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CONTRATO

Mala Direta

Fechamento Autorizado, pode 
ser aberto pela ECT

A campanha "Abasteça com amor" realizada 
pelo Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) em 
parceria com postos de combustíveis de Catanduva 
e região, de 22 de maio a 22 de junho, arrecadou 
R$14.514,06. Página 11.

Alunas do curso de Enfermagem da UNIFIPA estão 
desenvolvendo projeto para identificar a visão da co-
munidade docente a respeito das práticas do ensino 
à distância. Trata-se da pesquisa “O ensino à distân-
cia em tempos de pandemia: desafio e prática”. Já 
alunos e professores do curso de Medicina/FAMECA 
UNIFIPA realizaram pesquisa com o objetivo de co-
nhecer o perfil epidemiológico de cânceres malignos 
de Catanduva e microrregião. Página 8. 

No dia 30 de junho foi realizada a primeira FEST-
ZOOM, festa junina virtual para alunos da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental do Colégio Catanduva. 
Em função da pandemia de Covid-19, toda a ativida-
de foi remota. Página 9.

A Fundação Padre Albino (FPA) recebeu, no dia 30 
de junho, medicamento que compõe o kit intubação 
para pacientes com Covid-19. A importação foi pos-
sível devido à parceria firmada com a CMB (Confe-
deração das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais 
e Entidades Filantrópicas). Página 7.

A máquina para hemodiálise doada pela Sra. 
Leda Zancaner Salles e filhos já chegou à Fundação 
Padre Albino. Ela foi instalado na Unidade para Res-
piratórios Agudos (URA) do Hospital Emílio Carlos 
para tratamento dos pacientes com Covid-19 que 
apresentam insuficiência renal. Página 7.

Capacetes respiradores A Fundação Padre Albi-
no recebeu a doação de cinco capacetes respiradores 
por intermédio do vereador Nelson Tozo (PDT).  Eles 
são utilizados em 
paciente em ven-
tilação não-inva-
siva, reduzindo a 
necessidade de 
intubação. 

Página 7

A obra de reforma da Ala Amarela (C3 Impar) do 
Hospital "Emílio Carlos" (HEC) foi iniciada. A revitali-
zação é novamente parceria entre a AEC (Associação 
de Assistência ao Hospital Emílio Carlos) e a Funda-
ção Padre Albino. Última página.

Iniciada a reforma da Ala Amarela do HEC

“Abasteça com amor" 
arrecada mais de R$ 14 mil

Pesquisas

Colégio Catanduva
promove festa junina virtual

Medicamentos do kit 
intubação são importados 

pela FPA e CMB

Ala Covid do “Emílio 
Carlos” ganha máquina 

para hemodiálise

A reforma foi iniciada na primeira semana deste mês de julho.

Faixa da campanha foi colocada em todos os 
postos participantes.

Comunicação FPA

Comunicação FPA
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Que Padre Albino foi a primeira pessoa 
a receber o título de “Cidadão Benemérito 
de Catanduva”, em 28 de abril de 1968? 
O projeto foi de autoria do vereador Car-
los Machado, que justificou pela “come-
moração do 50º aniversário como pároco 
em nossa cidade e pelas ações de beneme-
rência, assistencial, educacional e religiosa 
empreendidas em nossa cidade, com refle-
xos positivos até hoje”. Na entrega do títu-
lo, a presidência da Câmara era exercida 
pelo Dr. Venâncio de Lima Ferreira.

OBS: devido à pandemia, o CCHPA 
está fechado para visitas e passa por ade-
quação interna e das peças para exibição.

O Colégio Catanduva oferece desconto 
de 30% nas mensalidades para todos os níveis 
de ensino (Educação Infantil, Ensino Funda-
mental e Ensino Médio) aos dependentes de 
até 18 anos de colaboradores da Fundação 
Padre Albino.

Já no curso Técnico de Enfermagem, todos 
os colaboradores da Fundação têm desconto 
de 20%, além de desconto de pontualidade 
no pagamento das mensalidades.

Mais informações pelo fone 17 – 
3522.4177. 

EXPEDIENTE

NOSSOS
BENEFÍCIOS

O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação in-
terna editada pela Assessoria de Imprensa da Fundação 
Padre Albino.
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Nota de esclarecimento e repúdio 
da Fundação Padre Albino

A Fundação Padre Albino, diante do pronun-
ciamento do vereador Maurício Gouvea na ses-
são do dia 29 de Junho da Câmara Municipal de 
Catanduva, repudia as insinuações feitas por ele 
e esclarece à população o que segue:

1 - Inicialmente se faz necessário pontuar a 
total e inquestionável falta de conhecimento do 
vereador, pois se o contrário fosse saberia muito 
bem que o sistema CROSS – Central de Regu-
lação de Oferta de Serviços de Saúde é contro-
lado pela Secretaria de Estado da Saúde, sendo 
os hospitais da Fundação referência para a rede 
de saúde; portanto, não existe qualquer ingerên-
cia da Fundação Padre Albino nessa Central, fato 
este que deveria ser de conhecimento daquele 
que se diz representante do povo.

