoje a via crucis de centenas de pacientes on-
cológicos de Catanduva e região que, sem alternativas, 
tinham que submeter-se a longas e penosas viagens 
até os distantes centros especializados. Somado a este 
esforço, contamos com a contribuição da sociedade ca-
tanduvense e da região que, atendendo ao nosso apelo 
para a captação de recursos, contribuiu decisivamente 
para o término do projeto quando as verbas públicas 
escassearam. Gestos como da professora Maria The-
reza, gestos como a doação do salário do governador 
Doria, gestos como das voluntárias do Ateliê Amor ao 
Próximo, da vanguardista Lourdinha Fávero, dos Volun-
tários do Bem, das incansáveis Luciana Vargas e Silene 
Favali, entre tantos outros que colaboraram, não po-
dem jamais serem esquecidos”, enalteceu Amarante.

Amarante frisou a necessidade da constante ajuda 
de todos para o custeio dos tratamentos oncológicos. 
“Padre Albino, servo de Deus, nos deixou um legado e 
uma missão. O legado é esta instituição que atua nas 
áreas da saúde, educação e assistência social. A missão 
foi darmos continuidade à sua obra com a mesma de-
dicação e carinho com que cuidou. Agora, mais do que 

trata apenas da sensação de conforto propiciada pela 
fi nalização do processo, “mas a ação com o soar do sino 
pode ser compreendida como ato de ressignifi cação 
das experiências vividas e suas concretizações, simbo-
lizando a fi nalização de um ciclo e o fl orescer de novas 
possibilidades”, ressaltou.

A participação é espontânea e vinculada ao desejo 

do paciente. Para simbolizar mais este marco do Servi-
ço de Radioterapia, o ex-paciente Guilherme Montoni, 
que venceu a batalha contra a doença, foi convidado 
para tocar o sino pela primeira vez. O sino foi doado por 
Juliana Faria, que também venceu a luta contra o cân-
cer. Ao lado do sino há citação de Juliana como forma 
de incentivo aos demais pacientes.

Familiares da Profa. Maria Thereza Pereira.
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Dr. Amarante: o HCC precisa da constante ajuda de todos. Secretário Marco Vinholi: união de todos para um 
propósito maior.

Governador Doria: R$ 2 milhões para o HCC.
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Primeiros pacientes da Radioterapia 

encerram tratamento

A manhã do dia 17 de setembro foi marcada pelo 
soar do Sino da Esperança na Radioterapia com a conclu-
são do tratamento dos pacientes Lindalva Boni Gomes 
da Silva e Ismael Cezário de Magalhães, após 25 sessões 
de radioterapia. Ambos iniciaram o tratamento e foram 
os primeiros a utilizar o Serviço no dia 14 de agosto.

Lindalva, 50 anos, de Vila Roberto, passou por cirur-
gia para a retirada de câncer de mama, por 16 sessões de 
quimioterapia e concluiu a sua 25ª e última sessão de ra-
dioterapia. Emocionada, tocou o sino com a mesma força 

e garra que batalhou contra a doença. “Agradeço a toda a 
equipe pelo carinho que tiveram comigo. Realizei todo o 
meu tratamento aqui; foi um alívio quando também ini-
ciei a Radioterapia aqui sem precisar viajar para cidades 
mais distantes. Agora é vida nova; graças a Deus acabou 
e tudo deu certo”, disse ao sair pela porta abraçada com 
a fi lha, Ana Cláudia, que esteve ao lado da mãe desde o 
início do tratamento. “Ela é uma guerreira; aguentou fi r-
me e forte e sempre incentivando os outros pacientes”.

O paciente Ismael Cezário de Magalhães, 71 anos, de 
Catanduva, também encerrou seu ciclo de tratamento, 
após cirurgia, seis sessões de quimioterapia e 25 sessões 
de radioterapia na luta contra o câncer de mama. “Fiz 
exames em outra cidade e fi quei feliz por realizar o tra-
tamento aqui. Fui de ambulância e saíamos bem cedo. 
Para voltar tínhamos que esperar até o último paciente 
terminar e acabava passando o dia todo esperando e já 
cansado. É muito bom poder fazer o tratamento na mi-
nha cidade; é mais cômodo e confortável”. Ele tocou o 
sino aliviado e agradecido por terminar essa etapa.

Os pacientes, funcionários e acompanhantes que 
aguardavam na recepção do HCC aplaudiram Lindal-
va e Ismael, que incentivaram os demais pacientes a 
terem força e acreditarem na cura. Ambos devem re-
tornar ao hospital trimestralmente para acompanha-
mento com os médicos.

Voluntários do Bem entregam 
doações de eventos

Em outubro, Pedal do Bem pró HCC

Sírio Libanês avalia elegibilidade 
dos hospitais da FPA

Hemorragia pós-parto é temática de encontro no HPA

O Grupo Voluntários do Bem entregou doações dos 
eventos realizados ao longo do ano durante visita ao 
Serviço de Radioterapia/HCC no dia 24 de agosto. Fo-
ram entregues, no total, R$ 215.649,10 arrecadados nos 
eventos Tarde do Bem, realizado em agosto em Santa 
Adélia, Feijoada do Bem de Catanduva e Cavalgada 
do Bem de Santa Adélia, realizados em junho, e rifa de 
moto de Santa Adélia e Tarde do Bem de Catanduva, 
que ocorreram em abril.

Costelada de Elisiário No dia 8 de setembro foi rea-
lizada a 1ª Costelada de Elisiário, que reuniu 550 pessoas 
pró HCC. Com leilão de prendas, o almoço foi realizado 
por voluntários da cidade e contou com o apoio da Pre-
feitura e de diversos patrocinadores.

