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O mapa do câncer em Catanduva
O câncer é um grande problema de saúde pública, possuindo alta incidência e prevalência no Brasil e no mundo. Para ter um panorama da doença em 

Catanduva, o curso de Medicina da UNIFIPA desenvolveu pesquisa exploratória através do levantamento dos diagnósticos comprovados por biópsia reali-
zados pelo Laboratório de Patologia da Fundação Padre Albino. Última página.

HEC faz treinamento sobre arboviroses Colégio Catanduva inicia o ano

letivo com diversas atividades

Aluna de Pedagogia é aprovada 

em concurso da Prefeitura de Rio Preto

UNIFIPA sedia provas de mestrado

para universidade holandesa

Revistas internacionais 

publicam artigos da Biomedicina

Docente de Enfermagem publica 

livro sobre parada cardíaca

Padre Albino começa a voltar para Portugal

RH sorteia as folgas da gincana dos 100 anos

A relação álcool x direção entre os jovens

O Hospital Emílio Carlos realizou no dia 29 de janeiro treinamento so-
bre Arboviroses (dengue, zika, chikungunya e febre amarela) para capa-
citação da equipe multiprofi ssional. Página 06.

O Colégio Catanduva iniciou o ano letivo com inúmeras atividades 
para seus alunos do Ensino Infantil e Fundamental. Entre elas, atividade 
artística, culto à bandeira, autorretrato, pesquisa e leitura. Página 07.

Michele de Oliveira Santiago, então matriculada no 3º ano do curso 
de Pedagogia da UNIFIPA, foi aprovada no concurso público para o cargo 
de Professora de Educação Básica I da Prefeitura de São José do Rio Preto. 
Entre os mais de 10.200 inscritos, Michele fi cou em 27º lugar. Página 11.

A UNIFIPA sediou 
provas de um dos pro-
gramas de mestrado 
em Ciências Políticas 
da Radboud Universi-
ty Nijmegen/Nijmegen 
School of Management, 
Holanda. Os exames 
foram aplicados simul-
taneamente com a uni-
versidade holandesa. 
Página 08.

O curso de Biomedicina da UNIFIPA obteve aprovação e publicação 
de mais dois artigos completos em revistas internacionais especializadas 
na área de pesquisa. Os artigos são referentes a resultados de projetos de 
Iniciação Cientifi ca da graduação. Página 08.

O docente do curso de Enfermagem da UNIFIPA Prof. M.e João César 
Jacon publicou livro sobre parada cardíaca pela editora Novas Edições Aca-
dêmicas, fruto de dissertação de mestrado concluído em 2018. Página 08.

 De forma vitoriosa, Padre Albino começa retornar às suas origens de-
pois do que parecia ter sido uma viagem, sem volta, iniciada de maneira 
involuntária em 1910. Página 02.

O Setor de Recursos Humanos (RH) da Fundação Padre Albino sorteou 
as quinze folgas para os funcionários do Hospital Padre Albino (Equipe 
Branca), vencedor da gincana socioeducativa que encerrou as comemo-
rações dos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva. Página 10.

O consumo de álcool e direção perigosa é uma combinação tradicio-
nalmente conhecida pelos brasileiros. O Brasil está em quarto lugar no 
ranking de trânsito mais violento do mundo. O curso de Medicina da UNI-
FIPA realizou pesquisa para analisar dados e compreender a relação álcool 
x direção entre os jovens de Catanduva. Página 05.

Meu livrinho da biblioteca foi um dos projetos iniciados.

A aluna da universidade holandesa fez suas provas 
no Laboratório da UNIFIPA.

Michele foi aprovada no concurso antes da sua formação.
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Padre Albino começa a 
voltar para Portugal

De forma vito-
riosa, Padre Albino 
começa retornar às 
suas origens depois 
do que parecia ter 
sido uma viagem, 
sem volta, iniciada 
de maneira invo-
luntária em 1910.

Tendo chegado ao Brasil em 1912, fugindo 
da Revolução em Portugal, e em 1918, em Ca-
tanduva, Padre Albino jamais voltou à sua ter-
ra natal. Eis que Portugal vem agora resgatar a 
trajetória da vida, a saga e as realizações de seu 
fi lho dileto, que não mediu esforços para se-
guir os passos do Cristo que tanto amou. Aqui 
chegou como missionário e retorna agora, in 
memoriam, como santo.

Tudo começou em 2015, quando o então 
secretário de Cultura de Catanduva e também 
conselheiro da Fundação Padre Albino, Prof. 
Nelson Lopes Martins, engendrou com o pre-
sidente da Câmara de Celorico de Basto (cargo 
que se assemelha aqui ao de prefeito), Joaquim 
Monteiro da Mota e Silva – Concelho* ao qual 
pertence a aldeia de Codeçoso, na Província 
do Minho, Portugal, terra natal de nosso maior 
benfeitor – o processo de geminação entre as 
duas cidades, fi rmando protocolo de intenções 
para intercâmbio em várias áreas, inclusive nas 
de Educação e Cultura.

Ao tomar conhecimento dos grandes feitos 
de seu conterrâneo e do estágio avançado de 
seu processo de beatifi cação, o presidente da 
Câmara passou a interessar-se pela vida e obra 
de Padre Albino a fi m de transmitir aos seus 
concidadãos, principalmente aos mais jovens, 
quão importante foi aqui no Brasil aquele que 
“para não perder a batina e a vida, foge pressu-
rosamente”, segundo Monsenhor Victor Rodri-
gues de Assis, autor do livro Monsenhor Albino 
Alves da Cunha e Silva, Apóstolo da Caridade.

“Não tínhamos noção do tamanho da obra 
de Padre Albino”, revelou, admirado, o prefeito 
em sua visita no dia 22 de fevereiro passado. 
Também mostrou admiração como que os vo-
luntários deram continuidade à obra, trans-
formando-a na principal instituição da região, 
com atuação nas áreas da saúde, educação e 
assistência social. Revelou, ainda, fi rme propó-
sito de instituir na sua cidade um museu em 
homenagem a Padre Albino, como forma de 
dar conhecimento concreto de quem foi e o 
que fez o fi lho de “Seu” Avelino Alves da Cunha 
e Silva e Dona Ana Joaquina da Mota e Andra-
de. Aliás, o prefeito Joaquim é descendente 
direto de D. Ana, de forma que também é con-
sanguíneo de Padre Albino. 

O senhor prefeito nos fez uma proposta, 
que vamos estudar com muito carinho, de con-
tribuirmos com o acervo de Padre Albino, que 
hoje compõe o Museu Padre Albino, em Catan-
duva, com doações de peças e/ou réplicas para 
o museu que será criado em Codeçoso, numa 
antiga escola que está desativada, a aproxima-
damente 800 metros da casa onde nasceu e vi-
veu Padre Albino com sua família.

Recebemos essa proposta com muita ale-
gria, pois uma das maiores difi culdades que 
temos, por incrível que pareça, não é preservar 
a obra de Padre Albino, mas de preservar e di-
vulgar a sua própria imagem e biografi a para as 
gerações atual e futura, carentes de heróis de 
carne e osso, que não têm por objetivo elimi-
nar os inimigos, mas promover o bem estar de 
todos, indistintamente. 

Padre Albino foi, é e precisa continuar sendo 
um exemplo. Nossos irmãos portugueses des-
cobriram rapidamente essa necessidade. Para 
nossa alegria, não só o prefeito Joaquim está 
empenhado em divulgar a vida e obra de Padre 
Albino, mas também um fi lho dileto de Catandu-
va, que segue seus passos e conduz outra obra 
de grande envergadura, que se estende não só 
pelo Brasil, mas também por outros países.

Falo do Frei Francisco – ou do nosso que-
rido e estimado Padre Nelinho – que, através 
de sua ordem Franciscana, assumiu a direção 
de um hospital na cidade portuguesa de Bra-
ga e está, a pedido do Bispo daquela cidade, 
desenvolvendo uma grande campanha naque-
la região para tornar Padre Albino conhecido 
e amado também lá, como cá (como diriam 
os portugueses). Recentemente Frei Francisco 
celebrou, inclusive em Catanduva, várias mis-
sas de envio de dois franciscanos para Braga, 
levando duas peças de roupas de Padre Albino 
doadas pela Irmã Anália Nunes.

Diz o Evangelho que nenhum profeta é 
bem recebido em sua própria terra, mas pa-
rece que no caso de Padre Albino está sendo 
diferente. Seus conterrâneos estão muito in-
teressados em conhecer a grande obra desse 
santo homem, talvez até mais do que aqueles 
que hoje se beneficiam da sua extrema cari-
dade. É com muita alegria que vamos compar-
tilhá-lo com nossos irmãos portugueses. Uma 
volta realmente gloriosa!

* Concelho -  circunscrição administrativa 
ou município.