2 - Os valores recebidos do Estado, bem 
como de qualquer outro ente federativo, são de-
vidamente informados no Portal da Transparência 
da Fundação Padre Albino e certamente também 
o são no dos respectivos órgãos. Portanto, qual-
quer cidadão, com acesso à rede mundial de 
computadores, pode obter as informações ques-
tionadas pelo vereador. Além disso, anualmente, 
a Fundação publica em jornal diário local seu 
Balanço Patrimonial, devidamente validado por 
empresa de auditoria independente.

3 - Quanto à afirmação de que na Fundação 
Padre Albino existe uma suposta gangue, tem a es-
clarecer que, além de leviana e inverídica, tal fala 
tem cunho unicamente midiático. Gangue, de acor-
do com o dicionário, significa “associação de malfei-
tores”, o que efetivamente não acontece. Na Funda-
ção há realmente uma associação de pessoas, que 
de forma alguma tem como finalidade a prática de 
qualquer ato ilícito, mas ao menos que se entenda 
que seja um ato criminoso a associação de pessoas 
imbuídas de boa vontade e com espírito colaborati-
vo, que une suas forças para oferecer saúde, educa-
ção e assistência social de qualidade para Catandu-
va e região.

4 - Ademais, com relação à prestação de con-
tas à Câmara Municipal, a fala do edil igualmente 
demonstra desconhecimento do ordenamento jurí-
dico vigente, pois as prestações de contas são rea-
lizadas diretamente aos órgãos que repassaram as 
verbas para a Fundação, sejam elas da União, Es-
tado de São Paulo e/ou Município de Catanduva, 
sendo ainda submetidas ao crivo do Tribunal de 
Contas e Ministério Público do Estado de São Pau-
lo. Desta forma não se mostra necessária qualquer 

prestação de contas à Câmara Municipal no que 
tange a valores, muito embora, anualmente, enca-
minha ao ilustre presidente daquela casa de leis o 
Relatório Anual de Atividades, o Balanço Social e 
o Balanço Patrimonial onde, neste último, dentre 
outras informações, traz a indicação das verbas 
recebidas e dos gastos efetuados. Nesse aspecto, 
vale ressaltar que até a presente data não existe 
nenhuma conta reprovada por parte dos órgãos 
fiscalizadores, o que comprova a seriedade, lisura 
e responsabilidade da Fundação Padre Albino no 
trato com o dinheiro público.

5 - Cabe esclarecer à população, ainda, 
que por critérios técnicos a Fundação Padre Al-
bino ao elaborar seu Plano de Contingência de 
Enfrentamento à Covid-19 estabeleceu que todo 
atendimento seria direcionado à Unidade para 
Respiratórios Agudos (URA) do Hospital Emílio 
Carlos, ficando restrito ao Hospital Padre Albino 
atendimento Covid para gestantes, puérperas e 
pediatria, pois o volume desses pacientes é bem 
menor e a estrutura (Maternidade e Pediatria) está 
lá instalada. Somente estão sendo realizadas ci-
rurgias de urgência e emergência e prioridades, 
de acordo com critérios e conduta médica, sendo 
as cirurgias eletivas (não urgentes) suspensas em 
decorrência da crise de abastecimento de medi-
camentos e orientação do Comitê Regional do 
Departamento Regional de Saúde de São José do 
Rio Preto/Secretaria de Estado da Saúde.

6 - Cumpre informar, ainda, que o Comitê Muni-
cipal de Enfrentamento à Covid-19 é órgão consultivo 
do Poder Público Municipal e composto por repre-
sentantes dos hospitais da cidade, do Município de 
Catanduva, bem como profissionais que atuam dire-
tamente no combate à Covid-19. Compete ao Senhor 
Prefeito acatar ou não as recomendações/orientações 
oriundas do mesmo. Os representantes indicados pela 
Fundação neste Comitê são os médicos Luís Fernando 
Colla da Silva e Jussemar Roces Rios.

7 - Finalmente, a Fundação Padre Albino jus-
tifica este esclarecimento no sentido de afastar 
qualquer tentativa de macular sua imagem de ins-
tituição séria, que em seus 95 anos de existência 
jamais foi envolvida ou teve seu nome relaciona-
do à prática de atos ilícitos.

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO

OBS: excepcionalmente, nesta edição, o 
editorial não será publicado.

Arquivo CCHPA

Entrega do título a Padre Albino.