Visita A pedido do paciente Antonio Carlos dos 
Santos, Pe. Osvaldo de Oliveira Rosa esteve no Setor 
de Quimioterapia no dia 15 de agosto e fez uma prece 
com todos os funcionários e pacientes. “Sabemos que 
todos que estão em tratamento são movidos pela fé e 
é visível em cada um a alegria e motivação que conse-
guimos trazer em uma situação de tanta sensibilidade, 
principalmente em poder ouvir a história de cada um”, 
afi rmou Pe. Osvaldo. Em sua 16ª sessão de quimiotera-
pia, Antonio Carlos pediu a vinda do padre em forma 
de agradecimento aos funcionários. “Somos tão bem 
acolhidos por todos aqui e queria agradecer pelo trato 
que os funcionários têm para conosco”, disse o paciente 
emocionado por estar na reta fi nal do tratamento.

Ação Promotoras da Mary Kay realizaram o 2º Dia 
da Beleza nos hospitais da Fundação Padre Albino, com 
20% da renda revertida ao HCC. As ações de orientação 
de cuidados com a pele, além de maquiagens e venda 
de produtos foram realizadas de 04 a 06 de setembro 
no período diurno e nos dias 9 e 10 de setembro no pe-
ríodo noturno no Hospital Emílio Carlos e de 11 a 13 no 
período diurno e 16 e 17 no período noturno no Hospi-
tal Padre Albino.

Daniel No dia 22 de agosto, Catanduva recebeu o 
cantor Daniel para show no Clube de Tênis com 100% 
da renda revertida ao HCC. Com o show Casava de 
Novo, o cantor animou o jantar para mais 700 pessoas.

No dia 27 de outubro, alusivo ao mês de combate 
ao câncer de mama, será realizada a primeira edição do 
Pedal do Bem pró Hospital de Câncer de Catanduva.

Com 100% da renda revertida ao HCC, as inscrições 
podem ser feitas na Sempre Bike, Ciclo Nadal e no Auto 
Posto Veni, no valor de R$ 30 com direito a camiseta do 
evento. Com percurso de 25 km, a saída está marcada 
para as 7h do bebedouro da SAEC, no Aeroporto, até o 
bairro km7, onde haverá café da manhã para os partici-
pantes no restaurante Grill 77.

Nossa Senhora das Graças O HCC recebeu em doação 

No dia 05 de setembro, os hospitais da Fundação 
Padre Albino receberam a visita das consultoras do 
Hospital Sírio Libanês Verlaine Siqueira César e Patrícia 
Araujo Soares para avaliação de elegibilidade dos hos-
pitais no Programa de Desenvolvimento Institucional 
do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) e se ambos 
enquadram-se nos padrões que o Ministério da Saúde 
exige para garantir a participação no PROADI Gestão.

As consultoras foram recepcionadas pelos admi-
nistradores dos Hospitais Padre Albino, Renata Rocha 
Bugatti, e Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues, e 
na ocasião foram apresentados dados das instituições 
e visita in loco nos setores. Os hospitais da Fundação 
Padre Albino já contam com o apoio da extensão PROA-
DI – Saúde em Nossas Mãos das UTIs e estão buscando 
mais melhorias para os serviços prestados.  

O setor de Ginecologia e Obstetrícia da Fundação 
Padre Albino promoveu encontro da equipe multidisci-
plinar para discussão e instituição do protocolo de he-
morragia pós-parto. A Maternidade do Hospital Padre 
Albino é referência de alto risco na região e o fortale-

Lindalva e Ismael com o Dr. Néris de Oliveira, ao lado do sino.

Os Voluntários do Bem entregaram recursos arrecada-
dos em  cinco eventos.

Apresentação no Hospital Emílio Carlos.

Corais do FESCC apresentam-se nos hospitais

No dia 5 de setembro, os corais juvenis Meraki e Quar-
teirão da Música apresentaram-se, respectivamente, no 
Hospital Emílio Carlos e no Serviço de Radioterapia. As 
apresentações estavam na programação do FESCC (Fes-
tival de Corais de Catanduva), o maior do interior de São 
Paulo, realizado em Catanduva de 4 a 7 de setembro, 
com profi ssionais de todo o Brasil.

A ação é realização do Ministério da Cidadania, Go-
verno Federal, Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de SP e do Conservatório Santa 
Cecília de Catanduva.
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Curso de Farmácia da UNIFIPA ministra palestra para a Terceira Idade

No dia 06 de agosto, alunas do curso de Farmácia 
da UNIFIPA ministraram palestra sobre cosméticos e 
dermocosméticos para alunas do projeto Terceira Ida-
de do curso de Educação Física Licenciatura.

As futuras farmacêuticas falaram sobre a impor-
tância da hidratação da pele do idoso, principal-
mente no inverno, onde o clima é frio e seco, e ex-

plicaram a forma correta de usar dermocosméticos, 
com ênfase nos protetores solares. No final todas as 
alunas do projeto receberam kit com amostras grá-
tis de hidratante e sabonete firmador para o rosto e 
foi sorteado um brinde (difusor de ambiente e sa-
bonete líquido) gentilmente cedido por farmácia de 
manipulação local.