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 
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DATAS
COMEMORATIVAS

02 – Dia da Oração e do Turismo
03 - Dia do Meteorologista
04 – Dia Mundial da Oração
05 – Dia do Filatelista
06 – Dia Internacional do Optometrista 
07 – Dia do Fuzileiro Naval
08 – Dia Internacional da Mulher
09 – Dia Internacional do DJ
10 – Dia do Sogro
11 – Dia Mundial do Rim
12 – Dia do Bibliotecário
14 – Dia da Poesia e do Vendedor de Livros
15 – Dia do Consumidor e da Escola
16 – Dia do Ouvidor
19 – Dia do Artesão e do Carpinteiro
20 – Dia do contador de histórias
21 – Início do Outono; Dia Internacional para eli-
minação da discriminação racial; Internacional 
da Síndrome de Down e Universal do Teatro
22 – Dia da água
27 – Dia do circo
28 – Dia do Diagramador e do Revisor
30 – Dia Mundial da Juventude
31 – Dia da Saúde e da Nutrição

CURIOSIDADE
Os peixes fazem xixi? 

Sim. Os peixes de precisam eliminar o excesso de água que se acumula em seus corpos. 
Seus rins produzem muita urina para evitar que os tecidos fi quem saturados. Comparados 

aos peixes de água doce, os de água salgada, que já perdem água por osmose, produzem 
muito menos urina.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Sal

1. O sal é ótimo para preservar a coloração dos 
tecidos. Adicione um pouco à água da lavagem. 

2. Para conservar o sal sempre fresquinho e seco 
coloque uma bolacha salgada no fundo do reci-
piente em que ele é guardado. A bolacha absorverá 
toda a umidade do sal.

3. Para acabar com a umidade do sal, deixe al-
guns grãos de arroz secar ao sol e, em seguida, colo-
que no saleiro. O arroz absorverá a umidade do sal. 

4. Para deixar o sal sempre seco coloque um 
mata-borrão no fundo do saleiro. 

5. O sal remove a goma queimada que fi ca gru-
dada no ferro. Coloque duas colheres de sopa de sal 
sobre uma folha de papel e passe o ferro por cima.

SEGREDOS CULINÁRIOS

TELEVENDAS (17) 3522-6167

1- Acre: Vem de áquiri, touca de penas usada pelos 
índios Munducurus.
2- Alagoas: O nome é derivado dos numerosos la-
gos e rios que caracterizam o litoral alagoano.
3- Amapá: Segundo a tradição, o nome teria vindo 
do nheengatu, língua geral da Amazônia, uma es-
pécie de dialeto tupi-jesuítico signifi cando “terra 
que acaba” ou “ilha”.
4- Amazonas: Nome de mulheres guerreiras que 
teriam sido vistas pelo espanhol Orellana ao des-
bravar o rio. Para Lokotsch, vem de amasuru, que 
signifi ca águias retumbantes.
5- Bahia: O nome foi dado pelos descobridores em 
função de sua grande enseada.
6- Ceará: Vem de siará, canto da jandaia, uma espé-
cie de papagaio.
7- Distrito Federal – Brasília: Signifi ca “Aquele que 
provem de terras brasileiras”. Nome sugerido por 
José Bonifácio, em 1823, em memorial encaminha-
do à Assembleia Geral Constituinte do Império.
8- Espírito Santo: Denominação dada pelo dona-
tário Vasco Fernandes Coutinho que ali desembar-
cou em 1535, num domingo dedicado ao Espírito 
Santo.
9- Goiás: Do Tupi gwa ya, nome dos índios guaiás, 
gente semelhante, igual.
10- Maranhão: Do tupi, mba’ra + a mar, e nã, = a 
corrente, rio que se assemelha ao mar, primeiro 
nome dado ao rio Amazonas.
11- Mato Grosso: O nome designa uma região com 
margens cobertas de espessas fl orestas, segundo 
antigos documentos.
12- Mato Grosso do Sul: Foi decidida a separação 
do Estado de Mato Grosso em 1977 e efetivada em 
1979 para melhor administrar e desenvolver uma 
região tão extensa. Continua

Você diz: “Eu não tenho talento sufi ciente”.
Deus diz: “Eu te dou sabedoria”. (1Coríntios 1:30)
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delci-

des Montes. 

Deus responde

Origem dos nomes dos 

Estados do Brasil
Bolinho de mandioca fácil

Bolo de arroz cru

Ingredientes

6 pedaços de mandioca/aipim cozido
2 ovos médios
2 colheres de óleo
1/2 xícara de leite
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher (café) de fermento
1 pitada de orégano
sal a gosto
1 frigideira com óleo

Modo de preparo: Em um recipiente, separe o 
aipim cozido e tire os fi apos. Amasse bem e re-
serve. Em outro recipiente, coloque a farinha, o 
sal, o orégano e o fermento. Junte os ovos e o 
óleo na mandioca e misture bem. Vá juntando 
aos poucos a mistura de farinha e o leite. O pon-
to da massa é semelhante ao ponto da massa de 
bolo. Coloque a frigideira com óleo no fogo e es-
pere esquentar para depois colocar a massa; isso 
evita que a massa fi que encharcada de óleo. Frite 
os bolinhos por aproximadamente 5 minutos ou 
até eles fi carem douradinhos.

Tempo de preparo: 15 minutos.'

Ingredientes

3 ovos inteiros
½ xícara de chá de óleo de soja
1 ½ xícara de chá de leite
1 ½ xícara de chá de açúcar
50g de coco ralado
50g de queijo parmesão ralado
2 xícaras de chá de arroz (de molho no mínimo 
por 3 horas)
1 colher de sopa de fermento em pó (bem cheia)

Modo de preparo: Bata os ovos, o óleo, o leite 
e o açúcar no liquidifi cador. Acrescente o arroz 
e bata mais um pouco. Com o liquidifi cador liga-
do, inclua o parmesão e o coco ralado. Desligue 
e ponha o fermento, usando levemente o botão 
pulsar. Leve para a forma untada. Deixe no forno 
por uns 45 minutos na temperatura de 180 graus.

CULINÁRIA

lazer variedades
“Alguém se torna velho no 

momento em que as lamentações 
ocupam o lugar dos sonhos”. 

(John Barrymore)
&



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

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Erica Patrícia Marim Barbosa Técnica de enfermagem HPA Enfermeira
Ana Carolina Disney Santos Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem
Paula Regina Barbosa Faxineira AME Auxiliar de enfermagem
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Novos companheiros

Recrutamento interno promove funcionários

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

HOSPITAL PADRE ALBINO 
Maira Amanda Pereira 
Marcela Xavier Saravali
Bianca Cristina Chaves
Daniela Garcia Macedo
Mayra Gabriele dos Santos Silva
Giovani Rodrigues da Silva
Vanessa Roberta Sant’Anna Fujitani
Aline Aparecida Verger
Juliana da Cruz Alves Ferreira
Michael Jeff erson Oliveira Brito
Inae Surreyla de Almeida Ponce 
Paloma Toquero Tome
Wellington Fernando Rosa

Anderson Sanches
Fábio Macedo Gordo Peres
Leonardo Henrique Gomes
Thalita Cristina de Souza Ferreira
Eliana Cristina Eufrásio Ferreira

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Noeli Teixeira Mendes
Luciana Francieli Tomazelli
Elaine Cristina dos Santos Oliveira
Pamela dos Santos Madeira Aguiar
Willian Ricardo Alves
Jéssica Daiane Gussi Bataier
Pamela Cristina Azevedo Alexandre

Juscélia C. Pereira de Carvalho
Rosemeire P.  Castro Sperandio
Thais B. de Oliveira Barretto
Maria Júlia Nogueira de Abreu
Daniely Aparecida de Amigo

COORDENADORIA GERAL

Alexsandro Vieira de Oliveira

AME

Thiago dos Santos Caetano
Ana Cláudia Barbosa Morato
Edineuza Tomázia Clemente
Bruna Cristina da Silva

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Janeiro/2019

Políticas públicas é o tema da CF 2019 
A Campanha da 

Fraternidade 2019 
terá início em todo o 
país no dia 6 de março 
buscando estimular a 
participação em po-
líticas públicas, à luz 
da Palavra de Deus e 
da Doutrina Social da 
Igreja para fortalecer a 
cidadania e o bem co-
mum, sinais de frater-
nidade. Com o tema 
“Fraternidade e Políti-
cas Públicas” e o lema 
“Serás libertado pelo 
direito e pela Justiça”, 

a CF busca conhecer como são formuladas e aplicadas as 
políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro.

Como forma de despertar a consciência e incentivar a 
participação de todo cidadão na construção de políticas 
públicas em âmbito nacional, estadual e municipal, a Co-
missão Nacional da CF preparou o texto-base, que contou 
com a participação e contribuição de vários especialistas e 

pesquisadores, bem como com a consulta a lideranças de 
movimentos e entidades sociais. Dividido no método ver, 
julgar e agir, o subsídio aponta uma série de iniciativas que 
ajudarão a colocar em prática as propostas incentivadas 
pela Campanha.

