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EDITORIAL

Venerável Padre Albino!
Você já parou para pensar que Catanduva 

pode ter um santo? Um santo que não é ca-
tanduvense de nascimento, mas de coração, 
que fez muito, mas muito pela cidade e região? 
Como já disse em editorial anterior, o que seria 
de Catanduva se Padre Albino não tivesse vindo 
para cá?

Neste dia 20 de fevereiro, o Papa Francisco 
autorizou a promulgação do decreto de reco-
nhecimento das virtudes vividas em grau heroi-
co por Padre Albino, agora Venerável. Segundo 
o dicionário, venerável é pessoa “que se deve 
respeitar, respeitável; diz-se de pessoa virtuosa 
já falecida, cujo processo de beatifi cação já foi 
instaurado”. Padre Albino não gostava de títu-
los, mas era Monsenhor, jamais usado por ele. 
No entanto, o título de agora se encaixa muito 
bem. Ele era respeitado na cidade, na região, no 
Estado, e sua obra reconhecida além-fronteiras.

Faltam apenas dois degraus para Catandu-
va e região terem um santo: a beatifi cação e a 
canonização. Para isso deverão ser apresenta-
das ao Vaticano provas de dois milagres atri-
buídos à intercessão de Padre Albino. Então, se 
você está rezando pela beatifi cação, continue, 
intensifi que. Se ouviu falar ou sabe de algum 
milagre atribuído a ele, entre em contato com 
a Cúria Diocesana de Catanduva pelo telefone 
(17) 3521-6501. Da abertura do processo pela 
beatifi cação, patrocinado pela Fundação Pa-
dre Albino, em março de 2013, à declaração 
da condição de Venerável foram mais de sete 
anos. Quem sabe, agora, conseguimos dimi-
nuir o tempo para que ele se torne Beato. Para 
isso precisamos de milagres e orações. Conta-
mos com a ajuda da população de Catanduva 
e região.

Nesta edição, a matéria “O pódio das frutas”, 
na página 04, informa as mais energéticas, as ri-
cas em vitaminas etc. e vale a pena ler também 
“As 12 frutas que soltam o intestino”.

O HCC lançou a campanha “Troco solidá-
rio”. O troco que você pode deixar ao pagar 
suas compras vai ajudar no tratamento de pa-
cientes com câncer e na aquisição de equipa-
mentos. Exemplo foram as compras de capela 
de fluxo laminar, camas, mesas de cabeceira 
e tevês para alas de internação. A sua doa-
ção pode ajudar muitas pessoas a terem tra-
tamento rápido e eficaz, com humanização! 
Veja os casos das pacientes Adriana e Dulci-
neia na página 06.

Outra campanha, ainda na área da saúde, 
foi lançada pelos hospitais da Fundação e AME 
Catanduva: sobre absenteísmo, ou seja, as pes-
soas marcam consultas e exames e não compa-
recem. Em 2020, 25 mil pessoas faltaram a con-
sultas e exames. É muito importante desmarcar, 
pois caso não possa comparecer pode benefi -

ciar outra pessoa que está na fi la de espera.
O curso de Direito da UNIFIPA coleciona su-

cesso nas avaliações. Agora foi na revista VC S/A, 
da Editora Abril, colocando-o entre os melhores 
do país. A qualidade também é notada na En-
fermagem, com aluna formada em 2019, que 
recebeu menção honrosa por trabalho desen-
volvido em Saúde Coletiva, e na Medicina, com 
trabalho de alunos publicado em revista inter-
nacional. Já o curso de Pedagogia desenvolve 
pesquisa junto às escolas estaduais do municí-
pio sobre “Método de Melhoria de Resultados”. 
Todo cuidado foi e está sendo tomado pela UNI-
FIPA no retorno às aulas, como se pode ver em 
matéria na página 09.

E a Covid-19? Novas variantes surgindo, lei-
tos hospitalares novamente lotados. A situação 
está pior que no pico da pandemia, com alta 
taxa de ocupação de leitos de UTI, principal-
mente no interior. O Estado determinou toque 
de restrição das 23h às 5h até 14 de março. Todo 
cuidado é pouco, mas a gente vê ainda muita 
gente que não leva a sério as medidas sanitá-
rias. Pelo menos as Unidades da Fundação es-
tão atentas! Além da UNIFIPA, o AME Catanduva 
continua promovendo ações para proteger seu 
público interno e externo. E devemos desta-
car o Recanto Monsenhor Albino, que recebeu 
cumprimentos do Conselho Municipal de Saú-
de pelo “trabalho, esforço e profi ssionalismo” 
diante da pandemia. Todos os idosos já foram 
vacinados e graças a Deus e a Padre Albino não 
foi registrado óbito, ao contrário de unidades 
semelhantes.

Na edição passada falamos sobre o corte de 
verbas pelo governo do Estado de dois progra-
mas de ajuda aos hospitais, o que deixa a Fun-
dação muito preocupada, pois o corte será de 
mais de dois milhões de reais no “Padre Albino” 
e “Emílio Carlos”. Solidária e consciente da im-
portância dos hospitais da Fundação, a Câmara 
de Catanduva aprovou, por unanimidade, mo-
ção de apoio do vereador e presidente da Casa, 
Gleison Begalli, pelo corte das verbas. Falando 
de recursos, diretores, com o apoio do depu-
tado Sinval Malheiros, foram ao Ministério da 
Saúde, onde entregaram vários pedidos e estão 
confi antes no atendimento. E muito bem-vin-
dos foram os créditos de recursos, no fi nal de 
janeiro, de novas emendas do deputado Dele-
gado Olim.

Mais uma vez encerro com notícia triste. O 
falecimento do conselheiro Dr. Antonio José 
dos Santos, a quem todos tinham grande admi-
ração, respeito e carinho.

 Boa leitura e até a próxima edição.

Mauro Assi - Editor.



Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino

06 - Antonio Marcos Devitto
15 - José Silas Januário

Membros Honorários da Fundação Padre Albino

17 - João Antonio Corniani

Coordenadoria Geral

01 - André Batista Pátero
02 - Suellen Cristina de Oliveira da Silva
03 - Rodrigo César Pigari
06 - Diego dos Santos Brito
08 - Junior Henrique Moreli Pio
17 - Maria Cândida Gil Fernandes Vitral
 Dr. Nélson Gomes Hespanha
20 - Aparecido Reinaldo Caetano de Abrantes
 Lívia Garcia Piovezana
 Rogério Goltardo
 Wellington Miletta
22 - Roberto Cássio Alberganti Lucci
 Silmara Simões Parra
23 - Flávio Fernando Pascolat
25 - Graziela Paschoalotto de Mello
 João Carlos Hernandez
 Paulo Tadeu Tonello
26 - Willian Rafael Moreira de Oliveira
29 - Ana Paula Braga
30 - Guilherme Moraes da Silva
31 - Beatriz Figueiredo Capelli

Hospital Padre Albino

01 - Ana Cristina Cândido Fiori
 Dr. José Augusto de Camargo Gabas
 Olívia Ferreira de Menezes
 Simone Aparecida Trovó
02 - Cláudia Lecinia Correia
03 - Sandra Rodrigues
04 - Paloma Pazinatti
05 - Letícia da Silva Assis
06 - Gilmara Cláudia Octávio
 Verônica Aparecida Evaristo
07 - Ana Maria Teodoro
 Andreia Ferraz do Amaral Gomes
 Fabiana de Paula Martins dos Santos
 Sebastião Barbosa da Silva
08 - Alessandra Pereira de Almeda
 Fernanda Carolina Marcello Pinoti
 Isabela Cruz Paleuco Galiardo
 Kimberly Xavier dos Santos
 Luzia Maria da Encarnação Neta
 Patrícia Cavariani
09 - Patrícia Lopes de Campos
10 - Audenir Aparecida Pexe
 Dayse Cristina Rocha Costa
 Edilaine Carmozino da Silva
 Isabela Fernanda dos Santos
11 - Rodrigo Fabiano Santiago
 Viviane Correia de Almeida
12 - Gabriela Bruna da Silva
 Tainá Cristina Alexandre
13 - Gabriela Moraes Teodoro
14 - Cleiton Arquimedes da Silva
 Doraci de Oliveira Franca
 Edilson Rogério de Souza
 Matheus Lucas Alves
15 - Lucilene dos Santos Toscaro Martine
 Marcela Salvador Rigoldi Kauff umann
 Railete Alves Lima de Oliveira
 Sonia Sueli Zampieri Brito
16 - Carolina Jardini de Oliveira
 Johnathan Otávio Moura do Carmo
17 - Daiane de Fátima Sando
 Diego Henrique Silva de Almeida
 Evandro de Jesus Pedro