Gestores alinham atendimento oncológico para pacientes de Ariranha
O administrador do Hospital Emílio Carlos, Benedito 

Carlos Rodrigues, e a gerente de Captação de Recursos da 
Fundação Padre Albino, Angélica Rodrigues, visitaram o 

prefeito de Ariranha, Joamir Barbosa, para alinhar e direcio-
nar o fl uxo de atendimento dos pacientes oncológicos da-
quele município para o Hospital de Câncer de Catanduva.

imagem de Nossa Senhora das Graças, que será leiloada na 
13ª Queima do Alho de Fernando Prestes, no dia 26 de ou-
tubro. A doação foi feita pelo Sr. Sardellas, coordenador da 
Orquestra de Viola Caipira de Urupês. O oratório foi produ-
zido por ele com material de demolição.

Paciente recebe peruca Regina Perpétuo Sulato, 
50 anos, de Catanduva, é paciente oncológica do HCC 
e recebeu uma das perucas produzidas com os cabelos 
doados. “Eu estava me sentindo muito vazia sem o ca-
belo; agora melhorou - e muito - minha autoestima. Me 
sinto muito feliz!”, disse Regina.

cimento do protocolo dá ainda mais credibilidade no 
atendimento e na segurança do paciente. 

Participaram do encontro docentes e residentes de 
Ginecologia e Obstetrícia da UNIFIPA, enfermeiros, far-
macêuticos e bioquímicos do Hospital Padre Albino.
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Ministério da Saúde credencia leitos da unidade neonatal do HPA

FPA participa de
 Encontro do LIDE Rio Preto

O Diário Ofi cial da União de 24/07/19 publicou con-
vênio do Ministério da Saúde com o Hospital Padre Al-
bino credenciando 07 leitos da Unidade Intermediária 
Neonatal Convencional, dos quais 06 leitos são SUS, e 
02 leitos 100% SUS da Unidade Intermediária Neona-
tal Canguru. As duas unidades possuem equipamentos 
para assistência aos recém-nascidos de médio risco. A 
verba destinada será de R$ 413.910,00/ano (12 parcelas 
de R$ 34.492,50).

O convênio foi possível graças à articulação, junto 
ao ministro da Saúde, Henrique Mandetta, do deputa-
do federal Alexandre Leite (DEM). “Sabemos da necessi-
dade enfrentada e por isso insistimos junto ao ministé-
rio para a habilitação do convênio para que tenhamos a 
capacidade ampla de atendimento a todos os usuários 
do Sistema Único de Saúde”, informou o deputado. Em 

A Fundação Padre Albino participou,  no dia 16 de 
setembro, em Rio Preto, do 2º Encontro da Saúde e 
Bem Estar do LIDE Rio Preto, com a presença do se-
cretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann 
Ferreira, que abordou o impacto das políticas públicas 
de saúde na produtividade das empresas. Na ocasião, 
Catanduva foi citada pelo secretário por ser a primeira 
cidade do interior e do DRS-XV a implantar o sistema 
Teledermato, no AME Catanduva, unidade sob gestão 
da Fundação Padre Albino.

Representando a Fundação, participaram o supe-
rintendente Reginaldo Donizeti Lopes, a administra-
dora do Hospital Padre Albino, Renata Rocha Bugatti, 
e a enfermeira Tatiane Kratuti Devitto, da área de Re-
cursos Humanos.

Captações de órgãos estão sendo frequentes no HPA.

O ministério credenciou leitos na Unidade Neonatal Canguru.
Tatiane Devitto, Renata Bugatti, Dr. José Henrique, 
Renata Faria e Sílvia Forti Storti, diretora e diretora 
técnica, ambas do DRS-XV.

O deputado visitou o Serviço de Radioterapia/HCC.

HPA receberá premiação por número de 
captações de órgãos no Estado

O Hospital Padre Albino receberá prêmio de desta-
que pelo número de captações de órgãos durante o II 
Encontro das Comissões Intrahospitalares de Doação 
de Órgãos e Tecidos do Estado de São Paulo, que acon-
tecerá, em São Paulo, neste ano, em data a ser marcada.

Nova captação

Após autorização da família, o hospital re-
gistrou nova captação de órgãos no dia 06 de 
setembro, para rins e córneas, que seguiram 
para transplante em Rio Preto. A cirurgia du-
rou cerca de 4 horas.

 “Hoje, quatro pessoas terão a oportuni-
dade de renascer, de ter mais qualidade de 
vida enxergando-a através de outros olhos e 
deixando a dura rotina da hemodiálise. Agra-
decemos esse ato de generosidade da família, 
pois sabemos como a decisão é difícil neste 
momento tão frágil. Nós da Comissão temos 
recebido, com muita alegria, as afi rmativas 
das famílias em querer dar continuidade a ou-
tras vidas por meio da doação e isso tem fei-
to com que o número de captações aumente 

cada vez mais, proporcionando mais chances aos tan-
tos que aguardam na fi la para transplante”, agradeceu 
o coordenador da CIHDOTT - Comissão Intrahospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, Prof. 
Dr. Jorge Valiatti.
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Primeira captação de válvula cardíaca para doação

Deputado Derrite destina 
R$ 100 mil para HEC/HCC

O Hospital Padre Albino registrou mais uma capta-
ção de múltiplos órgãos no dia 22 de agosto. O doador 
teve morte encefálica diagnosticada no dia anterior por 
acidente vascular encefálico hemorrágico. Com a auto-
rização da família para a doação, a cirurgia de captação 
durou 4 horas e meia e foram doados córneas e rins, 
encaminhados para São José do Rio Preto, fígado en-
viado para Sorocaba e o coração para um transplante 
de válvulas cardíacas em Curitiba.