Como exemplo dessas ações, o texto-base, além de 
contextualizar o que é o poder público, os tipos de 
poder e os condicionantes nas políticas públicas, fala 
sobre o papel dos atores sociais nas políticas públicas. 
A participação da sociedade no controle social das polí-
ticas públicas é outro tema de destaque no texto-base. 
“Política pública não é somente a ação do governo, mas 
também a relação entre as instituições e os diversos 
atores, sejam individuais ou coletivos, envolvidos na 
solução de determinados problemas”, afi rma o secretá-
rio-geral da CNBB, dom Leonardo Steiner.

Ainda segundo dom Leonardo devem ser utilizados 
princípios, critérios e procedimentos que podem resultar 
em ações, projetos ou programas que garantam aos po-
vos os direitos e deveres previstos na Constituição Federal 
e em outras leis. Por isso, segundo ele, a temática se fez 
necessária para a CF de 2019. “Políticas públicas são as 
ações discutidas, aprovadas e programadas para que to-
dos os cidadãos possam ter vida digna”, conclui ele.

Bebida e direção: pesquisa 

recomenda conscientização 

aos jovens

O consumo de álcool e direção perigosa é uma 
combinação tradicionalmente conhecida pelos brasi-
leiros. O tema é alvo de constantes debates e estudos 
na tentativa de compreender os fatores de riscos que 
colocam o Brasil em quarto lugar no ranking de trân-
sito mais violento do mundo. Em Catanduva, o Centro 
Universitário Padre Albino/UNIFIPA, através do curso 
de Medicina, realizou pesquisa para analisar os dados 
locais e compreender a relação álcool e direção entre 
os jovens.

A pesquisa exploratória, com a coordenação do 
docente responsável pelo projeto Dr. Ricardo Ales-
sandro Teixeira Gonsaga, com a colaboração com Prof. 
Dr. Eduardo Marques da Silva, foi baseada no projeto 
P.A.R.T.Y (Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool 
na Juventude), afi m de analisar, em duas vertentes, co-
nhecimentos prévios de alunos do Ensino Médio sem 
a carteira nacional de habilitação, assim como jovens 
universitários que já possuem, realizando efeito com-
parativo entre os resultados do públicos alvo.

Os graduandos de Medicina aplicaram questioná-
rio com perguntas direcionadas para estudantes do 
Ensino Médio de Catanduva e acadêmicos de Medici-
na da UNIFIPA, levando em consideração as variáveis 
de contexto familiar, social e educacional dos jovens. 
Além disso, com base no projeto P.A.R.T.Y., foi promo-
vida entre os participantes a refl exão sobre a realidade 
estatística dos acidentes de trânsito, traumas provoca-
dos pelos acidentes em decorrência do consumo de 
bebidas alcoólicas e relação do álcool com a direção.

“Com metodologia analítica de dados coletados 
através de questionários aplicados ao alvo, o principal 
objetivo do trabalho foi saber como está a concepção 
do jovem, prestes a ter habilitação, e os que já pos-
suem, sobre a relação de álcool e direção, a qual é a 
principal causadora de acidentes e mortes no trânsi-
to. Também foi nosso objetivo, baseando-se no pro-
jeto P.A.R.T.Y, mostrar a prevenção desses acidentes 
aos participantes da ação/projeto”, explica Dr. Ricardo 
Gonsaga.

Segundo o estudo, os dados demonstram que mais 
de 60% dos jovens catanduvenses entre 15 e 17 anos 
já dirigem, mesmo sem CNH. De acordo com o Art. 309 
“dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devi-
da permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se 
cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. 
Pena – detenção, de seis meses a um ano, ou multa”. 
Além disso, a pesquisa apontou que mais da metade 
dos adolescentes da faixa analisada já utilizou alguma 
bebida alcoólica.

O estudo concluiu que os jovens fazem alto uso de 
álcool, assim como reproduzem fatores de risco (mo-
toristas embriagados, falta de cinto de segurança), 
colaborando para uma combinação perigosa e colo-
cando a vida em risco. “Chegamos a conclusão que 
necessitamos de um projeto de conscientização nesta 
faixa etária e inserir no contexto familiar, social e edu-
cacional dos jovens a necessidade de atitudes respon-
sáveis no trânsito; somente assim será possível mudar 
esse quadro”, fi nalizam os pesquisadores.



Hospitais fazem integração 
com internos da Medicina
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HEC faz treinamento sobre arboviroses

Inspirado no HPA, Rio Preto inicia projeto para gestantes

Vendedor elogia atendimento do AME Catanduva

Palestra sobre curativos

O Hospital Emílio Carlos realizou no dia 29 de janeiro 
treinamento sobre Arboviroses (Dengue, Zika, Chikun-
gunya e Febre amarela) como demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde, DEVISA e Vigilância Epidemiológi-
ca. O objetivo foi a capacitação da equipe multiprofi s-
sional para enfrentar possível aumento de casos dessas 

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio 
Preto iniciou o projeto “Visita da Gestante à Maternida-
de” no mês de janeiro, após visitação da equipe ao Hos-
pital Padre Albino para conhecer a experiência exitosa. 

“Com essa ação as gestantes das regiões de Rio Preto 
e de José Bonifácio também poderão exercer o direito de 
vinculação prévia à Maternidade de referência, além de 

O vendedor André Fernando da Silva elogiou o aten-
dimento recebido pelo seu fi lho Tulio, de 9 anos, que re-
alizou exames no dia 15 de janeiro no AME Catanduva. O 
garoto passou por consulta na área de Neuropediatria.

Segundo André, o bom atendimento começou pela 

O Comitê de Prevenção de Lesão do Hospital Emílio 
Carlos (HEC) promoveu no dia 6 de fevereiro a palestra 
“Discutindo coberturas para feridas”, ministrada pelo 
Prof. M.e João César Jacon, direcionada para funcioná-
rios e estagiários do hospital.

Durante a palestra, ele explicou a importância dos 
cuidados, formas de tratamento e como identifi car 
cada tipo de ferida para que possa ser dado o melhor 
tratamento para cada paciente. “Cada paciente e cada 
ferida são únicas. Documentar evolução do tratamento 
é extremamente importante porque isso infl uencia di-
retamente na cicatrização”, explicou.

Entrevista O coordenador da Comissão Intra-Hos-
pitalar de Transplante (CIHT) e responsável técnico do 
Complexo de UTI’s dos hospitais da Fundação Padre 
Albino, Prof. Dr. Jorge Luís Valiatti, concedeu entrevista 
para a Rádio CBN de Catanduva, no dia 19 de janeiro, 
para falar sobre a captação de órgãos em Catanduva. 
Durante a entrevista, Dr. Valiatti aproveitou para expli-
car sobre o trabalho desenvolvido pela equipe daquela 
comissão e sobre todo o processo de captação de ór-
gãos realizado na cidade. 

Gideões Internacionais No dia 18 de janeiro, os 
pacientes do Hospital Padre Albino (HPA) receberam a 
visita dos Gideões Internacionais, associação evangéli-
ca cristã, sem fi ns lucrativos, formada por homens de 
negócios e dedicada a distribuir, de forma gratuita, o 
Novo Testamento em hotéis, escolas, repartições públi-
cas, hospitais e demais estabelecimentos.

No dia 4 de fevereiro, os hospitais Padre Albino 
(HPA) e Emílio Carlos (HEC) realizaram, no Anfi teatro Pa-
dre Albino, integração com os internos do 5º e 6º anos 
do curso de Medicina da UNIFIPA.

 Internos do 5º e 6º anos de Medicina participaram 
da integração.

Capacitação da equipe para possível aumento de 
casos de doenças.

Equipe do AME: elogio ao excelente atendimento.

Funcionários e estagiários participaram da palestra.
doenças em função da temporada de chuvas de verão.

O treinamento aconteceu em três horários para 
atender toda a equipe multidisciplinar do hospital, com 
palestra do Dr. Silvio César Perpétuo Ribeiro, do Serviço 
de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital 
Emílio Carlos e médico infectologista do Programa Mu-
nicipal das ISTs, AIDS e Hepatites Virais, no período da 
manhã, com o Dr. Ricardo Santaella Rosa, médico infec-
tologista do Hospital Emílio Carlos, docente da UNIFIPA 
e médico da Vigilância Epidemiológica, DEVISA, no pe-
ríodo da tarde, e com Rosana Marcelino Braz, enfermei-
ra do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) 
do Hospital Emílio Carlos, no turno da noite.

De acordo com o SCIH foi apresentando o número 
de casos do município, defi nição de casos suspeitos da 
doença, conduta e tratamento mediante protocolo es-
tabelecido pelo Ministério da Saúde. Foram abordadas 
também as formas de prevenção das doenças e esclare-
cimento de dúvidas dos profi ssionais.

esclarecer suas dúvidas e a oportunidade de ressignifi car 
o parto normal. Quero agradecer o apoio e a disponibili-
dade em receber equipes de outros hospitais e parabe-
nizar pela contribuição para a qualifi cação do cuidado 
materno infantil na nossa rede de atenção à saúde”, enal-
teceu a articuladora de humanização da DRS XV de São 
José do Rio Preto, Ana Virginia Bortoloto Sossai.

portaria do estacionamento e se estendeu aos médicos, 
atendentes e todos os colaboradores envolvidos na re-
alização do exame. “Nem sempre o atendimento é satis-
fatório. Quando se é atendido como se deve, temos que 
elogiar, sim”, fi nalizou.