COORDENADORIA GERAL   
01 - Eduardo Gabriel Larocca
05 - Jesus Carlos da Cruz Gomes
14 - Cristiano Eufrásio
16 - Josiete Ap. Germano da Silva
 Ketherine Zaniboni Felice
17 - Valdenir Pereira da Silva
19 André Luís Bocchini
23 - Alessandra Cristina Telles
24 - Maiara Damiani Peniani
25 - Heliton Wagner Benetelli
 José Carlos Perez
31 - Eduardo Donizeti Ramos

   HOSPITAL PADRE ALBINO   
02 - Daiane Cristina C. da Silva
 Marcela Xavier Saravalli
 Natália Colletti
 Vera Cândido
03 Bruna Simão L. de Oliveira
 Márcia Cristina R. Marion
 Maria Cristina V. Grégio
 Maria do Carmo Fabiano
04 - Maria Das Graças S. Gramoglio
 Maria de Lurdes Ap. da Silva
 Thiago Guelfi da Silva
05 - Mateus Henrique de Oliveira
 Paulino Silva Guerbas
06 - Elaine Cristina S. de Almeida
 Fabiana Gomes M. Bigoni
 Josiane Ap. Molinari Lopes
07 - Aparecida de Fátima R. da Costa
 Danilo Camolez D’Assumpção
 Elias Diniz dos Santos
09 - Janaína Carvalho Izelli
 Juliana Cristina Estevan
 Maria Aurora A. de Souza
 Valéria Francheto
10 - Alice Pedrassoli Netto
 Dhara Regina de Almeida
 Neide Aparecida Polastri
11 - Valéria Catarina Joventino
12 - Denise Pereira de Moraes
13 - Camila Custódio da Silva
14 - Bruna Fernanda Leal
15 - Janete Maria Calsolari
 Sonia Ap. Solcia Izepeto
16 - Amanda Brambilla Fonseca
 Jéssica Luciana Froes Souza
 Luana Marcela M. Cândido
 Neuza Maria M. Santos
 Rinaldo Cléber Ruiz
 Sheila Indaiá T. de Azevedo
18 - Deyse Sousa Santos
 Ester Chueco Garcia
 Silmara Ap. Ferreira
19 - Cleciara Carvalho de M. Bueno
 Creusa Messias Moreno
 Daniele de Novais Silva
 Fátima Ap. Caetano dos Santos
 Gabriela T. Silva dos Santos

19 - Gabriely Bertellini Félix
 Nayara Canossa
20 - Dr. Luís Márcio de A. Pellizzon
21 - Welinton H. San Felice
22 - Bruna Anielly F. Lima
 Cláudia Ap. Lopes Braga
 Gleiciani Nayara da Silva
 Isabel Ap. Pechim Silveira
 Sebastiana Forcato
 Sérgio Luís Bartolomeu
23 - Cláudia Regina N. Franco
 Elisabete Banhos
 Maria Margareth F. de A. Biela
 Dr. Pedro Devito Neto
 Thamires Costa Lima
24 - Flávia Cristina Ragagnon
 Marina Ferreira Caiuby
 Tainá Vieira
25 - Maria de Lourdes da Silva
26 - Cristiane Generoso da Silva
 Larissa C. Batista da Silva
27 - Edilene Leão M. Nunes
 Luzia Aparecida Vaz
 Sueli Ap. C. Machado Cavassani
28 - Ariane Thaís M. Dias Lopes
 Railla Marceli P. Dourado
 Stefany Ferreira dos Santos
29 - Ricardo Donizete Novais
30 - Giovanna Cristina Martins
 Mariani de Lima Valêncio
31 - Andrezza Joverno Santos
 Dr. Carlos Alberto Moreschi
 Érica Patricia M. Barbosa
 Ruti de Fátima da S. Lopes

   HOSPITAL EMÍLIO CARLOS   
01 - Leandro Martins
 Sonia Regina S. Rossi
02 - Flávio José N. de Aveiro
05 - Gilvana Silva Vilasboas
06 - Cibele Cristina F. da Cunha
 Valdete de Oliveira
07 - Ingrid Cardozo Facci
 Miriam da Costa P. Marta
08 - Amanda Amaral Herculano
10 - Laís Cristina de Angelo
 Regiane Cristina Barão
11 - Cintia Ap. F. Martin Porta
 Daiana Carolina dos S. Balla
 Mirian Roberta Costa
13 - Rafaela Gomes Maciel
14 - Rosana Acioly de Aguiar
15 - Adriana Silva Santos
16 - Beatriz Ventura Ribeiro
 Tamires Barbosa
17 - Rafael Ap. Soares de Oliveira
 Tatiana Lemes de Oliveira
18 - Vanessa Dayana A. de Souza
19 - Aidegina F. de Godoi Rocha
20 - Débora Mantovani Gomes
 Diego Rodrigues

Entre brincadeiras e risadas, 
Alberto dos Santos Bigoni, Tomaz 
Saturnino Rodrigues e Fuad Ha-
san Husien Ali, colaboradores da 
Fundação Padre Albino há 21, 
39 e 16 anos, respectivamente, 
contaram sobre suas trajetórias 
de trabalho que tiveram início na 
renomada ESEFIC (Escola Supe-
rior de Educação Física e Des-
portos de Catanduva). “Somos 
como irmãos; trabalhamos jun-
tos desde sempre e temos amiza-
de com todo mundo”, contaram. 
Auxiliares Técnicos, hoje atuam 
no Campus Sede da UNIFIPA, no 
Hospital-Escola Emílio Carlos.