“Desde o ano passado quando começamos a enfa-
tizar a doação de órgãos, através de nossas campanhas 
e divulgações, o número de doações tem aumentado 
consideravelmente e somos gratos às famílias pois sa-
bemos como a decisão é difícil, mas sabemos também 
da importância dessa decisão para quem está na fi la de 
espera para dar continuidade a vida ou proporcionar 

O deputado federal Comandante Guilherme Derrite 
(PP) destinou emenda de R$ 100 mil para custeio para o 
Hospital Emílio Carlos e Hospital de Câncer de Catanduva, 
liberada pelo governo federal. Na tarde de 23 de setem-
bro, acompanhado do Comandante do Corpo de Bombei-
ros de Catanduva, José Luciano Val, e do Tenente Rafael 
Fantini, o deputado visitou as instalações dos hospitais e 
toda a estrutura da Fundação Padre Albino.

Segundo Derrite, a verba foi uma solicitação do Co-
mandante Luciano, que já conhecia o trabalho realiza-
do pela FPA. 

qualidade a ela”, disse a administradora do Hospital Pa-
dre Albino, Renata Rocha.

A enfermeira da captação de órgãos, Camila Chiera-
to, ressaltou a importância de comunicar a família so-
bre a decisão. “Na legislação atual quem decide sobre 
a doação são os familiares de parentesco até 2º grau. 
Comunique sua família previamente sobre o seu desejo 
em ser doador de órgãos. Com esta doação que regis-
tramos, seis pessoas foram retiradas da fi la de espera 
pela sobrevivência para enfi m viver. Há pacientes, prin-
cipalmente crianças, que nascem com doenças cardía-
cas, cujo único tratamento é o transplante, e dependem 
exclusivamente do ato da doação de órgãos para con-
tinuarem vivendo”, explicou a enfermeira da captação 
da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e 
Tecidos do Hospital Padre Albino. 
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todo o Estado de São Paulo, Alexan-
dre Leite conseguiu o destravamento 
de R$ 25 milhões em convênios com 
hospitais junto ao Ministério da Saú-
de.

O Serviço de Neonatologia do 
Hospital Padre Albino oferece assis-
tência integral ao recém-nascido dis-
ponibilizando Unidades Neonatais 
com diferentes níveis de complexida-
de, ou seja, o recém-nascido recebe 
atenção de acordo com a sua neces-
sidade ou gravidade desde o nasci-
mento e durante sua permanência 
em alojamento conjunto ou nas uni-
dades de cuidados intermediários/
intensivos neonatais (UTI Neonatal).

“O credenciamento das duas unidades - Cuidados 
intermediários neonatais convencionais e da Unidade 
de cuidados intermediários Canguru - possibilita maior 
humanização à assistência prestada aos recém-nasci-
dos, aproximação mais precoce possível entre a mãe 
e o bebê, fortalecendo o vínculo afetivo, estimula o 
aleitamento materno e garante o acesso mais fácil aos 
cuidados especializados para os recém-nascidos de ris-
co”, ressalta a Dra. Luciana Sabatini Doto Tannous Elias, 
responsável  pelo Serviço de Neonatologia do Hospi-
tal Padre Albino. Ela disse que os leitos credenciados 
permitem também transferência precoce dos bebês de 
alto risco para risco intermediário, o que aumenta a ro-
tatividade e disponibilidade de leitos na UTI Neonatal, 
uma vez que o Hospital Padre Albino atende gestantes 
de alto risco de Catanduva e região. 

 

Divulgação
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Lançado o volume 13 da Revista Direito e Sociedade

Ceprajur realiza sessão de mediação

Curso reúne importantes especialistas da área de Medicina Regenerativa

UNIFIPA realiza XI Congresso de 
Iniciação Científi ca e X Workshop 

de Pós-Graduação

Administração UNIFIPA 
promove palestra emocionante 

e homenageia egressos

No dia 21 de agosto, no Campus São Francisco, o 
curso de Direito da UNIFIPA lançou o Volume 13 da re-
vista de estudos jurídicos e interdisciplinares “Direito 
e Sociedade, apresentou os programas de pesquisa 
e extensão e promoveu a aula magna com o Prof. Dr. 
Caio Bartine sobre “Reforma Tributária”. O evento, do 
qual participaram 300 pessoas, foi realizado simulta-
neamente em duas salas.

De acordo com o coordenador de Extensão do cur-

No dia 06 de setembro, o Centro de Práticas Jurídicas 
(Ceprajur) do curso de Direito da UNIFIPA promoveu duas 
sessões simuladas de mediação e conciliação no Salão do 
Júri do Campus São Francisco realizadas pelos alunos do 
3º ano e que compõem o estágio regular do curso.

Segundo o Prof. Me. Donizett Pereira, que orienta 
os alunos neste semestre, os próprios alunos formula-
ram as hipóteses de trabalho, que trazem os conteú-
dos a serem discutidos durante a simulação, tornan-

Os mais recentes avanços tecnológicos em medicina 
regenerativa foram apresentados no curso de imersão em 
Células-Tronco e Medicina Regenerativa realizado nos dias 
23 e 24 de agosto último no Campus Sede da UNIFIPA, or-
ganizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
em parceria com a empresa R-Crio, de Campinas. No curso 
foram abordados tratamentos avançados para a regene-
ração de lesões e o manejo da dor intensa pela aplicação 
de células-tronco em doenças ortopédicas e degenera-
tivas, as técnicas de edição genética, a utilização de bio-

A UNIFIPA realiza nos dias 03 e 04 de outubro o XI 
Congresso de Iniciação Científi ca e o X Workshop de 
Pós-Graduação, promovidos pela Pró-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-Graduação (PROPEG) e Pró-Reitoria Acadê-
mica (PROAC).