 No período da manhã foi feita breve apresen-
tação aos internos sobre normas do HPA e HEC e dire-
cionamento de uso de imagem nas dependências dos 
hospitais. Após rápido intervalo, os alunos assistiram 
a palestra sobre Ética Médica, ministrada pelo Prof. Dr. 
Sidnei Gil. Na parte da tarde, das 13h às 16h, workshops 
com temas voltados para a segurança do paciente, 
NR32, humanização e controle de infecção.

 Participaram da integração o reitor da UNIFIPA, 
Dr. Nelson Jimenes, a gestora administrativa do Hospi-
tal Padre Albino, Renata Rocha Bugatti, o coordenador 
do internato da Medicina, Dr. Ricardo Alessandro Teixei-
ra Gonsaga, a gestora de Recursos Humanos, Tatiane 
Kratuti Devitto, a gerente do Centro de Serviços Com-
partilhados, Cristiane Procópio de Oliveira, o diretor clí-
nico do Hospital Emílio Carlos e docente de Pediatria, 
Dr. Jussemar Roces Rios, o diretor Clínico do Hospital 
Padre Albino e ouvidor dos hospitais da Fundação Pa-
dre Albino, Prof. Dr. Júlio César Fornazari, o diretor Clíni-
co do HEC, Dr. Luís Fernando Maria, e o coordenador do 
curso de Medicina, Prof. Dr. Jorge Luís Valiatti.

Marketing/FPA
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Colégio Catanduva inicia o ano letivo

com diversas atividades

Alunos comemoram 

o Valentine’s Day

Atividades de pesquisa e leitura

No último dia 14 de fevereiro, os alunos do 1º e 2º 
anos do Ensino Médio do Colégio Catanduva, através da 
Profª Patrícia Nunes Guimarães Simões de Lima, respon-
sável pela disciplina de Inglês, comemoraram a data fes-
tiva americana “Valentine’s Day”, o Dia de São Valentim, 
que celebra o amor e a afeição. Os estudantes desenvol-
veram atividades com foco na história e cultura da come-
moração, além de confeccionarem cards sobre o tema.

No mesmo dia, a professora desenvolveu um jogo pe-
dagógico com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamen-
tal. O game chamado “Heads and Tails” (cara ou coroa) teve 
como objetivo a ampliação do vocabulário da língua es-
trangeira por meio da interação, criatividade e competição.

Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental do Colé-
gio Catanduva realizam diversas atividades pedagógicas 
de pesquisa e leitura neste mês de fevereiro. Com media-
ção da Profª Rosângela da Silva Dermindo Ferreira os es-
tudantes desenvolveram o projeto “Pesquisa de campo”. 
O objetivo central desta atividade foi a aplicação prática 
de aulas teóricas, manuseando e conhecendo os diferen-
tes tipos de plantas presentes no ambiente escolar.

Já o projeto “Meu livrinho da biblioteca”, coordenado 
pela Profª Thaísa Peres de Lucca com alunos do 1º ano A 
do Ensino Fundamental, leva semanalmente os alunos à 
biblioteca para retirada de um livro, que é levado para 
casa. A leitura é transformada em desenho, estimulando 
o desenvolvimento da leitura, escrita e da criatividade. 

Nos dias 11 e 12 de fevereiro, o Colégio Catanduva, 
através da mediação da Profª Stela Maria de Souza Frei-
tas, desenvolveu atividade complementar do compo-
nente curricular em Arte com os alunos do 5º ano do 
Ensino Fundamental. O objetivo foi promover a auto-
nomia dos estudantes com o desenvolvimento crítico, 
autoria e trabalho colaborativo nas artes.

Já no dia 08, os alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fun-
damental iniciaram o Projeto “Quando eu mudo, o mundo 
se transforma” com o culto à bandeira todas as manhãs de 
sextas-feiras. O projeto tem como valor central a aborda-
gem de temas importantes para a formação global e social 
das crianças. “Esta ação objetiva o cultivo de valores em 
nosso dia-a-dia, com a conscientização sobre a importân-
cia de preservar e colocar em prática valores como respei-
to ao próximo, amizade, gratidão, entre outros”, informa a 
diretora do colégio, Tânia Mazinini Pimentel.

Além disso, o Colégio Catanduva dará continuidade 
ao projeto “Solidariedade”, de arrecadação de lacres de 
latinhas para o Hospital de Câncer de Catanduva/HCC, 
iniciado em 2018. “Um pequeno gesto de caridade, em 
gratidão ao legado deixado pelo nosso Monsenhor Albi-
no para toda sociedade. Os lacres doados são captados, 
monetizados e revertidos para a o HCC”, disse Profª Tânia.

Por fi m, no início do mês (05), a Profª Rosângela da 
Silva Dermindo Ferreira realizou atividade pedagógica 
com a criação de “Minidicionário Ilustrado” pelos alunos 
do 3º ano do Ensino Fundamental. Todo processo de 
criação do material foi executado em sala de aula com 
o objetivo de proporcionar aos alunos experiências que 
contribuam para a ampliação do letramento, oralidade, 
escrita e linguagem.Alunos trabalharam com o tema "arte".

A atividade explorou o "conhecer-te".

Alunos do Pré exploraram a vogal "A".

Jogo pedagógico para ampliar vocabulário.

Alunos comemoram o Valentine's Day

Meu livrinho da biblioteca.

Projeto Pesquisa de Campo.

Alunos realizam a atividade autorretrato

Campos de experiência

Os alunos do Pré II, Educação Infantil, do Colégio 
Catanduva, coordenados pela Profª Nicole Sangalli, re-

O Colégio Catanduva, através da Profª Nicole San-
galli, desenvolveu junto aos alunos do Pré II - Educação 
Infantil atividade de coordenação motora explorando 
a vogal “A” com utilização de técnicas e métodos peda-

alizaram atividade embasada na BNCC – Base Nacional 
Comum Curricular. A professora explica que os eixos es-
truturantes das práticas pedagógicas, as competências 
gerais da Educação Básica e os seis direitos de aprendi-
zagem e desenvolvimento - conviver, brincar, participar, 
explorar, expressar e conhecer-te asseguram, na Educa-
ção Infantil, as condições para que as crianças apren-
dam em situações nas quais possam desempenhar um 
papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar 
desafi os e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas 
quais possam construir signifi cados sobre si, os outros 
e o mundo social e natural.

A atividade “Autorretrato – Identidade” explorou um 
dos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento 
- “conhecer-te”, objetivando construir a identidade pes-
soal da criança e motivando uma imagem positiva de si 
e de seus grupos de pertencimento.

gógicos com massa de modelar. A ação integra um dos 
segmentos defi nidos pela BNCC (Base Nacional Curri-
cular Comum), que tem por objetivo o desenvolvimen-
to dos saberes das crianças com base em experiências 
concretas da vida cotidiana.

A BNCC estabelece cinco campos de experiência 
para a Educação Infantil, defi nindo as experiências fun-
damentais para que a criança possa aprender e se de-
senvolver. “Sabemos que, na Educação Infantil, a apren-
dizagem e o desenvolvimento das crianças têm como 
eixos estruturantes as interações e as brincadeiras. Por-
tanto, o currículo do Colégio acolhe as situações e as 
experiências do dia-a-dia, entrelaçando-as aos conheci-
mentos que fazem parte do nosso patrimônio cultural”, 
explica a diretora do Colégio, Tânia Mazinini Pimentel.

Os campos de experiência explorados pela Profª 
Nicole, nesta atividade, foram escuta, fala, pensamen-
to e imaginação, visando à imersão na cultura escri-
ta, partindo do conhecimento prévio dos alunos e de 
suas curiosidades.
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Docentes são capacitados  para avaliação formativa

Docente de Enfermagem publica livro sobre parada cardíaca

UNIFIPA sedia provas de mestrado 
para universidade holandesa

Aulão solidário do Grupo de Yoga 
arrecada 25 kg de alimentos

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de 
Enfermagem da UNIFIPA realizou, no dia 08 de feve-
reiro, capacitação de seus docentes para o processo 
avaliativo dos graduandos. A Profª M.ª Aline Fiori dos 
Santos Feltrin foi responsável pela abordagem da te-
mática e mediadora da discussão entre os docentes, 
discutindo sobre a  avaliação formativa, que tem seu 
foco no processo ensino-aprendizagem.