Cheios de orgulho, contaram 
que seus filhos se formaram pro-
fissionais de Educação Física, gra-
ças ao envolvimento deles com o 
curso e a oportunidade dada pela 
Instituição. “Tenho duas filhas, 
dois genros e um neto formados 
em Educação Física e todos es-
tão muito bem na área”, contou 
Tomaz. O mesmo caminho se-
guiram os filhos de Alberto e de 
Fuad, que também concluíram o 
ensino superior em Educação Fí-
sica. “Sou muito grato a Deus e à 
Fundação pela formação do meu 
filho”, contou Fuad.

Ao falarem sobre o trabalho, 
relembraram as amizades e um 
pouco do que já partilharam ao 
longo de tantos anos, em espe-
cial o carinho dos alunos. “Já 
fomos muito homenageados 
pelos alunos e sentimos muita 
falta quando eles se formam e 
vão embora”.

Como bons colaboradores 
da área de Educação Física, en-
tre as atividades preferidas, fora 
do trabalho, estão a caminha-
da e o treinamento físico. “Não 
gostamos de ficar parados”, 
concluíram, rindo.

Educação Física
no sangue
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20 - Keline Cristine Keller
 Lais Kelly Maria G. de Oliveira
23 - Fernanda Freitas Alves
27 - Alessandra Ap. Barbosa Carózio
28 - Ana Beatriz C. Anastácio
 Antonio Gaspar Guerbas
29 - Evandro Vinícius Baldaquini
 Pamela Cristina A. Alexandre
 Sonia Aparecida do Santos
30 Ricardo Alexandre E. Ferreira

   Recanto Monsenhor Albino   
01 - João Cassiano Filho
04 - Gislaine Aparecida Moreira
16 - Benedito Aparecido da Cruz
24 - Floripes de Sousa Fernandes
30 - Maria Ines de Aguiar Almeida

   AME - AMBULATÓRIO MÉDICO   
   DE ESPECIALIDADES   

02 - Cíntia Paula do Nascimento
05 - Tatiani M. de Sousa Andrade
 Wellington Luiz B. de Araújo
07 - Natália Clemente Casagrande
11 - Fabiana Binatti F. de Almeida
25 - Thiago dos Santos Caetano
29 - Lívia Maria Hortelan Mendes
 Vitória Dias Giardina

   COLÉGIO CATANDUVA   
08 - Profa. Luciana Bastos
13 - Profa. Giovana Catarucci
20 - Profa. Mariane Teixeira de Mello

   CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE   
   ALBINO - UNIFIPA   

01 - Maria Angela Guijen Lahr
04 - Profa. Gládis Ap. A. dos Santos
05 - Alberto dos Santos Bigoni
06 - Larissa Salomão Almeida
09 - Ondina Teresa B. Barreira
11 - Lucas Trassi Adami
12 - Marli Nascimento Gama
14 - Prof. Izídio Pimenta de Morais
 Silvana Maria P. Sant’Anna
15 Fábia Carla G. Menegoli
 Maira Luiza Melara Spina
16 - Otávio Henrique B. de Senna
17 - Prof. Renato Boreli Silva
18 - Guilherme Mendes G. Silva
21 - Aparecida Pinheiro Marson
22 - Prof. Luís F. Monteiro Neto
23 - Prof. Ricardo Delduque
25 - Profa. Luciana B. de O. Paes
 Prof. Raul José de A. Vianna Junior
26 - Prof. Antonio A. Mota Junior
 Profa. Melina L. Basto Bassi
27 - Márcia Aparecida Vieira
28 - Prof. Paulo Henrique A. Togni Filho
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Com a chegada do 
inverno ficamos muito 
preocupados com nossa 
alimentação e imunidade, 
não é mesmo? Ainda mais 

em tempos de pandemia da Covid-19.
Pensando na nossa saúde devemos ter alimen-

tação equilibrada e variada ao longo do tempo, 
pois é de extrema importância para a manutenção 
da saúde. Para o aumento da imunidade não existe 
alimento específico que possa elevá-la, mas sim 
um conjunto de alimentos e atitudes que auxiliem 
nesse aumento.

A alimentação deve ser baseada em alimentos 
in natura, rica em alimentos naturais e em nutrientes, 
como vegetais e frutas, que contêm grande quanti-
dade de vitaminas, minerais e fibras prebióticas, de 
extrema importância para a microbiota intestinal sau-
dável. Evite o consumo de alimentos ultra-processa-
dos e industrializados, pois contêm muito açúcar, sal 
e gorduras e acabam sendo pró-inflamatórios para o 
organismo. Algumas dicas:

- Descasque mais e desembrulhe menos. Prefi-
ra consumir alimentos naturais e, sempre que pos-
sível, consuma-os com cascas e bagaço;

- Prefira alimentos integrais. Substitua o arroz 
branco, o pão e o macarrão com farinha refina-
da pelas suas versões integrais, pois contêm mais 
fibras e vitaminas. Quando for escolher o pão inte-

Alimentação e imunidade

“Não te suponhas 
tão grande ao

ponto de pensares 
ver os outros

menores que ti”.
Confúcio

BOLO PEGA MARIDO
Ingredientes
•1 lata de leite condensado
•A mesma medida da lata de leite integral
•1 vidro pequeno de leite de coco
•A mesma medida da lata de farinha de trigo 
especial (ou comum)
•1/2 medida da lata de açúcar
•3 ovos grandes inteiros
•3 colheres de sopa de margarina
•Não vai fermento

Modo de preparo. Bata tudo no liquidificador. 
Coloque em fôrma untada e enfarinhada. Leve 
ao forno médio (200°C) até dourar, 30 a 60 mi-
nutos (depende do forno). Faça o teste do palito 
para retirar do forno. O bolo fica com consis-
tência de queijada.
Dica: Para fazer cobertura, leve ao fogo um vi-
dro de leite de coco, 2 colheres de sopa de açú-
car e um pacote de coco ralado. Deixe ferver e 
coloque quente sobre o bolo. Obs.: a consis-
tência não é a de bolo comum.