20 - Michele Rafaela Saqueti
21 - Agnaldo da Costa Garcia
23 - Érica Aparecida Pereira
 Franciani Gizeli Abrante
 Leuza Pereira dos Santos Cruz
24 - Francieli Fernanda Rapagane
25 - Melina Sant’ana Bertelini
26 - Aparecida Angélica Mazalli
27 - Eduarda Rayanne de Oliveira Nunes
29 - Elias da Motta
 Márcia Massoni
30 - Fábio Macedo Gordo Peres
 João Aparecido Innocencio do Amaral

Recanto Monsenhor Albino

08 - Izabel Cristina de Almeida
11 - Ana Cláudia Vespasiano
13 - Jennifer Nayara Baldassarini
14 - Josie Kelly Lourenço da Silva de Oliveira
15 - Arlete Mathias
21 - Dulcineia Augusta da Luz Trindade
28 - Deolinda Mutti
 Osvaldo Pereira Motta

Ambulatório Médico de Especialidades - AME 
02 - Mariana Leide Baratta
08 - Viviani de Cássia Grissio de Oliveira
10 - Sheila Kikumoto Gomes
11 - Angélica Aparecida Jeronymo Sarti
18 - Aline dos Santos Garcia
 Rayani de Souza Tavares
24 - José Paulo Deraco
26 - Agnelo Fernandes de Souza
 Valdineia da Anunciaçao Silva Freitas
28 - Cristiane Mara Antignani Lima
30 - Yuna Nogueira Ghannage
31 - Márcia Regina Andreghetto
 Patrícia Meneguessi Miatello Garcia

Colégio Catanduva 
07 - Profa. Francieli Thais Belucci
09 - Profa. Silvana Márcia Paschoal Damasceno
11 - Márcio Régis Antunes
    

UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino    
03 - Prof. José Guilherme Silva Augusto
05 - Profa. Eunice Aparecida de Aguiar Alonso
 Profa. Paola Alexandria P.de Magalhães
08 - Prof. Guilherme Spagna Accorsi
 Prof. José Cione Neto
10 - Prof. Jorge Luís dos Santos Valiatti
 Profa. Vanessa Maria Brogio Schiesari
12 - Andreina Kathiussa Soares de Oliveira
15 - Helena Ribeiro Souza
16 Profa. Adriana Balbina Paoliello
 Prof. Sérgio Ricardo dos Santos
17 - Prof. Lucas Ribeiro de Azevedo
 Luciana Lourenção Andreta
 Prof. Marcelo Ceneviva Macchione
19 - Prof. Álvaro José Haddad de Souza
 Cleide Aparecida Bomfante Silva
21 - José Ricardo de Sousa
22 - Débora Bernadete de Barros
24 - Prof. José Antonio Sanches
 Luciano Carlos Santana
 Mairto Roberis Geromel
25 - Prof. Júlio César Fornazari
 Maria Stela Esteves
27 - Evelyn Eugênia da Silva
 Mirian Cristina Cabral Tomáz
28 - Prof. Jesus Nagib Beschizza Feres
 Prof. Manzélio Cavazzana Junior
30 - Adriana Borges Rodrigues
31 - Roberta Maria Ferreira
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18 - Carla Vitória de Oliveira Bergamini
 Ketlyn Ferreira da Costa
 Maria José de Paula Camargo
19 - Anderson Paulo de Oliveira de Almeida
 Maria Angélica Lozano
20 - Edmara Aparecida San Felice
 Renato Thomaz Sinhorino
21 - Alessandra Cristina de Lima
 Daiane Renata Titotto
 Neide Naranjo
22 - Conceiçao Imaculada de C. Guirado
 Dr. José Paulo Nardi
 Maria Helena Mendes
 Patrícia do Amaral Giacomassi Aparício
23 - Cristiane Pereira dos Santos
 Elaine Cristina Araújo dos Santos Souza
24 - David Roberto Bueno da Silva
 Marli Pereira Domingos da Silva
 Thalles Gabriel Simões dos Santos Silva
25 - Ailton Silva Ribeiro
 Jaqueline de Oliveira de Souza
 Marina Brioto Fernandes Martins
 Renata Moreti Correa Leite
26 - Cristiane Aparecida de Souza Siqueira
 Nathália Luciana Vidotti
 Patrícia de Oliveira Silva
 Solange Cristina Gallis
 Taisa de Cássia Boina
27 - Adriana Marcolino dos Santos
 Caroline Cristina de Sousa Lima
 Rosimara de Campos Franco
29 - Lucimara Aparecida Ponte Martins
 Maria Ines Tadeu Vieira
30 - Jeff erson Rodrigo Urbano Alves
31 - Daniel Ronchi Bottós
 Fátima Pinto Cajuella
 Márcia José Alves Deziderio
 Raissa Amanda Lietro
 Valdercilia Selma Pinchini Benatti

Hospital Emílio Carlos

01 - Aparecida Donizeti Martin
 Maria Carolina do Nascimento
 Vicente Batista dos Santos
03 - Bianca Diana Padim
 Izildinha Benevente
05 - Carolina Vendramini Munhães
 Caroline de Araújo Cândido
 Monize Fernanda Pretti
06 - Mayara Theodoro Neves Ignácio
 Sonia Regina Aparício Azevedo
07 - Júlia Trindade Araújo da Silva
 Juliana Aparecida Machado Dias
09 - Rosemary Fernandes
10 - Aldeisse Silva da Cruz
11 - Amanda de Lima Pincelli
 Lucimara Aparecida Antonio
12 - Karen Gabriela Gomes
 Vilma de Cássia Pendezza Oliveira
13 - Daiton Mateus da Costa
 Júlio César de Oliveira
 Patrícia Clemente
14 - Brenda Jaqueline Sanches Peres
15 - Letícia Cristina Vidal
 Luzia Eleutério da Silva
 Nadir Alves da Silva
 Roseli Teixeira
17 - Antonio Pereira Filho
18 - Anderson José Barboza de Lima
19 - Cláudia Aparecida Gomes da Silva
 José Estevo
 Luís Carlo Parada
 Rosângela de Sousa Pio
20 - Lilian Kaanda Godoy Barberato
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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 
eliminação da discriminação racial, 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
Existe algum idioma em que a escrita seja feita de cima para baixo? 

Tanto a escrita chinesa quanto a japonesa são feitas de cima para baixo e da direita 
para esquerda. As duas são bastante complexas, em especial a da língua japonesa. Ela 

possui três alfabetos: o hiragama, o katakana e o kanji.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167

As mais energéticas

Açaí (495 kcal em uma tigela pequena)
Abacate (235 kcal em 1/2 unidade)
Caqui (90 kcal por unidade)
Figo (90 kcal por três unidades)
As menos energéticas

Melão (20 kcal em uma fatia)
Pêssego (25 kcal em uma unidade)
As mais ricas em fi bras

Açaí (35 g em uma tigela pequena)
Goiaba (10 g em uma unidade)
As mais ricas em carotenóides

Manga (3600 mcg em uma unidade)
Caqui (1800 mcg em uma unidade)
As mais ricas em vitamina E

Abacate (230 mg em 1/2 unidade)
Açaí (90 mg em uma tigela pequena)
As mais ricas em potássio

Banana (350 mg em uma unidade)
Uva (296 mg em uma xícara)
As mais ricas em vitamina C

Goiaba (370 mg em uma unidade)
Morango (110 mg em uma xícara)
As mais ricas em cálcio

Açaí (236 mg em uma tigela pequena)
Tangerina (40 mg em uma unidade)
As mais ricas em magnésio

Abacate (100 mg em 1/2 unidade)
Banana (30 mg em uma unidade)
As mais ricas em ferro

Açaí (25 mg em uma tigela pequena)
Amora (5 mg em um copo médio)

Anemia:

Artrite:

Cãibras musculares:

O pódio das frutas

Frutas para esportistas

lazer variedades “Daria tudo que sei pela 
metade do que ignoro”. 