Segundo a Profª Aline, a avaliação formativa não 
tem fi nalidade probatória e está incorporada no ato 
de ensinar. “Através dessa modalidade de avaliação, 
informações sobre o desenvolvimento do aluno são 
fornecidas ao professor, permitindo que a prática do-
cente se ajuste às necessidades discentes durante o 
processo.    Uma das mais importantes características 
da avaliação formativa é a capacidade de gerar, com 
rapidez, informações úteis sobre etapas vencidas e di-
fi culdades encontradas, estabelecendo um feedback 
contínuo sobre o andamento do processo de ensino 
e aprendizagem”, informa. Ainda de acordo com ela, 

O docente do curso de Enfermagem da UNIFIPA Prof. 
M.e João César Jacon publicou livro pela editora Novas 
Edições Acadêmicas, fruto de dissertação de mestrado con-
cluída em 2018. "Parada Cardíaca e Reanimação Cardiopul-
monar. Modalidades para Ensino-Aprendizagem na Gradu-
ação em Enfermagem" também tem como autora a Profª 
M.ª Lúcia Marinilza Beccaria, da FAMERP-Rio Preto. Todo o 
conteúdo de pesquisa teve como cenário de desenvolvi-
mento o Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA.

O livro eletrônico (e-book) tem como proposta o 
incentivo à multiplicação do conhecimento para o 
atendimento à PCR, tanto para profi ssionais quanto 
graduandos da área da saúde e à população em ge-

A UNIFIPA sediou provas de um dos programas de 
mestrado em Ciências Políticas da Radboud University 
Nijmegen/ Nijmegen School of Management, Holan-
da. Segundo informações da Profª Drª Ana Paula Girol, 
pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, a universi-
dade fez contato solicitando a possibilidade de aplicar 
quatro exames, nos dias 18, 21, 23 e 24 de janeiro, para 
uma de suas estudantes de mestrado em Ciências Po-
líticas, Maria Rafaela Benini, que estava no período de 
férias em Catanduva. 

A aluna realizou os exames no Laboratório Multidis-
ciplinar, supervisionada pela Profª Ana Paula, com auxílio 
da técnica Melina Pilon. “Os exames foram aplicados si-
multaneamente com a universidade holandesa, seguin-
do procedimento padrão daquela instituição”, esclareceu 
a Profª Ana Paula.

A universidade pública holandesa foi criada em 17 
de outubro de 1923 e está situada em Nijmegen, cidade 
mais antiga do país. A instituição possui sete faculdades 
e mais de 19.900 estudantes.

O aulão solidário do Grupo de Yoga NAP/UNIFIPA, re-
alizado dia 13 de fevereiro, na sala de espelhos do Com-
plexo Esportivo, no Câmpus Sede, arrecadou 25 kg de ali-
mentos vegetariano estrito (sem nada de origem animal) 
e não perecível (arroz, feijão ou macarrão sem ovos etc), 
que serão doados para instituição fi lantrópica local.

As aulas de Yoga são ministradas todas as quartas-
-feiras, às 18h00, na sala de espelhos, pela voluntária 
Júlia Rodrigues Faria, aluna do 5º ano de Medicina na 
UNIFIPA, praticante de Yoga há seis anos, com experi-
ência de um ano na Alemanha e formação em Hatha 
Vinyasa Yoga pelo Yoga Corpo e Consciência de São 
José do Rio Preto.

Revistas internacionais publicam
dois artigos da Biomedicina

O curso de Biomedicina da UNIFIPA obteve apro-
vação e publicação de mais dois artigos  completos 
em revistas internacionais especializadas na área 
de pesquisa. Os artigos são referentes a resultados 
de projetos de Iniciação Cientifica da graduação, de 
acordo com a coordenadora do curso, Profª Drª Ana 
Paula Girol.

O artigo “Healing eff ects of Lavandula offi  cinalis 
essential oil associated to Arctium lappa extract in a 
second degree burn model”, aceito para publicação 
na revista impressa Academia Journal of Medicinal 
Plants, foi desenvolvido pelos estudantes, técnicos e 
docente do curso de Biomedicina e Medicina da UNI-
FIPA Jean C. B. Cesário; Iasmin B. Prette; Isis Forgerini; 
Rafael M. de Santis; Melina M. Iyomasa-Pilon; Bruna G. 
Glad; Giselda P. R. da Silva; Helena R. Souza; Lucas Pos-

sebon; Profª Maria de Lourdes G. Pereira; Profª Andréia 
H. Moreno e Profª Ana P. Girol. A pesquisa que avalia o 
potencial de fi toterápicos em processos infl amatórios 
e de regeneração tecidual também contou com a cola-
boração da Universidade de Aveiro, Portugal.

Já o artigo “Evaluation of Annexin A1 protein in 
an infectious keratitis model: therapeutic perspecti-
ves”, que estuda a proteína anexina A1 em processos 
infl amatórios, foi publicado na revista Current trends 
in Ophthalmology. O estudo também foi realizado 
com participação de alunos de Biomedicina e Medici-
na, agora já egressos, docentes e técnicos da UNIFIPA 
Rafael André da Silva; Ahmad Mohamad Ali Hamade; 
Gabriel Alcalá Souza e Silva; Gabriela Hamra Pereira; 
Fábio Franco de Oliveira; Helena Ribeiro Souza; Lucas 
Possebon e Profª Ana Paula Girol.

Medicina inicia turmas de mentoria

O curso de Medicina da UNIFIPA iniciou em feve-
reiro o Programa de Mentoria de 2019 para os alu-

nos da 1ª, 2ª e 3ª séries. Cada grupo terá um Mentor 
(médico experiente e atuante) e um Mentor Júnior 
(aluno da 6ª série).  São 18 Mentores  médicos e 25 
Mentores alunos, totalizando 25 grupos de 12 a 15   
alunos cada. Os Mentores Juniores são alunos do In-
ternato, parceiros dos mentores médicos na realiza-
ção dos encontros.

Segundo a coordenadora do programa, a psicólo-
ga Adriana Pagan Tonon, os grupos se reúnem uma 
vez por mês e, nos encontros, os alunos são encora-
jados a refl etir sobre a profi ssão e sobre si mesmos ao 
longo da formação médica. “Ninguém chega lá sozi-
nho, ninguém chega lá sem aprender, ninguém apren-
de sozinho. É nisso que acreditamos”, disse Adriana.

As turmas iniciaram as atividades nos dias 19 e 26 
de fevereiro e serão realizados oito encontros em 2019 
para cada turma.

As aulas são ministradas toda semana.

Os grupos se reúnem uma vez por mês.

As provas foram aplicadas simultaneamente.

nesse tipo de avaliação é possível buscar informações 
para solucionar problemas e difi culdades surgidas du-
rante o trabalho com o aluno. “Na avaliação formativa, 
os fatores internos à situação educacional são levados 
em conta para proceder à avaliação. Por acontecer 
durante o processo de ensino e aprendizagem, a ava-
liação formativa se caracteriza por possibilitar a pro-
ximidade, o conhecimento mútuo e o diálogo entre 
professor e aluno”.

Os resultados da avaliação formativa servirão de 
base para identifi car como o processo de aprendiza-
gem tem acontecido na instituição. As informações 
coletadas possibilitarão o planejamento, ajustes e o 
redirecionamento das práticas pedagógicas junto aos 
alunos. “Acreditamos que inovar em metodologias 
didático-pedagógicas, inclusive nas avaliativas, que 
promovam a formação global do indivíduo, seja um 
importante investimento na formação e preparação 
dos graduandos em Enfermagem da UNIFIPA para o 
mercado de profi ssional”, fi naliza.

ral, pois a realização imediata e correta das manobras 
de RCP aumenta a possibilidade de sobrevivência da 
vítima. De acordo com João César, o livro “aborda que 
a utilização de estratégias específi cas para o ensino-
-aprendizagem em PCR/RCP, treinamentos presenciais 
ou na modalidade à distância demonstraram ser efi -
cazes para a obtenção de conhecimento e para o de-
senvolvimento cognitivo e habilidades motoras para o 
atendimento à parada cardíaca”. 

A obra possui 96 páginas e está disponível para a 
aquisição através do site https://www.morebooks.de/
store/pt/book/parada-cardíaca-e-reanimação-cardio-
pulmonar/isbn/978-613-9-73657-7

Divulgação
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Cursos da UNIFIPA preparam 
recepção para novos alunos

O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA iniciou 
as aulas da primeira série dos cursos de graduação no 
dia 04 de fevereiro; para o 1º ano de Medicina as aulas 
começaram no dia 11.

Os cursos de Educação Física Bacharelado e Licen-
ciatura promoveram o primeiro projeto de extensão de 
2019 com recepção dos alunos e integração com seus 
docentes. De acordo com os coordenadores Prof. Me. 
Igor Augusto Braz e Prof. José Cione Neto foi apresen-
tado o cronograma de atividades de extensão, para as 
quais os alunos foram convidados a participar.

Enfermagem

A Comissão de acolhimento do curso de Enferma-
gem, formada pelas alunas Tatiane Veteri Coneglian, 
Letícia Fernandes Cavalcanti e Adriani Izabel de Souza 
Moraes, desenvolveu a ação de recepção. A iniciativa 
contou com apresentação de material multimídia das 
atividades referentes ao ensino, pesquisa e extensão, 
além da criação de layout de capas para Facebook, com 
o objetivo de aproximar calouros e veteranos. A comis-
são também promoveu a conscientização sobre o uso 
do jaleco por profi ssionais de saúde, conforme a Norma 
Regulamentadora NR 32.