CULINÁRIAgral prefira os que contenham apenas farinha inte-
gral na sua composição.

- Substitua os lanches processados e ultra-pro-
cessados, como bolachas, barrinhas de cereais, 
bolinhos industrializados, por frutas, vegetais, fru-
tas secas, castanhas e sementes;

- Consuma frutas cruas, como acerola, goia-
ba, laranja, limão e verduras cruas, como couve, 
brócolis, pois são ricas em vitamina C;

- Dê preferência aos alimentos verdes escuros 
(brócolis, couve, espinafre); eles são ricos em ferro;

- Consuma alimentos ricos em zinco (semente 
de abóbora sem casca, carne vermelha, aves, fru-
tos do mar);

- Inclua na alimentação a castanha do Pará, 
fonte de selênio;

- Inclua alimentos fontes de Ômega 3 e 6, pre-
sente nos peixes, semente de chia, óleo de soja e 
de canola;

- Consuma alimentos ricos em Vitamina D, 
como peixes, ovos e laticínios.

Todos esses alimentos são ricos em antioxidan-
tes, atuando diretamente no sistema imunológico. 
Não se esqueça de dar atenção especial à hidra-
tação, pois ela contribui para o transporte de nu-
trientes. A desidratação pode acometer a resposta 
imunológica. Lembrando, ainda, que nenhum ali-
mento sozinho é capaz de aumentar a sua imuni-
dade, mas sim um conjunto de ações.

Camille Mascaro
Nutricionista

•Use borrachinha para ajudar a abrir uma jar-
ra: coloque uma em volta do meio da jarra ou vi-
dro e outra em volta da tampa. Isto ajudará a não 
escorregar de suas mãos.

•Para prevenir as lágrimas quando cortar ce-
bolas, passe vinagre branco na tábua de cortar 
(isto não afetará o gosto da cebola). 

Dicas interessantes

Perigo: 
criança x remédio

Bodas

•Guarde os lençóis dentro de suas fronhas 
para facilitar guardar e achar.

•Use um abridor de latas para abrir aqueles 
terríveis invólucros, que cortam a gente, mas não 
abrem.

•Use uma batata cortada ao meio para remo-
ver lâmpada quebrada do abajur.

A caixa de comprimidos esquecida em cima 
da mesa pode ser a brecha para um ato inocente 
gerar graves consequências. Dados mais recentes 
do Conselho Regional de Farmácia (CRF) mos-
tram que, entre os anos de 2010 a 2017, foram 
notificados 565.271 casos de intoxicação no 
Brasil. Destes, 298.976 tiveram o medicamento 
como agente tóxico mais frequente, correspon-
dendo a 52,8% do total das ocorrências.  Parte 
dessa estatística é formada por crianças que, lon-
ge de adultos, tomam por curiosidade remédios 
destinados à família.

Seguem três medidas para adotar em 
casa a fi m de prevenir intoxicações medica-
mentosas:

1 - evite tomar comprimidos diante das crian-
ças. Elas podem tentar fazer o mesmo depois.

2 - ao medicar a criança, explique a função do 
remédio; ele baixa a febre, por exemplo.

3 - não diga que a medicação é doce ou 
gostosa, pois a criança pode, por si própria, re-
petir a dose.

1 ano: papel, 2 anos: algodão, 3 anos: cou-
ro, 4 anos: linho, 5 anos: madeira, 6 anos: fer-
ro, 7 anos: lã, 8 anos: cobre, 9 anos: cerâmica, 
10 anos: estanho, 11 anos: aço, 12 anos: seda, 
13 anos: renda, 14 anos: marfim, 15 anos: 
cristal, 20 anos: porcelana, 25 anos: prata, 30 
anos: pérola, 35 anos: coral, 40 anos: rubi, 45 
anos: safira, 50 anos: ouro, 55 anos: esmeral-
da 60 anos: brilhante, 75 anos: diamante.

Antigamente, as pessoas guardavam as 
roupas em baús e caixotes, sempre na horizon-
tal. Apenas por volta dos séculos IX e X d.C. 
começaram a aparecer os primeiros armários 
verticais. Eles tinham este formato, pois eram 
feitos para guardar espingardas, daí o nome 
‘armário’, derivado de arma. As peças eram 
sempre de madeira, material abundante e re-
lativamente fácil de manusear.

Do Guia dos curiosos. O livro de pergun-
tas e respostas.