René Descartes.
&

Bolinho de 
mandioca fácil

Bolo de milho
de liquidifi cador 

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

Modo de preparo
Em um recipiente, separe o aipim cozido e tire 
os fi apos. Amasse bem e reserve. Em outro re-
cipiente, 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 ponto da massa é seme-
lhante ao ponto da massa de bolo. Coloque a 
frigideira com óleo no fogo e espere esquentar 
para depois colocar a massa; isso evita que fi que 
encharcada de óleo. Frite os bolinhos por aproxi-
madamente 5 minutos ou até eles fi carem doura-
dinhos. Tempo de preparo: 15 minutos.

Ingredientes
• 3 ovos
• 1 lata de milho verde (escorrer a água)
• 1 lata de leite condensado
• 100 gramas de coco ralado.
• 1 colher de sopa de manteiga
• 1 colher de sopa de fermento

Modo de preparo
Bata todos os ingredientes no liquidifi cador por 
aproximadamente 4 minutos. Asse em forno mé-
dio (180ºC) preaquecido por 30 minutos.

CULINÁRIA

10. Para prevenir batatas de brotar, junte uma 
maçã a elas.

11. Previna o solo para a água não escapar pe-
los buracos dos vasos de plantas forrando o vaso 
com um fi ltro de café.

12. Amole tesouras cortando uma folha de lixa 
de papel.

13. Use borrachinha para ajudar a abrir uma 
jarra: coloque uma em volta do meio da jarra ou 
vidro e outra em volta da tampa. Isto ajudará a não 
escorregar de suas mãos.

14. Para prevenir as lágrimas quando cortar 
cebolas, passe vinagre branco na tábua de cortar 
(isso não afetará o gosto da cebola).

Dicas interessantes

Açaí, Amora, Carambola
Abacaxi, Ameixa e Maçã
Banana, Laranja e Melão

Continua.

Os esportistas estão sujeitos a algumas condições 
que podem ser prevenidas e aliviadas com as frutas.
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Relatório da Ouvidoria JANEIRO/2020

Campanha da Fraternidade Ecumênica 

de 2021 tem o diálogo como tema
Iniciada dia 17 de fevereiro, a Campanha da Fraterni-

dade de 2021 é a 5ª a ser trabalhada na dimensão ecu-
mênica. Com sua abertura na entrada do Tempo Qua-
resmal e coleta marcada para o Domingo de Ramos, 
28 de março, os cristãos de todas as denominações são 
chamados em 2021 a viver e promover a dimensão do 
diálogo, como método de se derrubar as barreiras da 
divisão, fortalecendo a unidade.

A Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 
tem como tema “Fraternidade e Diálogo: compromisso 
de amor” e lema “Cristo é a nossa paz: do que era dividi-
do, fez uma unidade” (Ef. 2.14).

Através do diálogo amoroso e do testemunho da 
unidade na diversidade, a campanha convida comu-
nidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, 
avaliar e identifi car caminhos para a superação das po-

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em janeiro, que vestem a camisa da Funda-

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

HOSPITAL PADRE ALBINO 

Tamires Aparecida Ferreira
Ana Júlia Camargo
Taynara Marques Camargo Soares
Cátia Regina Faria Ribeiro
Natalino Ferreira dos Santos
Jaine Duarte Weber da Silva Moreton
Eduarda da Silva dos Santos
Bruna Anielly Ferreira Lima
Maria Eduarda Pereira
Kayalem Boroni Lopes
Ariane Cristina Campari
Igor Fernando Nunes
Rafaela Adami Marion
Ana Paula Silva Trindade

Júlia Gabriele Stuchi
Eduarda Batista Piló dos Santos 
Josenilda Santos da Silva

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Maria Emília de Almeida Aniquiarico
Beatriz Queiroz
Bianca Diana Padim
Leandro Rodrigues de Souza
Felipe Mateus Santiago
Jeniff er Stefani Rodrigues
Ludmila Clemente de Moraes
Raihane Andreza Oliveira Urize
Vitória Cristina da Costa
Vilma de Cássia Pendezza Oliveira

Ester Luiza da Silva
Gabriel Lucena Izelli
Keren Cristina Rodrigues Caetano
Franciele Fernanda Rapagane
Giovana Rodrigues Lemos
Carolina Vendramini Munhaes

CENTRO UNIVERSITÁRIO

PADRE ALBINO

Otávio Henrique de Brito de Senna
Mirian Cristina Cabral Tomaz

AME

Andreia Mendes Ortega

  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:

Recrutamento interno promove funcionários

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Débora de Azevedo Enfermeira HEC Enfermeira coordenadora

Miriane Marins Macedo Auxiliar administra  vo III HEC Supervisora de hotelaria

Amanda Isabel de Souza Auxiliar administra  vo I HPA Auxiliar de faturamento

Jaqueline Cris  na B. Brito Bertelli Auxiliar de faturamento HPA Auxiliar administra  vo III

Diego Henrique de Souza Técnico de enfermagem HPA Enfermeiro

José Ribeiro Lino Junior Auxiliar de almoxarifado II HEC Supervisor de almoxarifado

Ailton Silva Ribeiro Auxiliar de operações HPA Auxiliar de almoxarifado II

Bruna Marques Ossana Recepcionista HPA Recepcionista caixa

larizações e das violências que marcam o mundo atual.
Os objetivos da campanha são denunciar as violên-

cias contra pessoas, povos e a Criação, em especial, as 
que usam o nome de Jesus; encorajar a justiça para a 
restauração da dignidade das pessoas, para a supera-
ção de confl itos e para alcançar a reconciliação social; 
animar o engajamento em ações concretas de amor à 
pessoa próxima; promover a conversão para a cultura 
do amor em lugar da cultura do ódio; fortalecer e cele-
brar a convivência ecumênica e inter-religiosa.

Campanhas Ecumênicas

A última Campanha da Fraternidade Ecumênica reali-
zada pela CNBB e pelo Conic foi em 2016 com tema “Casa 
comum, nossa responsabilidade” e lema “Quero ver o di-
reito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que 

não seca” (Am 5.24), com foco no saneamento básico, de-
senvolvimento, saúde integral e qualidade de vida aos ci-
dadãos. A primeira Campanha da Fraternidade Ecumênica 
foi realizada em 2000, com o tema “Dignidade humana e 
paz” e lema “Novo milênio sem exclusões”. A segunda, em 
2005, abordou “Solidariedade e Paz” e “Felizes os que pro-
movem a paz”. A Campanha de 2010 tratou da “Economia 
e Vida”, a partir do lema “Vocês não podem servir a Deus e 
ao dinheiro”.

Cartaz da CF-2021.
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HCC lança campanha 

Troco Solidário para 

empresas
O Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) conta com a co-

laboração da população de Catanduva e dos 18 municípios da 
região para proporcionar aos pacientes com câncer atendi-
mento ambulatorial, exames, cirurgias, quimioterapia e radio-
terapia. Para isso está lançando a campanha Troco Solidário, à 
qual empresas de todos os seguimentos podem aderir.

 A empresa, aderindo à campanha, oferece aos seus clientes 
a doação do troco ao HCC para custear o tratamento oncológi-
co. “Fizemos essa campanha inicialmente com a Rede Central e 
com o Tonin Superatacado e com o troco doado pelos clientes 
ao pagarem suas compras conseguimos bons resultados. Não 
pesa no bolso do cliente, não tem custo para a empresa e nos 
ajuda a pagar os tratamentos dos pacientes com câncer”, des-
tacou o presidente da Diretoria Executiva da Fundação Padre 
Albino, Reginaldo Donizeti Lopes.

 Como forma de agradecimento, as empresas parceiras se-
rão divulgadas nas redes sociais da Fundação, uma maneira 
da comunidade também conhecer as empresas solidárias que 
abraçam a causa e de não cair em golpes como acontece com 
diversas instituições fi lantrópicas, que têm seus nomes vincu-
lados a campanhas ilegítimas. “Seu troco parece pequeno, mas 
é enorme para quem depende dele para viver”, ressaltou Regi-
naldo Lopes.

 Para participar basta entrar em contato com o Setor de 
Captação de Recursos da Fundação Padre Albino pelo 17 
3311-3365 ou whatsapp 17 99789-8343.

Cirurgias de ouvido por
endoscopia são realizadas
no Hospital Padre Albino 

O cirurgião otorrinolaringologista Dr. Evandro Mar-
ton realizou, no Hospital Padre Albino, duas cirurgias de 
ouvido por endoscopia. 