Biomedicina

O curso de Biomedicina promoveu recepção com 
apresentação das disciplinas, núcleos, organização 
curricular e corpo docente, além das  ligas acadêmi-
cas representadas pelos seus membros. Em visita pelo 
Câmpus Sede, os futuros biomédicos conheceram a in-
fraestrutura universitária, com mais de 20 laboratórios, 
a Unidade Didática e de Pesquisas, Informática, Biblio-
teca e demais instalações.

Pedagogia

Os calouros da Pedagogia tiveram aula normal até o 
intervalo, assim como as outras turmas, e depois todos se 
dirigiram ao Complexo Esportivo, onde foram recepcio-
nados pelos alunos veteranos com diversas atividades. O 
segundo ano elaborou fi lme com todas as atividades de 
2018; o terceiro ano apresentou o coral e as fl autas e o 
quarto ano desenvolveu a “Atividade do abraço” e a dos 
“Laços”, com dinâmicas para que as pessoas trocassem 
de pares e se abraçassem, sob o comando de música. Ao 
fi nal foi feita coreografi a do “Tchut tchue”, com os profes-
sores do curso à frente. Na saída todos receberam marca-
dor de página com mensagem motivacional e bombom.

Agronomia

Os ingressantes da Agronomia participaram de um 
dia de integração agronômica na manhã do dia 23, no 
Polo Regional Centro Norte/APTA, em Pindorama.

Direito

O coordenador Prof. Dr. Luís Antônio Rossi falou aos 
novos alunos sobre a instalação do curso de Direito, 
sua evolução, estrutura e funcionamento acadêmico. 
Em seguida os alunos foram informados sobre as dire-
trizes do projeto pedagógico, programas de pesquisa 
e extensão, coordenadorias e suas atividades. Por fi m, 
fi zeram visita guiada às dependências do Câmpus São 
Francisco.

Administração

Os novos alunos do curso de Administração foram 
recebidos pelo coordenador, Prof. Me. Antonio Ágide 
Mota Júnior, que informou todas as atividades de ensi-
no, pesquisa e extensão, além das diversas áreas de atu-
ação, como os estágios e posterior empregabilidade. 
Também ressaltou as características, a importância e as 
parcerias do projeto Empresa Júnior, com oportunida-
de de união da teoria com a prática. Ao fi nal das ativida-
des foram realizadas algumas dinâmicas, promovendo 
a integração entre os alunos, que ainda conheceram a 
estrutura do Câmpus e do curso.

Medicina

Os alunos da 50ª Turma do curso de Medicina fo-
ram recepcionados pelos docentes, que apresentaram 
a grade curricular e deram instruções gerais do curso, 
com ênfase nas questões da ética e humanização. O 
reitor da UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, e o coordenador 
do curso, Dr. Jorge Valiatti, falaram sobre a Fundação e 
o Padre Albino e em seguida foi apresentado o NAP/
Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Cultural pelas 
professoras Wanessa Medina e Alda Batista, com músi-
ca interpretada em Libras. A apresentação do Proava-
liar - Programa de Autoavaliação Institucional foi feita 
pela coordenadora do NEXT/Núcleo de Extensão, Profª 
Adriana Balbina, e a matriz curricular pelos professores 
Ricardo Gonsaga e Ana Paula Girol. A coordenadora do 
Núcleo de Pesquisa, Profª Cibelle Rocha Abdo, também 
esteve presente. Ao fi nal da recepção, os docentes que 
integram a COMADE - Comissão Permanente de Avalia-
ção da Matriz Curricular e do Desempenho do Estudan-
te deixaram seus contatos à disposição dos alunos.

Alunos do Sala Extra são destaque 
em vestibulares e ENEM

O cursinho preparatório Sala Extra, projeto de 
responsabilidade social realizado a 14 anos de forma 
voluntária por graduandos do curso de Medicina da 
UNIFIPA, oferece oportunidade de acesso à universi-
dade a alunos da rede pública ou bolsistas de escolas 
particulares de Catanduva e região por meio de aulas 
expositivas de preparação para os principais vestibu-
lares do Brasil, além do ENEM - Exame Nacional do 
Ensino Médio. 

A Turma 2018 do Sala Extra conquistou neste iní-
cio de 2019 diversas vagas em universidades públi-
cas do país através do Sistema de Seleção Unificada/
SISU e vestibulares tradicionais, além de bolsas de es-
tudos em faculdades particulares pelo ProUni. Até o 
momento, 14 alunos conseguiram excelentes notas e 
vagas em vestibulares e seleções disputadas de todo 
o país, como Universidade de São Paulo/USP; Univer-
sidade Estadual de São Paulo/UNESP; Universidade 
Estadual de Londrina/UEL e Universidade Federal de 
São Carlos/UFSCar. O número de aprovações deve 
aumentar com novas chamadas da lista de espera 
das instituições. 

Outro destaque fi cou por conta das notas de reda-
ção dos estudantes do cursinho na última edição do 
ENEM, com pontuações muito acima da média nacio-
nal. A aluna Giovanna Freitas de Lima, de 17 anos, ob-
teve 920 pontos em sua redação, cujo tema foi “Mani-
pulação do comportamento do usuário pelo controle 
de dados na internet”. “Na rede pública de ensino, in-
felizmente, não há disciplina específi ca para Redação. 
No cursinho Sala Extra havia uma aula por semana de 
Redação, que durava cinquenta minutos. Além disso, 
era recomendado fazer pelo menos uma redação por 
semana, que seria corrigida pelo professor, o que ga-
rantia um tempo bem maior de contato com o assun-
to”, conta a estudante.

Já em 2017/18 foram mais de 40 aprovações de 
alunos do cursinho. O universitário Iago Milani, de 
19 anos, ingressante pelo ProUni em Propaganda e 
Marketing, conta a importância do cursinho para sua 
aprovação em uma faculdade de Araraquara. “As au-
las do Sala Extra foram fundamentais para a minha 
aprovação; com elas acumulei uma bagagem vasta de 
conhecimento com refl exos positivos em minha vida 
acadêmica”.

As aulas do cursinho acontecem no período no-
turno, das 19h às 22h40, de segunda a sexta-feira no 
Câmpus sede da UNIFIPA, no Hospital Emílio Carlos, na 
Rua dos Estudantes, nº 225, Parque Iracema, Catandu-
va-SP. No dia 23 de fevereiro o cursinho pré-vestibular 
realizou processo seletivo para as 40 vagas oferecidas 
neste ano. Toda a comunicação de gabarito, apro-
vados, lista de espera e convocações são feitas pelo 
Facebook do projeto – Sala Extra Cursinho Preparató-
rio https://www.facebook.com/CursinhoSalaExtra/   

Os processos seletivos do Sala Extra são muito concorridos.

Recepção dos cursos de Educação Física.

Recepção do curso de Medicina.

Recepção do curso de Biomedicina.

Mensagem entregue aos alunos da Pedagogia.
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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 ULTRASSONOGRAFIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA

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

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA

Instituto Jorge de Medicina

•Dr. Bruno C. Sabino  - Rua 13 de Maio 1269  -  Tel: (17) - 3522-5396

NEFROLOGIA

•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Farid Felício Casseb Neto - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

NEUROLOGIA CLÍNICA

(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a e potenciais evocados audivo e visual.

•Dr. Gustavo de Almeida Herrera  - •Dr. Emílio Herrera Júnior

 Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografi a 

computadorizada e mapeamento cerebral.