CURIO
   SIDADE

Como surgiu o armário? 
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Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em junho, que vestem a camisa da Fun-

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

HOSPITAL PADRE ALBINO 
Stefany Gonçalves Cintra de Souza
Mirella Rodrigues Pimentel
Juliana Fernanda F. de A. Mateus
Mylena Cristina Lima 
Mariana Cristina Braga de Lima
Luana Marcela Muler Candido
Isabela Kikumoto Manfrim Gomes
Ana Lúcia Bim Breda
Amanda Brambilla Fonseca
Beatriz Eduarda Muzati
Taisa Fernanda Maximiano Caetano
Patrick Della Via Gomes
Larissa Fernanda Alves Batista
Everson Soares da Cruz
Gabriel Celi
João Pedro Nicácio
Moniele Ferreira de Farias
Yam Moreira da Silva
Victor Henrique Abrão

Railla Marceli Pelissari Dourado
Fabiana Ninfa Rizzatto

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Patrícia Janaina da Silva Santos
Ivete Henrique de Andrade Leite
Luciana Neres dos Santos
Leonardo Rios da Cruz
Raiana Dhienifer Francisco
Gustavo Alves Battilani
Tatiane Pereira Ribeiro
Adriana Silva Santos
Beatriz Gobi
Francis Ferreira Barbosa
Priscila Barrena de Menezes
Alexsandro Marques da Natividade
Elisangela Abreu Duarte
Jady Caroline de Oliveira da Silva
Shirley Patrícia Saralegui Ferraz
Fabricio Marques Gumerin

 O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de junho passado 
processo de Recrutamento Interno com funcionários para transferência de uma posição para outra, promo-
ção 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
Milene Ap. Tomazeli Hespanhol Auxiliar administrativo I Colégio Catanduva Secretária

Angélica Garcia Andreoti Secretária Colégio Catanduva Coordenadora administrativa

Stefanie dos Santos Camargo Auxiliar administrativo I HEC Auxiliar administrativo II

Luana Zamboni de Souza Auxiliar administrativo I HEC Coord. de segurança do paciente

Thalles Gabriel S. dos Santos Silva Auxiliar de hotelaria Coordenadoria Vigia

Ana Beatriz Coterelli Anastácio Auxiliar administrativo II HEC Supervisora de ambulatório

Jussara Galanta de Araújo Porteira HPA Auxiliar de enfermagem

Janaina Pedroso Magrini Auxiliar administrativo I HEC Auxiliar administrativo II

A base de qualquer relacionamento é a comu-
nicação. Saber se comunicar de forma eficaz no 
seu local de trabalho é de um valor incalculável. 
Imagine tentar resolver um conflito entre um cole-
ga de trabalho ou explicar ao seu gestor que você 
se sente afetado pela imparcialidade dele se você 
não consegue se comunicar bem. No primeiro 
exemplo, você poderia causar um conflito ainda 
maior e ser penalizado e no segundo você po-
deria ser demitido caso seu posicionamento seja 
visto como arrogante ou insubordinação.

Para desfecho positivo nos casos acima e em 
outros que você possa estar vivenciando em seu 
local de trabalho, reflita sobre as técnicas abaixo:

- Autorrevelação: você deve identificar para si 
mesmo o que você pensa, sente ou deseja.

- Positividade: você deve acreditar e defender 
suas opiniões, ideias e necessidades, porém ao 
mesmo tempo respeitar as dos outros, que podem 
ser diferentes das suas.

- Escuta dinâmica: você precisa ouvir o que a 
outra pessoa está realmente dizendo.

- Crítica: você precisa expor de maneira cons-
trutiva suas ideias e sentimentos em relação às 
ideias e atitudes das pessoas ao seu redor.

O elemento que melhor conduz as técnicas 
acima é a sensibilidade. Quando você consegue 
utilizar sua inteligência emocional para se comu-
nicar, deve ficar atento para o efeito sobre os sen-
timentos e pensamentos que tal fala pode desper-
tar no outro e assim ajustar a sua comunicação.

Suponhamos que você precise conversar com 
seu gestor sobre um comentário que ele fez de você, 
durante uma reunião, classificando sua proposta de 
“ideia ridícula”, mas sabe, por experiencia própria, 
que ele tem o ego inflamado. Você possivelmente 
não vai querer ferir o ego dele. Sendo assim, você 
pode iniciar a conversa massageando esse ego e 
depois aos poucos você aborda o problema. Exem-
plo: Gestor X, fico muito impressionado com sua 
atitude sempre calma e racional durante as reuni-
ões. Não sei se você se deu conta, mas na última 
reunião você parecia estar meio zangado quando 
comentou que a minha ideia era ridícula. Algo que 
disse lhe irritou? Eu me senti muito mal, achando 
que fiz algo errado.

O objetivo da comunicação é unir as pessoas 
para troca de informações; sendo assim, a inteli-
gência emocional trabalha para dar maior eficá-
cia possível na interação com o outro. Às vezes 
não conseguimos iniciar um novo comportamen-
to sozinho; isso é extremamente normal.