 Segundo Dr. Evandro, um dos procedimentos, iné-
dito, foi uma Timpanoplastia endoscópica em paciente 
do sexo feminino, de 62 anos, que apresentava perfura-
ção da membrana timpânica e perda auditiva condutiva 
moderada no ouvido direito. A segunda, uma Estape-
dectomia endoscópica, também em paciente do sexo 
feminino, de 49 anos, com perda condutiva moderada 
causada pela otosclerose. Essa técnica inédita em pro-
cedimento cirúrgico já havia sido realizada pela primeira 
vez no Hospital Padre Albino em 21 de janeiro de 2020, 
também pelo Dr. Evandro. Ele explica que a cirurgia é 
indicada para pacientes com perda auditiva condutiva 
para implante de prótese do ossículo estribo no ouvido. 
O procedimento foi indicado devido à progressão da 
perda auditiva. 

O médico esclarece que o endoscópio tem sido mui-
to usado nas cirurgias de ouvido, pois oferece diversas 
vantagens para o cirurgião e, principalmente, para o 
paciente. “Entre as grandes vantagens destes instrumen-
tos estão a possibilidade de excelente visualização e ilu-
minação das estruturas, assim como magnifi cação do 
campo cirúrgico”, explica Dr. Evandro. Para os pacientes, 
“o procedimento torna-se menos invasivo, realizado por 
dentro do canal do ouvido, sem cortes e com recupera-
ção mais rápida”, conclui. 

Dr. Evandro Marton: o endoscópio oferece vantagens 
para o cirurgião e para o paciente.

Adriana e a família ao tocar o Sino da Esperança.

Dulcineia, a irmã e o fi lho: aliviada.

Divulgação

Cirurgia, quimioterapia e radioterapia: a luta contra o câncer

Final da primeira etapa

Adriana Paula Lopes Pereira, 41 anos, concluiu, dia 
19 de fevereiro, a 25ª sessão de radioterapia no Hos-
pital de Câncer de Catanduva. Ela foi a 357ª paciente 
a encerrar o ciclo de radioterapia no HCC. A batalha 
contra a doença começou em dezembro de 2019 com 
a descoberta do câncer de mama. “Fiz a cirurgia e 30 
sessões de quimioterapia entre a branca e a vermelha; 
mal conseguia levantar da cama por causa do mal-es-
tar”, contou a paciente.

Para comemorar a fi nalização de mais uma etapa, 
Adriana tocou o Sino da Esperança acompanhada das 
fi lhas, da irmã e da sobrinha. “Estou aliviada. Minhas fi -
lhas foram a minha força. É por elas que eu luto; foi por 
elas que não me entreguei à doença”. 

“Valorizar os momentos e a saúde porque é tudo 
muito rápido e delicado”, aconselhou Marta Helena Mi-
lani Marsari, ao falar sobre o tratamento da irmã, Dulci-
neia Selma Milani Frigério, 76 anos, que concluiu, dia 19 
de fevereiro, sua 6ª e última sessão de quimioterapia.

“Lidar com o diagnóstico é a parte mais difícil”, con-
tou o fi lho, Sérgio Ricardo Frigério. “Deixei meu traba-
lho e minha família em outro Estado para acompanhar 
minha mãe em tudo, seja na logística, nos cuidados e, 
principalmente, como médico”.  

Para Dulcineia, a quimioterapia foi o início do tra-
tamento contra o câncer. Ela segue com acompanha-
mento médico e exames para as próximas etapas. “Sin-
to-me aliviada”, disse ela. 

Comunicação FPA

Comunicação FPA



advogado e Coordenador do curso.
Para a profi ssional Daniela Pinheiro de Freitas, for-

mada pela UNIFIPA, o ensino de excelência, com corpo 
docente altamente capacitado, garantiu seu preparo 
na carreira profi ssional. “O curso de Direito atendeu 
todas as minhas expectativas pessoais e profi ssionais, 
pois a base de um ensino jurídico de qualidade foi im-
prescindível para alcançar a aprovação no Exame de 
Ordem (OAB), assim como a pronta inserção no mer-
cado de trabalho”.

 O elevado índice de aprovação no Exame de Ordem 
(OAB) já se tornou tradição no curso de Direito da UNI-
FIPA, que periodicamente fornece atividade especial e 
extracurricular para a prova, com maciça adesão dos es-
tudantes e desmedida dedicação dos docentes, o que 
tem gerado resultados cada vez mais extraordinários.

  Avaliação 2019 

Recentemente, o CPC avaliou os cursos das Institui-
ções de Ensino Superior do Estado, onde foram avaliados 
os desempenhos dos cursos da área da saúde. Dos quatro 
cursos avaliados da UNIFIPA, três deles receberam notas 

de excelência 
no Conceito 
Preliminar de 
Curso (CPC), re-
ferente ao ciclo 
de avaliação do 
ano 2019, divul-
gado pelo MEC 
no ano passa-
do, em 09 de 
dezembro. São 
eles: Biomedi-
cina, Educação 
Física (Bachare-
lado), Enferma-
gem e Medicina. 

Fonte: ht-
t p s : / / vo c e s a .
a b r i l . co m . b r /
carreira/cursos-
-de-direito-me-
lhores-piores/ 
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Victória Larissa

O carnaval foi uma surpresa para os idosos.

Classifi cação do curso de Direito/UNIFIPA na VC S/A.

Dra. Daniela: O curso atendeu todas 
as minhas expectativas pessoais e 
profi ssionais.

Preparatório de OAB na faculdade

COVID-19: Conselho Municipal de Saúde 

cumprimenta Recanto Monsenhor Albino

Começou no dia 06 de fevereiro o primeiro módulo 
do curso de ensino avançado “Preparatório de OAB na 
Faculdade”, organizado pelo curso de Direito da UNIFIPA. 
Composto por três módulos, o curso se estende até o 
mês de março, totalmente online, com emissão de cer-
tifi cado de 31 horas. “O evento faz parte das atividades 
de extensão do primeiro semestre de 2021 e serão reali-
zados encontros com os melhores profi ssionais da área, 
falando sobre as disciplinas jurídicas cobradas no edital 
do exame da OAB/Ordem dos Advogados do Brasil”, dis-
se o coordenador do curso, Prof. Dr. Luís Antônio Rossi.

Destinados para os alunos do quinto ano e sob orien-
tação da Profa. Ms. Ivana Mussi Gabriel, os encontros 
estão sendo realizados aos sábados, nos meses de feve-

 O conselheiro Newton Fernando Veteri solicitou e 
o Conselho Municipal de Saúde aprovou, por unanimi-
dade, moção de agradecimento e reconhecimento aos 
profi ssionais e dirigentes do Recanto Monsenhor Albino 
“pelo trabalho, esforço e profi ssionalismo despendidos 
frente à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) em 
um ano tão atípico e cheio de desafi os impostos a todos 
estes profi ssionais, que atuaram e ainda estão atuando 
com afi nco e total dedicação no enfrentamento da do-
ença, visando mitigar seus efeitos”. 

 O ofício foi enviado à gerente administrativa e fi nan-
ceira Sílvia Helena Galetti Moreno e assinado pelo pre-

MEC classifi ca curso de Direito UNIFIPA
entre os melhores do país

O curso de Direito da UNIFIPA, creditado com nota 
4 de excelência no MEC, está classifi cado entre os me-
lhores cursos do Brasil, com 3,541 pontos avaliados, 
segundo publicação da revista VC S/A, da Editora Abril, 
atualizado em 14 de janeiro deste ano. O método de 
classifi cação levou em conta cursos de Direito que tive-
ram Conceito Preliminar de Curso (CPC) melhores ava-
liados no Ranking de Faculdades. A nota do CPC, prin-
cipal mecanismo de avaliação dos cursos de graduação 
no Brasil, varia de 1 a 5 e sempre é divulgado no ano 
seguinte à realização do Enade.

Ao todo, 8.520 cursos de graduação tiveram o CPC 
divulgado levando-se em conta quatro dimensões: 
1. Conceito Enade; 2. Indicador de Diferença entre os 
Desempenhos Observado e Esperado (IDD); 3. Corpo 
Docente; e 4. Percepção dos estudantes sobre seu pro-
cesso formativo (informações do Questionário do Estu-
dante do Enade). Os cursos que não atenderam a esse 
critério fi cam na condição de “Sem Conceito (SC)”.