•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583

NUTROLOGIA

Obesidade e emagrecimento

•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO

•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263

OTORRINOLARINGOLOGIA

•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr. - Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin - Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

PEDIATRIA

•Dr. Antonio Sérgio Munhoz - Rua Ceará, 847 - Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto - Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios - Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

PNEUMOLOGIA E  ALERGIA INFANTIL

•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS

•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

REUMATOLOGIA

•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti - Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870

UROLOGIA

•Dr. Wilmar Calil de Mello - Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE  ANÁLISES CLÍNICAS

Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº
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RH sorteia as folgas da gincana dos 100 anos

O Setor de Recursos Humanos (RH) da Fundação 
Padre Albino sorteou as quinze folgas para os funcio-
nários do Hospital Padre Albino (Equipe Branca), ven-
cedor da gincana socioeducativa que encerrou as co-
memorações dos 100 anos da chegada de Padre Albino 
a Catanduva. Pelo regulamento da gincana, todos os 
funcionários do Departamento vencedor, no caso o 
“Padre Albino”, inclusive os integrantes da equipe, par-
ticipariam do sorteio de um dia de folga, num total de 
15 folgas (número de integrantes da equipe).
Os sorteados foram:
1 - Osmar José Alves -  Serviço de Higiene e Limpeza

2 - Renan Mancini - Auxiliar de Operações - Farmácia 
3 - Doracy Valentin Severino - Auxiliar de Enfermagem 
– Ultrassom/Recepção
4 - Maria Fernandes Boerin – Técnica de Enfermagem 
– UTQ
5 - Neuza Batista Gonçalves de Campos - Serviço de Hi-
giene e Limpeza - UTI Adulta
6 - Sílvia Elena Lima - Auxiliar de Portaria
7 - Natália da Silva Estevo - Auxiliar de Faturamento
8 - Joana Pinto – Técnica de Enfermagem – Laboratório
9 - Paschoal Batista da Silva – Técnico de Enfermagem 
– 5º andar

10 - Solange Regina de Paulo - Supervisora de Alta Qua-
lifi cada - Pronto Socorro 
11 - Bruno Nunes Soares Bezerra – Técnico de Radiologia
12 - Sebastião Barbosa da Silva - Ofi cial de Manutenção II
13 - Maria Ester Correa de Oliveira Belluci - Farmacêuti-
ca Bioquímica – Laboratório
14 - Elisabete Banhos - Enfermeira – UTQ
15 - Sabina Perpétua Silvério Gallerani – Técnica de En-
fermagem - UTI Neonatal 

O RH orienta o funcionário que quando tirar a folga 
deve informar na ocorrência de ponto que foi prêmio 
da gincana.
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Aluna de Pedagogia é aprovada em 

concurso da Prefeitura de Rio Preto

Michele de Oliveira Santiago, 28 anos, então ma-
triculada no 3º ano do curso de Pedagogia da UNIFIPA 
foi aprovada no concurso público para o cargo de Pro-
fessora de Educação Básica I da Prefeitura de São José 
do Rio Preto. Entre os mais de 10.200 inscritos, sendo 
8.381 para Professor, Michele fi cou em 27º lugar, com 
excelente pontuação nas três fases da seleção, e con-
seguiu um feito inédito – aprovação antes mesmo da 
formação. O concurso ofereceu 525 vagas, sendo 495 
de Professor de Educação Básica I (PEB 1). A seleção 
foi realizada em três fases: provas objetiva e prática e 
de títulos.

Michele conta que se surpreendeu com o resulta-
do, pois o objetivo maior era o aprendizado e não a 
aprovação. “Inscrevia-me em todos os concursos da 
Educação que abriam aqui na região como forma de 
treinamento e aprendizagem, já que demora até con-

seguir a aprovação. Fiz a prova de Rio Preto 
apenas com os conhecimentos adquiridos no 
curso da UNIFIPA, sem estudos extras. Quan-
do saiu o resultado não imaginava que teria 
uma nota tão alta”, comemora. Além disso, 
ela reforça a importância do conteúdo pro-
gramático do curso de Pedagogia da UNIFIPA 
e também das aulas ministradas pela Profª 
Márcia Magatti para sua aprovação. “Nós tive-
mos diversas aulas realizadas pela professora 
Márcia durante a graduação sobre “estudos 
de casos”, com ênfase em diversas biografi as 
cobradas para a nossa formação e concursos 
públicos, além de aulas práticas, vivências e 
estágios em salas de aulas”, explica.

Para tomar posse, Michele apresentou 
Trabalho de Conclusão de Curso/TCC e junto 
à coordenadora do curso, Profª Drª Silene Fon-

tana, solicitou à UNIFIPA o “Abreviamento de curso para 
posse de cargo público”, que é a antecipação da conclu-
são da graduação mediante regras específi cas estipula-
das pela instituição. A avaliação do pedido foi feita pelo 
CONSUNI (Conselho Universitário) e aprovada.

A jovem professora está confi ante e segura para 
iniciar seus trabalhos na próxima semana, desempe-
nhando funções do cargo como participação na ela-
boração, implementação e avaliação do Projeto Peda-
gógico, do Regimento Escolar e do Plano Escolar da 
Unidade Educacional, planejar e ministrar aulas e ati-
vidades junto aos alunos e desenvolver atividades pe-
dagógicas em sala de aula, laboratório de informática, 
pátio, biblioteca, parque, áreas externas, refeitório etc.

O resultado do concurso foi homologado e publi-
cado em 19/12/2018 no Diário Ofi cial do Município de 
São José do Rio Preto.

Novos integrantes da CIPA do AME tomam posse

Docente participa de capacitação

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Ca-
tanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, promo-
veu neste dia 25 de janeiro, às 09h00, a posse dos novos 
integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dente/CIPA, Gestão 2019/2020. A solenidade foi reali-
zada na sala de treinamento e contou com a presença 
dos sete membros da CIPA; da gerente administrativa, 
Karulini Davoli Prescilio Polo, e da gerente médica, Drª 
Marcela Diaz Azem de Figueiredo.

O docente dos cursos de Educação Física Bachare-
lado e Educação Física Licenciatura da UNIFIPA Carlos 
Alexandre Mendes participou, entre os dias 09 e 18 de 
janeiro, do Passo de Arte Internacional Move Summer 
Course, em Indaiatuba-SP. O curso foi uma capacita-
ção para professores e bailarinos com profi ssionais do 

Os membros da CIPA são: Representantes 
do Empregador: Milena Fernandes Sechim; Ke-
len Martins Fernandes; Natália Aparecida Fer-
reira Souza e Rosa Aparecida Ferreira. Repre-
sentantes dos Empregados: Josandra de Cássia 
Airoldi; Angélica Aparecida Jeronymo Sarti; Ta-
tiane Marcondes de Sousa Andrade e Igor Mo-
zaquio Ferraz. A nova composição da Comissão 
é esta: Milena Fernandes Sechim, presidente; 
Josandra de Cássia Airoldi, vice-presidente; Ke-
len Martins Fernandes, 1ª secretária; Angélica 
Aparecida Jeronymo Sarti, 2ª secretária.

Antes da posse, os novos integrantes passa-
ram por treinamento, de 07 a 11 de janeiro, de 
acordo com o conteúdo programático da NR5. 
A comissão é composta por representantes dos 
empregados e do empregador, tendo como 
objetivo a prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível 
o trabalho com prevenção da vida e a promoção da 
saúde do trabalhador.

Toda a ação foi desenvolvida pelo SESMT – Ser-
viço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho da Fundação, através do Enge-
nheiro de Segurança do Trabalho Rodrigo Manzoni e 
do Técnico de Segurança do Trabalho Willian Gustavo 
Lima Fernandes. 

Brasil e do exterior.
De acordo com o docente, esta é a quarta vez que 

participa deste evento que em busca de conhecimento 
e aprimoramento técnico em dança tem como propósito 
aprimorar o ensino e desenvolvimento da expressão cor-
poral dos alunos do Centro Universitário Padre Albino.

AME Catanduva treina 
nova Brigada da Dengue

Projeto “AME ao próximo” visita Sales

No dia 07 de fevereiro, das 9h30 às 13h30, o Ambu-
latório Médico de Especialidades/ AME Catanduva, sob 
gestão da Fundação Padre Albino, promoveu treina-
mento anual teórico e prático para a Brigada da Dengue 
2019/2020, cuja fi nalidade é a prevenção e combate à 
proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor 
da dengue, zika e  chikungunya. 

A atividade promovida pelo SESMT – Serviço Espe-
cializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho da Fundação Padre Albino, CCIH – Comis-
são de Controle de Infecção Hospitalar e Administração 
do AME, em parceria com EMCAa – Equipe Municipal 
de Combate ao Aedes Aegypti, contou com palestra 
do microscopista Diego Luís da Silva Palmieri. A ação 
reuniu, na sala de treinamento do Ambulatório, 27 inte-
grantes brigadistas, entre funcionários do SHL – Serviço 
de Higiene e Limpeza, da administração, manutenção, 
jardinagem e enfermagem.

Dia 13 de fevereiro, das 08h00 às 15h00, o projeto 
“AME ao próximo” foi desenvolvido em mais uma cida-
de da região. Desta vez foram os moradores de Sales/
SP que participaram das ações que visam a diminuição 
gradativa de faltas em consultas agendadas no AME 
Catanduva. As atividades realizadas no Posto de Pronto 
Atendimento da Saúde “Aparecida Alves Gomes Gorni” 
reuniram mais de 80 pessoas.

As ações, com foco na redução do absenteísmo em 
consultas agendadas no AME Catanduva, foram realiza-
das através de banner, fi lipeta, faixa e música. O projeto 
ainda passará por outras 19 cidades da área de cober-
tura da Unidade.

RECOMENDAÇÃO Os pacientes com consultas, 
exames e retornos agendados no AME Catanduva, caso 
não possam comparecer, devem comunicar com an-
tecedência de três a quatro dias para que a vaga seja 
reaproveitada por outros pacientes que já estão na fi la 
de espera. O grande número de desistências não infor-
madas compromete a agilidade no atendimento.

Michele reforça a importância do conteúdo programático 
da Pedagogia/UNIFIPA.

Técnico da EMCAa também ministrou aula prática.