Saiba que se estiver difícil você pode buscar 
ajuda profissional. Para mais informações entre 
em contato com o GAT pelo número 17 – 99174 
9631. Na próxima edição falarei sobre “Como 
aprimorar seu relacionamento interpessoal”.

Aqui me despeço e me distancio e vejo você 
se reinventando. Conte sempre comigo!

Fonte: Weisinger, H. ; Inteligência Emocional 
no trabalho, 2001.

Luciana Calza
Psicóloga - CRP 06/84.125

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL

Como desenvolver técnicas

de comunicação efi cazes

Tânia Valéria B. do Prado Valderrama
Ricardo Neves Fernandes
Tatiane Abrantes de Lima
Hercília Oliveira dos Santos
Rosileia Perpétua Alvarenga
Andressa da Silva Nicoletto 
Vitoria Patrocínio Rodrigues Silva
Maria Izabelly S. Souza de Oliveira
Arlene Thalia Cavalcante Carlos
Inara Amadeu dos Santos
Kerem Damaris Carvalho da Silva
Denisa Zamara Porto
Larissa Fernandes de Almeida

COORDENADORIA GERAL
Felipe Scarambone Vital
Paulo Henrique Capeletti
Maicon Ap. Nóbrega

AMBULATÓRIO MÉDICO 
DE ESPECIALIDADES
Gabriel Henrique Ferreira

Quando um filho fica entre a vida e a morte 
com uma doença rara (Stevens-Johnson), que tem 
mortalidade de mais de 50%, por causa de uma 
brincadeira de mau gosto entre ingerir veneno e 
a medicação no dia-a-dia que ele já tomava por 
epilepsia, nosso mundo desaba.

Um mês de hospital, 10 dias de UTI Infantil 
(deu entrada na UTI no dia do aniversário dele); 
foi entubado (pouca sedação, então ele estava 
consciente todo o tempo), 20 dias de enfermaria. 
Noites sem sono, preocupação, choro.

Um menino de 11 anos, que entrou inchado, 
com o corpo coberto de manchas, aguentou firme 
com coragem tudo que passou ciente de tudo que 
estava acontecendo com ele. Ficou imóvel sem re-
clamar, aguentou cada procedimento e cada exa-
me com algumas lágrimas, mas paciente e prome-
tendo que ia voltar para casa.

O cuidado, a atenção e o carinho dos fun-
cionários do Hospital Padre Albino fazem toda a 
diferença. Difícil falar aqui para vocês o nome 
de cada um que fez parte da nossa vida duran-
te esses dias de sofrimento. O cuidado e a com-
petência da Dra. Gisele Couto. Que profissional 
maravilhosa! A atenção do Dr. Tiago Santos, Dra. 
Bruna, Dra. Thais e todos que fazem parte dessa 
equipe, como a nutricionista e a psicóloga, que 
atendeu o caso dele.

Os doutores da UTI Infantil e Neonatal, exce-
lentes, ótimos profissionais.

Enfermagem da UTI Infantil e Neonatal; Enfer-
magem da Pediatria do Covid-19 e do Posto 3; 
Enfermagem da Maternidade (ficamos uns dias lá 
por não ter vaga na Pediatria).

Todas excelentes, responsáveis e muito cuida-
dosas, preocupadas e bem capacitadas. As meni-
nas da Limpeza e da Copa, que com carinho e 
atenção cuidaram da gente todo esse tempo. A 
cozinha do hospital, ótima comida e cuidados com 
meu filho, pois ele não queria comer e vocês de-
ram um jeito de fazer coisas que ele gostava. A 
portaria do PS e vigilantes: atenção e humildade.

Gostaria que cada setor recebesse um elogio. 
Daqui um mês irei verificar se os elogios foram en-
tregues, pois não temos como guardar todos os 
nomes. Vocês têm ótimos profissionais, dedicados, 
bem capacitados e eles salvaram a vida do meu fi-
lho. Cada setor que mencionei foi muito importante 
para o tratamento e recuperação do meu menino.

Nesse tempo de pandemia eles merecem ver 
que seu trabalho está sendo valorizado e reconhe-
cido; são verdadeiros guerreiros. E cada um tem 
seu valor.

Parabéns a essa equipe maravilhosa do Hos-
pital Padre Albino. Quem agradece de todo o co-
ração são a mãe e o pai do herói Denis Wallisson 
Siqueira Alves, internado no dia 30 de março.

Ju Siqueira, administradora da página 
Realidade Novais no Facebook e parceira do 
Acorda Catanduva.

Agradecimento
Cuidado, atenção e carinho que

fazem toda diferença.

Julho/2021
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Há 50 anos fazendo de
seu escritório um sucesso
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Os alunos fi caram gratos e felizes por colaborar com a vacinação.

No dia 3 de julho, sete alunos do curso de 
Medicina/Fameca/Unifipa participaram da vacina-
ção contra a Covid-19 em Catanduva. O grupo 
adicionou forças à equipe presente no drive-thru 
no Recinto de Exposições, vacinando a população 
acima dos 40 anos de idade.