“Esse resultado se deve ao fato do curso ter propos-
ta pedagógica humanista e estruturada, que consorcia 
ensino, pesquisa e extensão, corpo docente de mestres 
e doutores altamente preparados e dedicados, além de 
estudantes engajados e focados”, diz Luís Antonio Rossi, 

Egressa de Enfermagem 
recebe menção honrosa por 
trabalho em saúde coletiva

Carnaval é tema 
de café no Recanto

A enfermeira Victória Larissa dos Santos, formada 
pela UNIFIPA em 2019, apresentou no III Simpósio In-
terdisciplinar de Saúde, realizado online no dia 30 de 
janeiro, em parceria da Secretaria Municipal de Saúde e 
a Associação Mahatma Gandhi, proposta para implanta-
ção da “Cartilha educativa sobre manobra de Heimlich 
na saúde coletiva”. 

Pelo reconhecimento, Victória recebeu menção hon-
rosa da Secretaria Municipal de Saúde e da Associação 
Mahatma Gandhi por entender a importância da conti-
nuidade do projeto e sua implantação no município de 
Catanduva. Victória explica que o trabalho apresentado 
foi seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) do curso 
de Enfermagem, orientado pela Profª Ma. Luciana Braz 
de Oliveira Paes. “Isso mostra a qualidade dos trabalhos 
científi cos desenvolvidos no curso de Enfermagem e a 
contribuição dos mesmos nas práticas de saúde públi-
ca”, ressalta a orientadora do trabalho e coordenadora do 
curso de Enfermagem da UNIFIPA.

Os idosos do Recanto Monsenhor Albino tiveram 
uma surpresa ao entrarem no refeitório para o café da 
tarde no dia 16 de fevereiro. Com decoração carnavales-
ca, os colaboradores prepararam o local para uma tarde 
repleta de serpentina e boas risadas.

“Nossos idosos estão sem realizar passeios há mais de 
um ano. As visitas estão suspensas por tempo indetermi-
nado desde o fi nal de 2020, com o intuito de protegê-los, 
e essa foi uma ação para trazer a alegria que o isolamen-
to e o distanciamento social tiraram”, contou a responsá-
vel técnica de enfermagem do Recanto, Juliana Fachim.

Todas as medidas preventivas foram tomadas duran-
te o café, assim como vem sendo rigorosamente segui-
das durante todos os dias. O Recanto permanece com 
seu cronograma de atividades internas e o contato com 
familiares acontece apenas por vídeochamada. 

Arquivo Pessoal

Divulgação

reiro e março. “Teremos aulas expositivas, ministradas de 
forma objetiva e direcionada, com realização de testes 
no sentido de acompanhar o desempenho do acadêmi-
co na solução das questões”, explicou a docente.

Um dos melhores do Estado

Há anos o curso de Direito da UNIFIPA consolida a 
sua permanência entre as melhores faculdades priva-
das no Estado de São Paulo, com ensino de qualidade 
e, sobretudo, elevado êxito nos resultados obtidos nos 
certames da OAB. Isso se dá em razão da elevada apro-
vação dos graduandos do 5º ano, o que coloca o curso 
no ranking das instituições de ensino superior que mais 
aprovam no interior paulista.

sidente do Conselho, Carlos José Dezuani Júnior, e pelo 
conselheiro Newton Fernando Veteri. 

Vacinação 

Todos os idosos e colaboradores do Recanto recebe-
ram a primeira dose da vacina Coronavac dia 26 de ja-
neiro, aplicada no Centro de Especialidades Médicas da 
Prefeitura de Catanduva. A segunda dose foi aplicada no 
dia 17 de fevereiro e todas as medidas de prevenção e 
distanciamento continuam sendo realizadas. “Foi uma 
alegria muito grande recebermos a vacina, mais uma 
etapa vencida”, disse a responsável técnica de enferma-
gem do Recanto, Juliana Fachim. 

Arquivo Pessoal
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Alunos da FAMECA publicam 
artigo científi co em revista 

internacional

Os alunos do curso de Medicina/FAMECA/UNIFIPA 
Ana Luiza Vaqueiro Ramos, Anna Júlia Coutinho, Anna 
Júlia Lemos de Moura, Bárbara Beatriz Michelini, Daniel 
Martinez e Natália Sanmiguel, sob orientação do do-
cente Prof. Dr. Durval Ribas Filho, tiveram artigo científi -
co publicado na revista internacional MedNEXT Journal 
of Medical and Health Sciences.

Sob o título “Cronobiologia: alimentação adequada 
para os ciclos de sono”, o estudo analisou se existe rela-
ção entre alimentação saudável e o padrão de qualida-
de do sono, proporcionando melhor desempenho nas 
atividades diárias. A conclusão foi que, além da relação 
entre a alimentação e a qualidade do sono, outros fato-
res, como estresse e ansiedade, podem contribuir para 
a desregulação hormonal, alterando assim o padrão de 
qualidade do sono dos indivíduos. O estudo completo 
está disponível em https://bit.ly/3ou4LRS

Editor associado de revista

O docente Prof. Dr. Durval Ribas Filho recebeu e 
aceitou convite de revista científi ca internacional para 
atuar como editor associado. A MedNEXT Journal of 
Medical and Health Sciences é revista asiática de alta 
relevância no meio científi co, com publicações de arti-
gos de médicos e pesquisadores de todo o mundo.

O Prof. Dr. Durval fi cou muito lisonjeado com o con-
vite. “Por conta do trabalho que realizo a frente da As-
sociação Brasileira de Nutrologia e, claro, da minha pre-
sença no meio acadêmico por meio da FAMECA, recebi 
esse convite que me surpreendeu. Primeiro, por terem 
poucos brasileiros neste patamar; então é um privilé-
gio muito grande fazer parte da equipe editorial desta 
publicação internacional e segundo, porque confi rma 
a relevância do trabalho que venho desenvolvendo no 
Brasil, de suma importância para a divulgação da Nu-
trologia como especialidade médica. Será um desafi o 
que com certeza trará muitos frutos positivos para o 
meio científi co e acadêmico”, destaca ele.

Projeto MMR São Paulo.

Imagem de Padre Albino no Centro de Acolhimento, 
em Portugal.  Dr. Durval Ribas orientou os alunos no artigo científi co.

Docentes de Pedagogia da UNIFIPA fazem estudo 
de caso com escolas estaduais de Catanduva

Iniciada em julho de 2020, a pesquisa “O Método 
de Melhoria de Resultados: estudo de caso nas escolas 
estaduais do município de Catanduva”, proposta pelo 
curso de Pedagogia do Centro Universitário Padre Albi-
no/UNIFIPA, é desenvolvida pelas docentes Profa. Dra. 
Maria Sílvia Azarite Salomão e Profa. Me. Márcia Helena 
Magati Antonioli. Na pesquisa elas abordam a urgente 
necessidade de melhoria dos indicadores de qualidade 
da educação básica em 10 escolas estaduais de Catan-
duva, jurisdicionadas à Diretoria de Ensino, a partir de 
evidências científi cas.

O processo de implantação do MMR (Método de 
Melhoria de Resultados) como política pública educa-
cional faz parte do Programa Gestão em Foco, da Secre-
taria de Educação de São Paulo, implantado em 2017, 

Missão Padre Albino em Portugal completa dois anos

Divulgação – Google 

Divulgação

No último dia 4 de fevereiro, a Fraternidade São Fran-
cisco de Assis comemorou dois anos de presença na Ar-
quidiocese de Braga, em Portugal. A data foi celebrada 
no contexto da “Semana do Cuidar”, que incluiu também 

com foco na aprendizagem e na melhoria dos resulta-
dos educacionais. A pesquisa pretende identifi car, por 
meio da percepção dos gestores escolares, o processo 
de implantação do método nas escolas, bem como as 
possíveis contribuições para a melhoria dos resultados 
educacionais e da aprendizagem dos alunos.

“Com esse estudo de caso e a implantação do MMR 
nas escolas poderá se compreender e apontar os aspectos 
quanti-qualitativos durante todo o processo de gestão es-
colar e seus indicadores de melhoria na qualidade pedagó-
gica”, explicou a docente Profa. Dra. Maria Sílvia Salomão.

Além da pesquisa de campo nas escolas, o estudo 
foi composto de pesquisa bibliográfi ca e apoio dos ges-
tores escolares. Os resultados do projeto deverão ser 
fi nalizados em abril deste ano. 

Divulgação

celebração do Dia Mundial do Doente. Essa celebração 
foi presidida pelo Pe. José Lima OFM.

Ao longo destes dois anos, os frades Franciscanos 
na Providência de Deus têm desenvolvido a missão e 
o anúncio da vida do seu patrono, Pe. Albino Alves da 
Cunha e Silva. “Muitas foram as iniciativas que nos le-
vou a partir em missão para inúmeras paróquias, cen-
tros de catequese, escuteiros e outros movimentos da 
Igreja, levando a conhecer a Vida e a Obra deste grande 
homem português que até então desconheciam”, disse 
Frei Jacó Silva.