No dia 03 de outubro haverá palestra com o diretor 
de inovação da Secretaria de Modalidades Especializa-
das de Educação do SEMESP, Fábio Reis e no dia 4 serão 
apresentados os trabalhos científi cos e o Projeto Dis-
centes da UNIFIPA. 

Direito da UNIFIPA lança a 5ª cartilha 
do Controle social dos gastos públicos

No dia 02 de setembro, o curso de Direito da UNIFIPA 
apresentou a quinta cartilha do Controle social dos gas-
tos públicos, que traz temática de importância nacional 
- os tributos, em razão da iminente reforma tributária e é 
resultado do projeto de extensão do mesmo nome, sob  
orientação da Profa. Me. Ivana Mussi Gabriel.

“Nesta cartilha o cidadão tem ciência da tributação 
alta e injusta que ocorre no Brasil, em especial aquela ve-
lada e invisível, que incide sobre o consumo de produtos 
e serviços e que atinge a todos”, explicou a professora. 
“Além de ensinar sobre a tributação de forma simples e 
lúdica, a cartilha busca provocar refl exão crítica no lei-
tor a respeito da sonegação fi scal, abordando assuntos 
outros que fazem parte do fl agelo social, como o défi cit 
habitacional e a fome, o que se dá por meio do novo per-
sonagem, denominado Tito”, acrescentou.

Para a Profa. Ivana “é muito prazeroso conduzir um 
projeto de extensão que durante seis anos busca cons-
truir uma ponte de aproximação entre o Direito e a socie-

No dia 09 de setembro foi realizada, no Maison Vila 
Nobre, a abertura da XXVIII Semana do Administrador 
de Catanduva e o III Encontro de Egressos do curso de 
Administração da UNIFIPA.

O palestrante convidado, o empresário Marcelo 
Mahfuz Facchini, falou sobre seu trabalho como dire-
tor das Indústrias de Carroceiras Facchini, fundada em 
1950 na cidade de Votuporanga, e sua superação após 
acidente de carro, no ano de 2009, que quase tirou sua 
vida. “Precisei que meu mundo fosse destruído para re-
construí-lo. Foi Deus quem salvou minha vida. Me vi no 
abismo, dentro do abismo, e consegui sair”, discursou 
emocionado o empresário. Marcelo também emocio-
nou o público presente.

Em seguida foram entregues troféus para os egres-
sos do curso de Administração dos segmentos comér-
cio, indústria e serviços que se destacaram na cidade e 
região. O curso disponibilizou lista de nomes e os egres-
sos participantes inscritos, através de votação on-line, 
escolheram previamente os homenageados. Os mais 
votados de cada segmento foram Maura Silvia Mello 
Guerreiro (serviços); Sandra Lúcia Dias Bernardo (in-
dústria) e Renato Pellisson Junior (comércio). Ao fi nal, 
os participantes presentes votaram, em cédulas dis-
tribuídas, no Administrador (a) do ano, que recebeu 
troféu transitório até 2020. A vencedora foi a adminis-
tradora Maura Silvia Mello Guerreiro pelos relevantes 
serviços prestados na APAE de Catanduva.

No dia 11, no encerramento da Semana, duas pa-
lestras abriram a campanha “Primavera Vermelha”. O 
Capitão da Polícia Militar de Rio Preto Anderson Ferrei-
ra Nunes abordou doação de medula óssea e o enfer-
meiro Welington Ricardo Coquelet, do Hemonúcleo de 
Catanduva, alertou os presentes sobre a importância da 
doação de sangue.

Palestra No dia 23 de agosto, o egresso do curso Vi-
nícius David Marchioti ministrou palestra sobre “Siste-
mas integrados de Gestão Empresarial – ERP: Conceitos, 
princípios e suas aplicações" para os  alunos do 4º ano. 
O encontro teve o objetivo de apresentar aos alunos 
conhecimentos e vivências de sistemas integrados uti-
lizados atualmente nas empresas e indústrias.

Marcelo Facchini falou sobre superação.

so, Prof. Me. Gustavo Casagrande Canheu, a UNIFIPA 
oferece aos seus alunos não só a formação técnica ne-
cessária para o exercício de atividades jurídicas, mas 
também forma cidadãos conscientes de seu verdadei-
ro papel na sociedade. “As atividades de pesquisa e ex-
tensão têm exatamente esse viés, de permitir que os 
alunos compreendam a posição que os profi ssionais 
do Direito devem exercer na sociedade, como verda-
deiros agentes de transformação”, explicou.

do-se protagonistas de seus próprios aprendizados. 
“Esse método de aprendizagem, que privilegia a au-
tonomia dos educandos, propicia um envolvimento 
muito profícuo do aluno com o seu espaço de atua-
ção, servindo para suscitar uma experiência que pos-
sibilita vivenciar as afl ições e desafi os de quem busca 
solucionar seus confl itos cotidianos em um ambiente 
alternativo à rigidez e morosidade do Poder Judiciá-
rio”, explicou o docente.

materiais, bem como a ética e os assuntos regulatórios, a 
propriedade intelectual e o empreendedorismo.

“A medicina regenerativa abre novas fronteiras para 
o tratamento de várias doenças, por meio de produtos 
biológicos, como células-tronco e engenharia de tecidos, 
com o desenvolvimento de métodos para regenerar, re-
parar ou substituir células, tecidos e órgãos danifi cados”, 
informou a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da 
UNIFIPA, Profa. Dra. Ana Paula Girol. O evento contou 
com a participação de nomes referências na área.

dade. Neste ano, a cartilha cinco fala diretamente com o 
cidadão consumidor, que suporta o peso da carga tribu-
tária repassada a ele toda vez que consome algum bem 
ou serviço. É preciso que todos conheçam a tributação 
sobre o consumo para proteger-se. A cartilha cinco está 
linda, incrível, divertida e, sobretudo, com elementos his-
tóricos e culturais”, comemorou.