Projeto visa conscientizar pacientes.

Os novos integrantes da CIPA passaram por treinamento.

Imprensa/FPA
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O mapa do câncer em Catanduva

As neoplasias malignas, popularmente conhecidas 
como câncer maligno, são um grande problema de saú-
de pública, possuindo alta incidência e prevalência no 
Brasil e no mundo. Essas condições clínicas constituem 
um conjunto de manifestações clínicas e estão associa-
das a inúmeros fatores de risco. Diante deste cenário, o 
curso de Medicina do Centro Universitário Padre Albi-
no/UNIFIPA desenvolveu pesquisa exploratória com o 
objetivo de estudar os padrões epidemiológicos atra-
vés do levantamento dos diagnósticos comprovados 
por biópsia realizados pelo principal serviço de atendi-
mento da região de Catanduva/SP.

Os estudos conduzidos com método observacional 
retrospectivo transversal foram focados na incidência 
de neoplasias malignas (câncer) evidenciadas por bióp-
sias anátomo-histopatológicas realizadas pelo Serviço 
de Patologia dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos. 
Os dois hospitais englobam todas as biópsias realizadas 
na cidade, as quais incluem também pacientes mora-
dores da microrregião de Catanduva, composta por 16 
cidades, totalizando 277.312 habitantes.

De acordo com coordenadora da pesquisa, Profª Drª 
Ana Paula Girol, as biópsias foram contabilizadas ape-
nas nas quais o laudo diagnóstico não deixava dúvidas. 
“Os dados coletados por exame incluíram ainda sexo, 
idade, local de retirada da amostra, diagnóstico e ano-
tações complementares, que incluem estadiamento e 

metástases. Os casos de leucemia foram excluídos da 
pesquisa, já que a maioria dos laudos não confi rmava 
a doença e sugeria correlação com os achados clínicos”, 
explica ela.

A base de comparação dos diagnósticos e evolução 
no decorrer dos cinco anos analisados incluíram a in-
cidência total por tipo de câncer; incidência de câncer 
por idade e por sexo e a incidência específi ca de um 
câncer por idade e por sexo. Para obtenção dos dados 
foram usados “teste qui quadrado, risco relativo, odds 
ratio”. Por fi m os estudiosos elaboraram tabelas basea-
das no padrão do INCA de 2016. Os dados de Catandu-
va foram analisados e comparados com outras regiões 
do Estado de São Paulo, do Brasil e do mundo.

“A incidência total média dos cânceres contabili-
zados entre os anos de 2011 e 2015 foi de 92,04 casos 
para 100.000 habitantes ou 255,25 casos em média. Os 
cânceres de maior incidência foram os de mama, color-
retal, próstata, estômago, boca/faringe e colo de útero. 
Após a análise detalhada dos dados foi possível obser-
var que Catanduva apresenta um perfi l epidemiológico 
para neoplasias que contraria, em alguns casos, as es-
tatísticas nacionais e mundiais. De acordo com os re-
sultados encontrados, o câncer de pulmão possui baixa 
incidência”, destaca a pesquisa.

Outro dado importante apontado foi para a gran-
de taxa de melanomas no município, enquanto as es-
tatísticas nacionais são menores. A forte incidência de 
raios solares, o grande número de trabalhadores rurais 
no município e o maior número de diagnósticos fei-
tos estão entre as hipóteses levantadas para justifi car 
esse quadro. Além disso, a pesquisa também identifi -
cou outros diversos tumores incidentes na população 
da região, com diferentes classifi cações patológicas: 
adenocarcinomas (esôfago, estômago, intestino, paró-
tida, mama, útero, ovário, próstata, pulmão, vias bilia-
res), carcinomas (de pele - basocelular e espinocelular, 
mama, útero, fígado, parótida, bexiga, rim, pulmão, 
reto, tireoide), além de melanoma, lipossarcoma, tera-
toma e linfoma.

A pesquisa foi desenvolvida durante quatro meses 
pela docente e coordenadora do projeto, Profª Drª Ana 
Paula Girol, com a colaboração dos acadêmicos Filipo 
Amorosino Daloui, Paula Pinheiro, Daiana Melo, Caio 
Henrique Okuda Oliveira e Gabriela Hamra.

Funcionário da FPA 
vence corrida pró HCC

Garoto portador de doença rara 
participa da corrida

O jovem Washington de Oliveira, de 20 anos, funcio-
nário da Fundação Padre Albino venceu, na categoria 
geral masculino 10 km, a 4ª Corrida Mr. Jhubi do Bem, 
pró Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) realizada 
no dia 9 de fevereiro, na Avenida Theodoro Rosa Filho, 
em Catanduva. Ele trabalha há nove meses na portaria 
do Hospital Padre Albino. Washington concluiu a prova 
com o tempo de 33’30’’.

Este é o segundo ano que ele vence a corrida pró 
HCC. “Saber que você está correndo para ajudar e con-
tribuir para a construção do hospital de câncer é uma 
inspiração a mais para correr. Fico feliz em participar 
para ajudar o HCC”, disse.

A 4ª Corrida Mr. Jhubi do Bem contou com a parti-
cipação de um atleta muito especial. O pequeno Lucas 
Minieri Lúcio dos Santos, 12 anos, portador da Síndro-
me de Beckwith-Wiedemann, percorreu cinco quilôme-
tros da prova com Evandro e Renato Marton, que se re-
vezaram empurrando a cadeira de rodas adaptada para 
participar de corridas de rua. Lucas terminou a prova 
em 52º lugar, com o tempo de 28’30’’.

A mãe, Poliana Silvestre, contou que descobriu a sín-
drome de Lucas no quarto mês de gestação e no sétimo 
mês, ainda no útero, o garoto teve um acidente vascular 
cerebral (AVC) intrauterino, que paralisou todo lado di-
reito dele. “Eu não imaginava que ele, com tantos pro-
blemas, um dia participaria de uma corrida. Quando eu 
o vejo participando dessas corridas, sinto como se ele 
estivesse nascendo de novo; só que agora sem tantos 
problemas”, contou emocionada.

Poliana tem um projeto em parceria com a Life 
Sports, empresa que organizou a Corrida Mr. Jhubi do 
Bem, que se chama “Pernas do Bem”, inspirado no Pro-
jeto “Pernas Solidárias”. “É um projeto social de inclusão 
de crianças com alguma defi ciência e a nossa intenção 
é estimular a participação delas nas corridas de rua. 
Conseguimos esta primeira cadeira com a venda de 
uma rifa, mas queremos angariar mais cadeiras como 
esta para possibilitarmos a participação de outras crian-
ças”, informou.

Queima do Alho de Fernando Prestes reverte mais de R$ 223 mil ao HCC

FPA realiza bazar de verão pró HCC

Promoção de revenda de gás benefi cia HCC

O Bazar de Verão pró Hospital de Câncer de Catan-
duva (HCC), realizado de 05 a 08 de fevereiro na anti-
ga sala de espera do glaucoma, defronte à capela do 
Hospital Emílio Carlos, teve renda total de R$ 3.849,60. 
Realização do Setor de Captação de Recursos da Fun-

A Revenda Ultragás Galhardi comemora seu primei-
ro aniversário em benefício do Hospital de Câncer de 
Catanduva (HCC). De 1º de fevereiro a 31 de julho, na 
venda de cada botijão de gás P13, a revenda vai doar 
R$ 2,00 para fi nalizar as obras da Radioterapia/HCC. A 

 Washington é bi-campeão da corrida.

A pesquisa foi feita através do levantamento dos 
diagnósticos comprovados.

Rio Negro e Solimões fi zeram o show principal da 
grande festa.

Lucas, Evandro e Renato cruzam a linha de chegada.

Marketing/FPA
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A organização da 12ª Queima do Alho de Fernando 
Prestes, realizada pela família Borgonovi e comanda-
da pela D. Maria Borgonovi no dia 06 outubro, a partir 
das 12h, divulgou o resultado fi nanceiro fi nal do even-
to, R$ 223.360,00, doado ao Hospital de Câncer de Ca-
tanduva/HCC.

Ainda segundo a organização, a Queima do Alho 
contou com a participação de 900 pessoas, que rece-
beram sacolas com brindes, participaram do almoço 
e do leilão de prendas, entre elas, chapéu, camisa de 
times de futebol, tevês, celulares e uma Belina. A aber-
tura foi feita pela banda 100KO, com show principal da 
dupla Rio Negro e Solimões.

dação, o bazar ofereceu roupas e sapatos novos com 
preço acessível (masculino, feminino e infantil). 

No próximo mês de março o bazar será realizado no 
Hospital Padre Albino. A entrada é franca e será aceito pa-
gamento em dinheiro, cheque ou cartão de crédito/débito.

responsável pelo evento é Suzana Galhardi, em parceria 
com o setor de Captação de Recursos da Fundação.

A Revenda Ultragás Galhardi fi ca na Rua Natal, 382, 
esquina com a Rua Maceió, no bairro São Francisco, 
em Catanduva.
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