Os frades também desenvolvem a sua missão no 
Centro de Acolhimento “O Poverello” – Centro de Cui-
dados Continuados e Paliativos, que acolhe doentes 
vindos do hospital geral ou das suas residências dando 
continuidade ao tratamento clínico naquela unidade. 
“Neste Centro de Cuidados Continuados realizou-se, no 
ano 2020, por conta do seu aniversário, uma exposição 
alusiva ao Pe. Albino com o objetivo de dar a conhecer 
a todos os colaboradores, doentes e familiares quem foi 
este grande sacerdote português que fez grandes obras 
em terras brasileiras”, fi nalizou Frei Jacó.

Diretores da FPA com o deputado Sinval Malheiros no Ministério da Saúde.

Em audiência marcada pelo deputado federal Sinval 
Malheiros (Podemos), os diretores da Fundação Padre 
Albino Renata Rocha Bugatti, de Saúde e Assistência 
Social, e Heliton Wagner Benetelli, Administrativo e Fi-
nanceiro, e a gerente técnica Fátima Pinto Cajuela, fo-
ram recebidos no Ministério da Saúde, em Brasília, dia 
12 de fevereiro último.

Acompanhados pelo deputado Sinval, os diretores 
foram recebidos por Henrique Marques Vieira Pinto, 

assessor do gabinete do mi-
nistro Eduardo Pazuello, a 
quem entregaram os pleitos 
dos hospitais Padre Albino, 
Emílio Carlos e de Câncer 
(HCC). “Fomos muito bem 
recebidos pelo Dr. Henrique, 
que nos ouviu e disse que 
vai encaminhar as solicita-
ções para as áreas técnicas 
responsáveis do ministério”, 
disseram os diretores, que 
estão confi antes no atendi-
mento dos pedidos.

“Todos sabemos da im-
portância dos hospitais Emí-
lio Carlos, Padre Albino e de 
Câncer para nossa região. Os 
atendimentos abrangem Ca-
tanduva e 18 cidades da re-
gião. Colaborar com o cres-
cimento da Fundação é uma 
obrigação de todos nós que 
entendemos esta importân-

cia! Estejam certos de que eu lutarei sempre por esta 
causa”, disse o deputado Sinval Malheiros.

Formado na FAMECA, na terceira turma, Dr. Sinval 
Malheiros pertence ao corpo clínico dos hospitais da 
Fundação e é docente da UNIFIPA. Desde seu primeiro 
mandato ele tem ajudado a Fundação com emendas e 
intermediado audiências nos ministérios. “Com isso, in-
diretamente, ele benefi cia a população de Catanduva e 
região”, ressaltou a diretora Renata Bugatti.

Diretores da FPA são recebidos no Ministério da Saúde

Divulgação
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Alunos retornam às aulas na UNIFIPA

A UNIFIPA retomou, dia 04 de fevereiro, as aulas 
presenciais. A volta contemplou alunos regularmente 
matriculados a partir do 2º ano de graduação, sendo de 
modo híbrido para as atividades teóricas, com reveza-
mentos online e presencial. 

Dentro dos parâmetros listados no Decreto 65.384, 
bem como na Deliberação CEE 195/2021, no que esta-
belece o Plano São Paulo de Flexibilização e Combate 
à COVID-19, os cursos da área da saúde - Biomedicina, 
Enfermagem, Farmácia e Medicina - retornaram com 
aulas práticas e laboratoriais com 100% de ocupação. 
Já para as demais graduações permanecem o modo hí-
brido de ensino remoto e presencial, com redução de 
35% de ocupação.

"As disciplinas práticas, o estágio supervisionado e 
o Internato são fundamentais para a formação do aca-
dêmico”, diz a Profa. Dra. Maria Cláudia Parro, pró-reito-
ra Acadêmica e de Graduação da UNIFIPA. Ela explica 
que “a possibilidade do retorno com 100% da ocupação 
para os cursos de saúde contribui para melhor aprendi-
zado aos alunos, cuja profi ssão exigirá a aplicação des-
sas atividades”.

Os alunos do curso de Medicina, ingressantes de 
2020, que hoje estão no segundo ano, participaram de 
aula inaugural remota e após dirigiram-se para as ati-
vidades práticas. Os cursos de Administração, Direito, 
Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Engenha-
ria Agronômica e Pedagogia permanecem com aulas 
teóricas remotas e as práticas presenciais, com 35% dos 
matriculados.

Para os alunos aprovados no vestibular/2021, ma-
triculados no primeiro ano de todos os cursos, as aulas 
iniciaram-se ofi cialmente em 1º de março.

 
PROTOCOLO 

Desde setembro de 2020 as instalações da UNIFIPA 
estão preparadas para o retorno gradual dos alunos. 
Entre as ações tomadas estão a disponibilização de dis-
penser de álcool gel por todo o campus, bebedouros 
foram readequados, equipamentos de proteção indivi-
dual distribuídos aos professores e colaboradores, afe-
rição de temperatura na entrada, entre outras medidas 
detalhadas no Protocolo de Sanitização da instituição, 
que pode ser acessado no site unifi pa.com.br

Alunos do Internato iniciam 
atividades nos hospitais

Depois de um ano muito difícil, em função da pande-
mia que assola o país, e após breve período de férias, no 
dia 04 de fevereiro os alunos do quinto e sexto anos do 
curso Medicina/UNIFIPA/FAMECA reiniciaram as ativida-
des letivas, a primeira etapa do Internato, período prático 
da formação médica, quando passam por estágios obri-
gatórios. A recepção ofi cial, com a participação do reitor 
Dr. Nelson Jimenes, vice-reitora Cristiane Procópio de 
Oliveira e da pró-reitora Acadêmica e de Graduação Pro-
fa. Dra. Maria Cláudia Parro, ocorreu nos dias 02 e 03 de 
fevereiro, de forma online, através da plataforma Zoom, 
e transmitida ao vivo no canal do Youtube da UNIFIPA, 
quando receberam as boas-vindas e acompanharam al-
gumas palestras proferidas por docentes e profi ssionais 
da Fundação Padre Albino.

O reitor, Dr. Nelson Jimenes, lembrou que este período 
(Internato) é muito importante para a formação da carreira 
do médico. “Vocês devem se dedicar e aproveitar todas as 
oportunidades e adquirirem novos conhecimentos como 
se fossem únicos em suas vidas”, salientou. Com mensa-
gem de entusiasmo, Dr. Jimenes também falou sobre a 
necessidade de os alunos manterem bom relacionamento 
com os docentes, médicos e demais colegas de trabalho. 
“Aprimorem a relação médico-paciente e o enxergue (pa-
ciente) como um todo, como o seu próximo. Agora vocês 
estão entrando no ciclo dos hospitais e têm a oportunida-
de de serem profi ssionais”, concluiu.

Para o coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. 
Jorge Luís Valiatti, o Internato é caracterizado como uma 
oportunidade de crescimento para o aluno; por isso de-
ve-se aproveitar cada estágio. “Não tenham pressa de ir 
embora do hospital. Quando fui estudante, somente era 
permitido o contato real clínico no sexto ano de curso. 
Já hoje os estudantes são privilegiados por poder viver e 
conviver com este dom desde o ciclo básico”.

Cristiane Procópio de Oliveira, diretora de Educação 
e vice-reitora da UNIFIPA, reforçou a ideia de que a fase 
do Internato encerra um ciclo na vida dos alunos. “Se 
nós tivermos médicos melhores formados nós teremos 
condições de trabalhar melhor, de assistir melhor a po-
pulação que depende do nosso trabalho”, frisou. A vice-
-reitora também fez convite aos estudantes para refl etir 
sobre a vocação da carreira médica. “Peçam ajuda sem-
pre que necessário; coloquem-se no lugar do outro e o 
trate como desejariam ser tratados”.

Também participaram da solenidade de recepção 
profi ssionais que explicaram algumas necessidades de 
comportamento dentro dos hospitais, orientações sobre 
uso de equipamentos, cuidados com o que se posta nas 
redes sociais pessoais, dicas de segurança do trabalho e 
do paciente, questões psicológicas do profi ssional, trei-
namento de prontuário eletrônico e eliminação dos ris-
cos de infecções hospitalares.