Os autores da cartilha são alunos e egressos do curso 
de Direito da UNIFIPA que, além do compromisso de es-
crever as cartilhas educativas, promovem, semanalmente, 
atualização de temas jurídicos pertinentes para a socieda-
de na página criada no Instagram (@mensalinho.explica 
e no Facebook mensalinhocontracorrupção, com visibili-
dade social. As cartilhas educativas já tiveram reconheci-
mento, como na seleção, em 2017, pela Universidade de 
Sourbonne, de trabalhos brasileiros voltados à cidadania. 
No ano passado, a Profa. Ivana recebeu votos de congratu-
lações da Câmara Municipal de Rio Preto em razão do teor 
informativo da cartilha IV, voltada às eleições.

Palestra I Alunos integrantes desse projeto minis-
traram, no dia 22 de agosto, a palestra "Tributação nas 
empresas" para alunos do 1º ano do curso de Adminis-
tração. Na palestra, os acadêmicos de Direito deram es-
clarecimentos jurídicos aos futuros administradores de 
empresas e entregaram cartilhas educativas.

Palestra II No dia 11 de setembro, os alunos mem-
bros do projeto “Observatório Social das Relações de 
Consumo”, coordenado pela Profa. Me. Beatriz Trigo, 
ministraram palestra para alunos do 3º ano do Ensino 
Médio do COC sobre Direitos Básicos do Consumidor, 
prazos de garantia, garantia contratual, meia-entrada, 
venda casada, compras pela internet e direito de arre-
pendimento. Esse projeto está em atividade desde 2012 
em parceria com o Procon de Catanduva e trabalha com 
o objetivo de conscientizar a população, transmitindo 
conhecimento nas áreas de cidadania e de direitos do 
consumidor. O grupo tem uma página no Facebook 
“Observatório do consumidor” e perfi l no instagram/ob-
servatorio_do_consumidor, onde posta semanalmente 
temas relacionados ao Direito do Consumidor.

Imprensa/FPA
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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/MAMOGRAFIA

•Dr. Eduardo Rogério Malaquias Chagas - Rua 7 de fevereiro, 1041 - Fone - 3522-6820

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

Aprendendo matemática brincando

No dia 14 de agosto, as professoras Mariane Teixeira 
de Mello e Nicole Sangalli, do Pré II, Educação Infantil 
do Colégio Catanduva, ensinaram matemática brincan-
do aos seus alunos. A brincadeira usou potes nume-
rados e palitos de sorvete para que eles aprendessem 
sobre quantidade e sequência numérica. A habilidade 
trabalhada durante a atividade foi relacionar os núme-
ros às suas respectivas quantidades e identifi car o an-
tes e depois e o entre em uma sequência. O objetivo 
da aprendizagem  foi reforçar noções entre números e 
quantidades de 0 a 5; conhecer a grafi a dos números de 
0 a 5 e também manusear diferentes tipos de materiais 
e estimular a autonomia nas atividades gerais.

Contação de história Os alunos do 1º ano A e B do 
Ensino Fundamental, nos dias 14 e 15 de agosto, tive-
ram a apresentação da letra C em contação de história 
sobre a “Professora Pérola e sua cachorrinha Capitu”. 
Após a contação, as professoras  Thaisa Peres De Luca e 
Karina Cano Centurion Vieira da Cruz realizaram a “Hora 
da Conversa” para refl etir a questão da humanização re-
lacionada aos animais, em especial ao cão.  Após a 
refl exão, os alunos produziram, de maneira lúdica, a 
dobradura do cachorro, enquanto praticavam o som da 
letra C para familiarização e identifi cação da mesma.

Atividades físicas De 09 a 12 de setembro, os alu-
nos do Fundamental realizaram circuito de atividades 

físicas e roda de conversa com os professores de edu-
cação física Ana Karina Nardi e Marcus Tambellini. O 
objetivo da atividade foi estimular os alunos a adota-
rem estilo de vida mais saudável e ativo, evitando as-
sim o sedentarismo.

7 de setembro Os alunos do 4º ano B do Funda-
mental, de 09 a 13 de setembro, realizaram atividade 
do projeto “Quando eu mudo, o mundo se transforma” 
utilizando a música “Herdeiros do futuro” para resgatar 
a importância da Independência do Brasil, comemora-
da no dia 7 de setembro. A atividade teve como objeti-
vo resgatar valores, ser agente transformador, utilizan-
do ações para construir um mundo melhor.
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Maple Bear faz campanha

para a Pediatria do HPA

Liga da Enfermagem realiza vacinação contra o sarampo

AME Catanduva recebe avaliação positiva 
da Secretaria da Fazenda e Planejamento

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
realizou avaliação de contratualização de resultados no 
Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catandu-
va, sob gestão da Fundação Padre Albino, objetivando 
verifi car o atingimento dos resultados pactuados, o al-
cance das metas previstas, a formalização e a execução 
do objeto contratual.

As agentes da Secretaria foram recebidas pela ge-
rente administrativa do AME, Karulini Davoli Prescilio 
Polo que, para avaliar a execução do contrato de ges-
tão, buscaram informações e constatações sobre o al-
cance e performance dos resultados pactuados, além 
do gerenciamento nas áreas de ajuste legal, plano de 
trabalho, fi scalização, fi nanceiro, recursos humanos, 
bens, aquisições e contratações.

Mediante pesquisa de satisfação realizada com 
pacientes e/ou acompanhantes, análise de prontuá-
rios e observação da rotina das atividades desenvol-
vidas, as técnicas observaram resultado positivo no 
tratamento dos pacientes “em razão da atuação de 

A escola Maple Bear está promovendo campanha de 
arrecadação de brinquedos usados em bom estado para 
distribuir em confraternização alusiva ao Dia da Criança 
no setor de Pediatria SUS do Hospital Padre Albino. Os 
brinquedos serão arrecadados entre os alunos da escola 
e doados para crianças de até 12 anos internadas na UTQ 
(Unidade de Tratamento de Queimados), Pronto Socorro 
e na Pediatria SUS do HPA.

A iniciativa partiu de uma das mães e da direção da 
escola, Fabiana Perossi Aspasio e Alexandre Aspasio. Para 
divulgar a campanha entre os alunos, a coordenadora da 
Pediatria SUS e UTQ, Lívia Barrionuevo El Hetti Fuentes, 
e a enfermeira da UTQ, Elisabete Banhos, estiveram na 
escola no dia 17 de setembro para apresentar os setores 
às crianças. “Apresentamos fotos para que conhecessem 
as alas de internação pediátrica e salientamos a impor-
tância da doação para as crianças carentes e como fará 
grande diferença serem presenteadas enquanto passam 
por tratamentos de saúde no hospital. Com isso ressal-
tamos a relevância do voluntariado e da solidariedade”, 
contou Lívia.

Nos dias 19 e 20 de agosto, a Liga de Saúde Co-
letiva do curso de Enfermagem UNIFIPA, em parceira 
com a Secretaria de Saúde de Catanduva, atualizou e 
vacinou contra sarampo alunos e funcionários da UNI-
FIPA do Campus São Francisco, através de  posto de 
vacinação volante. Nos dias 02 e 03 de setembro, das 
19 às 21h30, a atualização e vacinação foi feita no CE-
TEC Catanduva, também com posto de vacinação vo-
lante para avaliação e atualização da situação vacinal 
de alunos e funcionários. Participaram da ação a Profa. 
Ma. Aline Feltrin e alunos.

A ação deve-se ao fato do Estado de São Paulo ter 
registrado aumento no número de casos da doença. “A 
prevenção ao sarampo se dá pela vacina tríplice viral e 
é de extrema importância que toda a população esteja 
com as vacinas em dia”, explicou a Profa. Aline.

Curso A Liga, através da Profa. Aline e alunas, par-
ticipou do curso de Gerência em Unidade de Saúde, 
promovido pela Associação Mahatma Gandhi, no dia 
29 de agosto. De acordo com a Profa. Aline, o curso 
com o tema "Sistemas de Informação e uso na saúde" 
é fundamental para que o profi ssional da Enfermagem 

uma equipe multidisciplinar que trabalha em conjun-
to, oferecendo um atendimento integrado (enferma-
gem, fi sioterapia, psicólogo, entre outros), que visa à 
independência funcional e melhora na qualidade de 
vida de cada usuário”. Por fi m, nas considerações fi nais, 
as técnicas anotaram no relatório que “diante do resul-
tado apurado na avaliação do cumprimento das cláu-
sulas do contrato de gestão e o cotejamento das infor-
mações obtidas, conclui-se que, no período analisado, 
os serviços de assistência oferecidos pela Entidade 
atingiram os objetivos propostos, com atendimento 
adequado, proporcionando resultados satisfatórios à 
população atendida”.

Segurança do paciente O AME Catanduva realizou, 
de 16 a 20 de setembro, atividades alusivas ao Dia In-
ternacional da Segurança do Paciente, comemorado 
no dia 17 de setembro. Ações de incentivo e orientação 
foram realizadas para conscientizar sobre a importância 
do tema “Falemos todos pela segurança do paciente” 
durante o expediente do ambulatório na unidade.

Setores do hospital foram apresentados aos alunos.

Todas as palestras da Semana tiveram excelente público.

Divulgação

Educação Física avalia jogadores 
do Catanduva e Bax basquete

Incentivo à doação de órgãos

Mais de 600 pessoas participam da V Semana de Educação Física

De 02 a 05 de setembro, no Complexo 
Esportivo da UNIFIPA, foi realizada a V Se-
mana da Educação Física, promovida pelo 
curso de Educação Física Bacharelado. Mais 
de 600 pessoas, entre alunos do curso, 
egressos e comunidade acadêmica, partici-
param das cinco palestras ministradas em 
parceria com o CREF4/SP.

De acordo com o Prof. Me. Américo 
Lourenço, a Semana foi um  sucesso e uma 
forma importante de aquisição de conheci-
mento. “Através dessas vivências, discentes, 
docentes e egressos dos cursos de Educa-
ção Física tiveram oportunidade única de 
adquirir ou reciclar conhecimentos de for-
ma gratuita”, disse.

Professores e alunos do 4º ano do curso de Educa-
ção Física - Bacharelado da UNIFIPA avaliaram no dia 02 
de setembro, no Laboratório de Fisiologia do Exercício, 
a composição corporal dos jogadores do Catanduva Fu-
tebol Clube – categoria Sub 20, através de dois méto-
dos distintos - Bioimpedância e Skulpt. 