Currículo

O currículo do curso de Medicina é dividido em três 
ciclos: Básico (1ª e 2ª séries), Profi ssionalizante (3ª e 4ª sé-
ries) e Internato (5ª e 6ª séries). Os cenários utilizados nas 
atividades de formação médica são os hospitais Emilio 
Carlos e Padre Albino (hospitais próprios da Fundação 
Padre Albino). Avaliada com nota 4 no MEC, a Medicina 
da UNIFIPA está entre as melhores escolas médicas e é 
acreditada pelo Conselho Federal de Medicina – CFM e 
pela Associação Brasileira de Ensino Médico – ABEM.

Aferição de temperatura.

Recepção aos alunos da Medicina.

Sala de aula com distanciamento.

Aula inaugural da Medicina.

Sala de aula com distanciamento

Pulseira para controle de permanência.

Questionário de avaliação com uso de QR-Code. Parte dos participantes da recepção online.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEUROLOGIA CLÍNICA

(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a e potenciais evocados audivo e visual.

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

 Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363

Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografi a 

computadorizada e mapeamento cerebral.

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

NUTROLOGIA

Obesidade e emagrecimento

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO

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

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

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

OTORRINOLARINGOLOGIA

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

PEDIATRIA

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

PNEUMOLOGIA E  ALERGIA INFANTIL

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS

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

REUMATOLOGIA

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

UROLOGIA

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

LABORATÓRIO DE  ANÁLISES CLÍNICAS

Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº

AME faz triagem com colaboradores para combate à COVID-19

Treinamento e posse da CIPA
O Ambulatório Médico de Especialidades/AME Ca-

tanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, con-
tinua promovendo ações de combate ao novo Coro-
navírus, conforme as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). O foco é cuidar dos colabora-
dores para proteger os pacientes. 

De acordo com a gerente administrativa Karulini Da-
voli Prescilio Polo, desde o início da pandemia o AME 
Catanduva adotou medidas de prevenção na Unidade.  
Preocupada com a segurança dos clientes internos e 

externos, na entrada os funcionários medem a tem-
peratura e fazem a higienização das mãos com álcool. 
“A triagem é realizada em todos os colaboradores por 
funcionário devidamente paramentado, com máscara 
e protetor facial, e caso algum apresente sinais ou sin-
tomas de gripe e/ou resfriado é orientado a procurar 
atendimento médico nos serviços de saúde de referên-
cia”, ressalta Karulini. 

Cartazes de orientação e precaução também estão 
disponíveis na entrada do AME, além de vídeos infor-
mativos nas salas de espera. 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
2021/2022 do AME Catanduva passou por treinamento 
no dia 15 de janeiro, às 9h e 14h, e foi empossada no dia 
25, às 9h, na sala de treinamento.

O treinamento, de acordo com o conteúdo progra-
mático da NR 5, foi promovido pelo SESMT – Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medi-
cina do Trabalho da Fundação Padre Albino, ministrado 
pelo Técnico de Segurança do Trabalho Willian Fernan-

Aferição da temperatura na entrada da Unidade.

Treinamento dos cipeiros.

Divulgação

des, com a participação de 14 membros (cipeiros).
Os membros da CIPA e seus cargos diretivos são: 

Membros representantes do Empregador - Perla Dione 
Parente Rodrigues, presidente; Cristiane Mara Antigna-
ni, 1ª secretária; Rayani de Souza Tavares; Josandra de 
Cássia Airoldi; Vitória Dias Giardina; Vanessa Batista de 
Oliveira Caldo e Suelen Cesare. Membros representan-
tes eleitos pelos empregados - Wellington Luiz Benigno 
de Araújo, vice–presidente; Maria Helena Barbuio Ze-
neratto, 2ª secretária; Yuna Nogueira Gannage; Patrícia 
Farina Vivaldini; Murilo dos Reis Tavares; Ariane Marcela 
Barberato e Kevilyn Acioli Mendes.

Divulgação



Absenteísmo: mais de 25 mil 
pessoas deixam de ser 

atendidas em 2020

Falece o conselheiro 
Dr. Antonio José dos Santos

HEC adquire novos equipamentos para o setor oncológico

A Fundação Padre Albino lançou campanha de orien-
tação sobre os altos números de absenteísmo registra-
dos em suas unidades de saúde. Em 2020, 25 mil pessoas 
agendaram consultas ou exames nos hospitais Padre Al-
bino e Emílio Carlos e não compareceram, ou seja, mais 
de duas mil pessoas deixaram de ser atendidas por mês.

“Quando o paciente não pode comparecer e comu-
nica a unidade, chamamos o próximo da fi la. Quando ele 
não desmarca, perde-se a vaga do dia e a fi la de espera 
aumenta, uma vez que ele não foi atendido e terá que 
remarcar e nem o próximo na fi la de espera foi antecipa-
do”, explicou a diretora de Saúde e Assistência Social da 
Fundação Padre Albino, Renata Rocha Bugatti. 

A campanha, que tem o objetivo de conscientizar a 
população sobre a importância de informar a impossi-
bilidade de comparecimento, benefi ciando quem tam-
bém está aguardando pelo atendimento, é assinada 
pelos hospitais da FPA, pelo Padre Albino Saúde e pelo 
Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva. 
“Desmarque; o próximo da fi la agradece!” 

Faleceu na manhã do dia 
30 de janeiro o Dr. Antônio 
José dos Santos, membro 
do Conselho de Curadores 
da Fundação Padre Albino. 
O corpo foi velado no Ce-
mitério Nossa Senhora do 
Carmo, a partir das 13h e o 
sepultamento às 16h.

Dr. Antonio foi admitido 
no Conselho de Curadores 
em 1987. Foi 1º e 2º secretá-
rio da Diretoria Administrati-
va a partir de 1990 por vários 
mandatos. No ano de 2000 
passou a ocupar o cargo de 
diretor de Saúde. Em 2009 
foi escolhido vice-presiden-
te da Diretoria Administrati-
va, com mandato até março 
de 2017; foi também diretor 
do Museu Padre Albino.

Nestes 33 anos como 
conselheiro, Dr. Antonio, 
sempre calmo e ponderado, 
conquistou o respeito e ad-
miração de companheiros 
de Conselho e de diretoria e 
dos muitos funcionários que 
conviveram com ele.

Pensando na segurança, conforto e bem-estar do pa-
ciente, o setor de hotelaria do Hospital Emílio Carlos ad-
quiriu 16 novas camas, modelo Fawler, que proporciona 
três posições, além de grade de segurança; 16 mesas de 
cabeceira, para guardar os pertences dos pacientes; e 8 
televisores.

O setor oncológico, que conta com 16 leitos, foi total-
mente modernizado com a utilização dos recursos obtidos 

Doações ao HCC possibilitam compra de equipamento
para manipulação de quimioterápicos

O Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) adqui-
riu o segundo equipamento "Capela de fl uxo laminar" 
graças às doações feitas pela comunidade através do 
Setor de Captação de Recursos da Fundação Padre Al-
bino. O aparelho, no valor de R$ 42.873,39, é utilizado 
para manipulação e manuseio seguro de quimioterá-
picos, garantindo a segurança do profi ssional.

“A quimioterapia é um dos pilares mais impor-
tantes no tratamento dos pacientes oncológicos. 
Assim, é fundamental mantermos um setor seguro 
e tecnológico alinhado à equipe preparada”, ressalta 
o oncologista clínico do HCC Dr. João Antonio Soler 
sobre a importância indispensável desse equipa-
mento para proteção coletiva dos profissionais en-

volvidos, sendo os medicamentos manipulados em 
ambiente seguro.

As doações da comunidade são importantes para 
qualificar o tratamento dos pacientes com câncer 
e possibilita também a compra de equipamentos 
que garantem a qualidade no atendimento presta-
do. “Essa é a importância de toda a comunidade de 
Catanduva e dos 18 municípios atendidos pelo HCC 
de continuarem contribuindo. Foi por meio da ajuda 
da população que construímos o Serviço de Radio-
terapia e também é com ela que qualificamos o tra-
tamento e oferecemos o melhor da tecnologia dis-
ponível”, agradece Renata Rocha Bugatti, diretora de 
Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino.  

As novas camas proporcionam três posições e têm grade de segurança.

O aparelho garante segurança do profi ssional.

Comunicação FPA

Comunicação FPA

pelo Setor de Captação de Recursos da Fundação Padre 
Albino junto à comunidade, em benefício dos pacientes 
do Hospital de Câncer de Catanduva. “O cliente é a chave 
de todo o processo dos serviços e o investimento foi rea-
lizado com o objetivo de qualifi car a assistência à saúde 
dos internados e acompanhantes durante o período de 
tratamento”, ressaltou Aline Pereira de Almeida, gerente 
de hotelaria do Hospital Emílio Carlos.
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PADRE ALBINO É AGORA VENERÁVEL! 