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Me. 
Igor Braz, os dados serão utilizados pela comissão 
técnica da equipe para elaboração do programa de 
treinamento do time. “Além disso, os resultados se-
rão utilizados pelos alunos para apresentação do TCC 
(Trabalho de Conclusão de Curso) e, posteriormente, 
a pesquisa será apresentada em congresso”, informou 
Igor. Além do Prof. Igor participaram da avaliação os 
professores doutores José Cláudio Jambassi Filho e 
Luís Ferreira Monteiro Neto e os alunos Leonardo Lo-
pes Alves e Yago Pacheco.

Bax Catanduva No dia 03 de setembro as atletas 
do Bax Catanduva, time de basquete feminino, pas-
saram pela mesma avaliação, feita pelos alunos Bru-
no Bezerra e Yago Pacheco e Prof. Me. Cássio Gustavo 
Santana Gonçalves, Prof. Ddo. Igor Augusto Braz, Prof. 
Me. José Cláudio Jambassi Filho e Prof. Dr. Luís Ferreira 
Monteiro Neto, através dos aparelhos de Impedância 
Bioelétrica e Skulpt. A mensuração dos resultados será 
utilizada pelo preparador físico do clube para elaborar 
programa de treinamento das jogadoras, que dispu-
tam o Campeonato Estadual.

Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos lançaram a 
campanha #SetembroVerde alusiva ao Dia Nacional de 
Doação de Órgãos e Tecidos, comemorado em 27 de se-
tembro. Para ser doador basta conversar com a família 
sobre o desejo e deixar claro que os familiares devem 
autorizar a doação. Atualmente cerca de 96% dos pro-
cedimentos de todo o país são fi nanciados pelo SUS. 

Recanto Monsenhor Albino recebe 30 cadeiras de rodas de Associação 

No dia 10 de setembro, a Associação de Prevenção 
Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com 
Defi ciência (APRAESPI) e o Centro Especializado em Rea-
bilitação - Organização Cooperadora da Associação Bra-
sileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias doou 30 cadeiras de rodas para o Recanto Mon-
senhor Albino. Neste dia foram entregues 238 cadeiras 
para 23 entidades fi lantrópicas como parte do programa 
de doação de cadeiras de rodas, que neste ano entrega 
seu terceiro lote. A entrega foi feita pela representante 

da APRAESPI, Lair Moura S. Malavila Josevícius.
Segundo a representante da APRAESPI, Lair Josevi-

cius, todo ano a entidade organiza o levantamento das 
necessidades e juntamente com seus fi sioterapeutas 
capacitados com certifi cação pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) desenvolvem as diretrizes para for-
necimento de cadeiras de rodas manuais, em parceria 
com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvi-
mento Internacional (USAID) e a Internacional Society 
for Prosthetics and Orthotics (ISPO).

mantenha-se atualizado acerca do assunto. “A gerência 
é uma atividade do enfermeiro, sendo fundamental o 
conhecimento dos principais assuntos que envolvem o 
exercício desta função”, explicou a professora. 

Orientação Alunos do 1º ano do curso, de 26 a 28 
de agosto, realizaram atividades educativas sobre Mé-
todos contraceptivos para alunos de 12 a 18 anos do 
Programa Benefi cente Criança, Cidadão do Futuro. Na 
atividade, os jovens foram orientados sobre os tipos, 
vantagens e desvantagens de cada método contracep-
tivo. De acordo com a Profa. Ma. Maristela Magri Ma-
gagnini, os 18 alunos do curso, através de  atividades 
lúdicas, apresentaram o tema e demostraram a forma 
correta do uso dos métodos contraceptivos para os jo-
vens do programa.

Livro A parceria fi rmada entre UNIFIPA-UNIARA-U-
NESP de Araraquara rendeu frutos, a publicação do livro 
“Feridas: um desafi o para a saúde pública”, que trata do 
tratamento de feridas. O livro tem como autores colabo-
radores os docentes do curso de Enfermagem da UNIFI-
PA Prof. Me. João César Jacon, Profa. Dra. Maria Cláudia 
Parro e a preceptora enfermeira Elisabete Banhos.

Imprensa/FPA
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IMAGENS DA XXVIII SEMANA MONSENHOR ALBINO

Missa de abertura.

Curso de Enfermagem - V Curso de 
Desbride

AME - Apresentação da orquestra de 
viola caipira Novo Mundo.

Curso de Biomedicina - Auriculoterapia 
e vacuoterapia

PAS - Bênção na abertura da Semana

Hospital Emílio Carlos - visita à Radio-
terapia

Fundação Padre Albino na Praça

PAS - Cine Pipoca

Curso de Enfermagem - VI Simpósio 
de Curativos

AME - Encenação da história do Padre 
Albino pelos funcionários

Curso de Biomedicina - Café na manhã 
na Quimioterapia

Curso de Direito - 1ª Olimpíada Jurídica

PAS - Promovendo a saúde

Fundação Padre Albino na Praça

Curso de Farmácia - Palestra para a 
3ª Idade

PAS - Relaxamento - Yoga profi ssional

Colégio Catanduva - Concurso de redação

Curso de Administração - Projeto 
Primavera Vermelha

Lançamento da campanha Desafi o de 
Natal 2019

Curso de Ed. Física - café solidário no 
Recanto

Fundação Padre Albino na Praça

Curso de Farmácia - Palestra na UBS do 
Solo Sagrado

HPA - Visita de funcionários ao Museu 
Padre Albino

Curso de Medicina - Solenidade dos 
50 anos

Colégio Catanduva - concurso de 
música - equipe vencedora

Hospital Emílio Carlos - ginástica 
laboral para funcionários

Fundação Padre Albino na Praça

Missa de encerramento