O agora Venerável Pe. Albino mais perto dos altares! 

O deputado Delegado Olim: novas emendas aos 
hospitais da Fundação.

O papa Francisco recebeu na manhã do dia 20 de fe-
vereiro o prefeito da Congregação das Causas dos San-
tos, Cardeal Marcello Semeraro. Na audiência, o papa au-

torizou a promulgação do Decreto de reconhecimento 
das virtudes vividas em grau heroico do Servo de Deus 
Albino Alves da Cunha e Silva, português de nascimento, 
que viveu em Catanduva/SP de 28/04/1918 até sua mor-
te, em 19/09/1973, aos 91 anos de idade.

“No processo para ter sua imagem nos altares dos 
templos católicos, o venerável Pe. Albino subiu mais um 
degrau”, disse Pe. José Luiz Cassimiro. O vice postulador 
da Causa relata que faltam duas etapas para Padre Albi-
no alcançar a condição de santo. A próxima será a beati-
fi cação e, posteriormente, a canonização. “O tempo para 
se chegar a isso é incerto; será necessário apresentar as 
provas de dois milagres atribuídos à intercessão de Pe. 
Albino”, esclareceu Pe. José Luiz. 

Da abertura do processo pela Diocese de Catandu-
va, patrocinado pela Fundação Padre Albino, em 05 de 
março de 2013, ao decreto declarando a condição de 
Venerável, autorizado pelo papa Francisco, foram sete 
anos e onze meses. 

“O decreto de venerabilidade tem a assinatura da 
Congregação para as Causas dos Santos, instituição da 
Cúria Romana responsável pela análise dos pedidos de 
canonização. Antes do processo ter o sim do pontífi ce, 
a documentação foi avaliada e aprovada por especialis-
tas, incluindo historiadores, teólogos e, posteriormen-
te, pela Comissão de Bispos e Cardeais”, informa Pe. José 
Luiz. De acordo com ele, ainda, com esse Decreto de Ve-
nerabilidade foi reconhecido que Pe. Albino viveu em 

Arquivo

Deputado Delegado Olim
destina R$ 200 mil ao

HEC e R$ 200 mil ao HCC

O deputado estadual Delegado Olim (PP) destinou 
verba de R$ 200 mil para o Hospital Emílio Carlos e R$ 200 
mil para o Serviço de Radioterapia/Hospital de Câncer de 
Catanduva (HCC); ambas são para custeio. A Fundação 
Padre Albino recebeu a verba neste dia 25 de janeiro.

Segundo informações da diretora de Saúde e Assis-
tência Social, Renata Rocha Bugatti, os R$ 200 mil des-
tinados ao Hospital Emílio Carlos serão utilizados para 
aquisição de material de consumo e conservação e ma-
nutenção de imóveis (manutenção predial) e aquisição 
de medicamentos (antibióticos e anestésico, sedativos, 
indutores de sono e bloqueadores neuromusculares), 
além de materiais hospitalares. Os R$ 200 mil do HCC 
serão utilizados para aquisição de material de consumo 
para laboratório, pois são realizados 53.000 exames/
mês de patologia clínica, e prestação de serviços - con-
servação e manutenção de bens móveis e equipamen-
tos, ou seja, realização da manutenção preventiva de 
equipamentos (acelerador linear e tomógrafo).

“A verba nos ajudará no fortalecimento e continui-
dade nos serviços de saúde e subsidiará a manutenção 
do atendimento de Média e Alta Complexidade aos 
usuários do SUS, pois os hospitais atendem pacientes 
de Catanduva e 18 municípios da região. A Fundação 
Padre Albino agradece ao deputado Delegado Olim 
pela destinação dessa verba, muito importante para a 
instituição neste momento”, disse o presidente da Dire-
toria Executiva da FPA, Reginaldo Donizeti Lopes.

Divulgação

grau heroico as virtudes teologais - fé, esperança e ca-
ridade; as virtudes cardeais - prudência, justiça, fortale-
za e temperança e as virtudes anexas ao seu estado de 
clérigo - pobreza, obediência, castidade e humildade. 

O presidente do Conselho de Administração da Fun-
dação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amaran-
te, comemorou a venerabilidade de Pe. Albino. “Temos 
total confi ança de que com o excelente trabalho do Pe. 
José Luiz Cassimiro, vice-postulador da Causa, e do Dr. 
Paolo Vilotta, postulador, e da equipe que os assessora, 
Padre Albino será beato e santo”, disse. 

Virtudes teologais e cardeais 

Pe. José Luiz esclarece que as virtudes são dispo-
sições estáveis de praticar o bem, que se aperfeiçoam 
com o hábito. “Elas podem ser humanas ou teologais. 
As virtudes humanas são adquiridas por meio do 
aprendizado e da prática, ao passo que as virtudes teo-
logais são resultado da presença do Espírito Santo em 
nós, agindo sobre as nossas faculdades e suprindo as 
nossas fragilidades”, acrescenta. 

O vereador Gleison Begalli, presidente da Câmara 
Municipal de Catanduva, apresentou moção de apoio 
à Fundação Padre Albino, aprovada por unanimidade 
na reunião de 09 de fevereiro último, em razão do cor-
te de verbas promovido pelo governador do Estado, 
João Doria.

Na moção o vereador considera a publicação do 
DOE, de 05 de janeiro último, que traz a Resolução 1, 
do dia 04 do mesmo mês, que dispõe sobre medidas 
de restrição orçamentária a serem adotadas em 2021 
referentes à convênios de subvenção NÃO COVID cele-
brados entre a Secretaria de Estado da Saúde e às Uni-
dades permanentes à Administração Direta, totalizan-
do R$ 80.479.824,48/ano.

No texto da moção, Gleison Begalli diz que “os re-
cursos serão retirados dos programas Pró-Santa Casa 
e Santas Casas SUStentáveis que os hospitais da Fun-
dação Padre Albino – FPA – são benefi ciados. Assim, 
tanto o Hospital Padre Albino e o Emílio Carlos terão 
um corte de R$ 2.772.397,00” E continua: “os hospitais 
da FPA atendem 19 municípios da região, mais de 330 
mil pessoas e realizam mais de 1 milhão de procedi-
mentos, entre consultas, internações, exames, terapias, 

Câmara de Catanduva aprova moção de apoio
à FPA pelo corte de verbas do Estado

etc, sendo que a dimi-
nuição poderá gerar a 
interrupção dos aten-
dimentos”.

Gleison esclarece 
que “o corte causará 
sérios transtornos às 
instituições e à popu-
lação eis que a rede 
de saúde fi lantrópica 
é responsável por mais 
de 50% do atendimen-
to do SUS, ressaltando 
que em mais de 200 
municípios do Esta-
do esses hospitais são 
os únicos disponíveis 
para atender toda po-
pulação. Os setores de 

oncologia, cardiologia e transplantes, que representam 
mais de 47 mil leitos, 7 mil leitos de UTI, mais de 50% 
das internações e mais de 70% dos atendimentos de 
alta complexidade estão indignados”.

O vereador acrescenta que “muito embora o corte 
não afete o combate à COVID-19, os custos dos trata-
mentos tiveram um aumento absurdo durante a pan-
demia e, com a retirada de recursos, haverá um grave 
prejuízo ao atendimento da população, pois, para so-
breviver, as entidades cortarão profi ssionais da saúde”. 
Informa que “os hospitais da FPA internaram 799 pesso-
as por COVID-19 sem prejuízo de outros serviços funda-
mentais hospitalares. O corte atingirá diretamente es-
ses setores, negando à população um atendimento de 
qualidade e tolhendo a oportunidade de recuperação 
da saúde e, consequentemente, à vida”, alerta Gleison.

Por isso, Gleison Begalli ressalta que “a Câmara Mu-
nicipal de Catanduva proclama seu total apoio à FPA, 
que mantém os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, 
estendendo a reverência aos demais entes fi lantró-
picos”, solicitando, ainda, que a medida adotada pelo 
governador João Doria seja revertida, a quem solicitou 
seja encaminhada cópia da moção.

O Hospital Emílio Carlos, que presta atendimento a 19 municípios, será prejudicado 
com o corte das verbas.

Abertura do processo de beatifi cação em 
março de 2013.
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