Durante a atividade, que ocorreu com a super-
visão da docente da disciplina Medicina Preventiva 
e Saúde Pública III, Enfermeira Vanessa Maria Bro-
gio Schiesari, os universitários orientaram os mu-
nícipes sobre as possíveis reações pós-vacinação, 

ressaltaram a importância de receberem a segun-
da dose na data agendada, organizaram o fluxo 
de pessoas atendidas, administraram a vacina e 
realizaram registros de dados. 

Segundo a professora, “esta atividade agre-
gará, além do aprendizado técnico sobre admi-
nistração de imunizantes, valor social que temos 
como profissional de saúde”. Já entre os alunos, 
os sentimentos eram de gratidão e felicidade por 
poderem participar de um momento histórico 
para a cidade. 

Alunos da Fameca/Unifi pa auxiliam 
na vacinação contra a Covid-19 

No dia 1º de julho, a UNIFIPA perdeu um de 
seus colaboradores mais antigos, com o faleci-
mento do Prof. Dr. José Celso Assef, 72 anos, in-
tegrante do quadro de docentes há 45 anos, por 
complicações da Covid-19.

Graduado em Medicina pela Faculdade de 
Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (turma 
de 1972), com mestrado em Medicina (Cirurgia) 
pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo (2004), Dr. José Celso foi pro-
fessor do curso de Medicina, onde ministrava au-
las das disciplinas de Anatomia, Medicina Legal e 
Cirurgia. Também era docente do curso de Direito 
da Unifipa na disciplina de Medicina Legal.  Foi 
médico chefe do Serviço de Endoscopia do Hos-
pital Padre Albino.

Seu corpo foi velado no Cemitério Monsenhor 

A UNIFIPA estendeu, para o mês de agosto, o 
início das aulas da Pós-Graduação Lato Sensu dos 
sete cursos das áreas da Saúde, Educação e Admi-
nistração. As inscrições podem ser feitas através do 
link https://bit.ly/PosUnifipa2021

Os cursos mesclam o ensino presencial e re-
moto e dentre as possibilidades de especializa-
ção, o curso de Pós-Graduação em Microbiolo-
gia e Imunologia Clínicas oferta módulo extra em 
vacinação (opcional). Os biomédicos que cursa-

No período de 24 a 27 de agosto será reali-
zado o Encontro Interinstitucional de Pesquisas e 
Práticas Profissionais sobre Infância e Juventude. 
Este evento acadêmico é promovido pelo Grupo 
de Pesquisa em Direitos Humanos, Educação e 
Diversidades (DiHEDi) da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), em parceria com a Fundação 
de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do 
Rio Preto (FAPERP), e com o Grupo de Pesquisa 
“Estatuto da Criança e do Adolescente” do curso 

Unifi pa perde Dr. José Celso Assef

Aulas da Pós-Graduação começam em agosto 

Encontro Interinstitucional de Pesquisa

Albino, onde foi sepultado. Por luto, a Unifipa sus-
pendeu as aulas naquele dia.

rem esse módulo poderão obter, junto ao Con-
selho Regional de Biomedicina, a habilitação em 
Imunologia com ênfase em Clínica de Vacinação 
para atuar como responsável técnico (RT) no ser-
viço de vacinação.

Para facilitar o acesso desses profissionais aos 
cursos, a UNIFIPA dispõe de possibilidades de 
parcelamento e descontos para egressos. Outras 
informações podem ser obtidas através do 0800 
772 5393 ou pelo whatsapp (17) 99789-9449.

de Direito da UNIFIPA. 
O encontro online será composto por cinco 

eixos temáticos: Infâncias e diversidades; Adoles-
cência e Juventudes; Direitos de crianças e ado-
lescentes; Medidas socioeducativas; Políticas para 
a infância e juventude. A submissão de trabalhos 
(um por autor em cada segmento) foi feita até o 
dia 15 de julho, através de resumos expandidos, 
dentro de duas categorias: divulgação científica e 
socialização de boas práticas profissionais.

Dr. José Celso era docente dos cursos de 
Medicina e Direito.

Arquivo

Divulgação
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Vidas estão sendo salvas graças a este 
equipamento.

A farmacêutica Fernanda Gayoso confere a 
temperatura do medicamento

Divulgação

Julho/2021

O equipamento para hemodiálise doado pela 
Sra. Leda Zancaner Salles e filhos já chegou à Fun-
dação Padre Albino. Ele foi instalado na Unidade 

para Respiratórios Agudos (URA) do Hospital Emí-
lio Carlos para tratamento dos pacientes com Co-
vid-19 que apresentam insuficiência renal.

A insuficiência renal é uma das complicações 
frequentes da Covid-19 e muitos internos na Ala 
de Isolamento necessitam desse tratamento, que 
consiste na filtragem do sangue devido ao funcio-
namento precário dos rins.

“Além de tratar a Covid-19, mais um dos nos-
sos grandes desafios é tratar das complicações 
que a doença causa no organismo, como a in-
suficiência renal. Agradecemos imensamente a 
Sra. Leda Zancaner Salles e filhos por essa con-
tribuição. Vidas estão sendo salvas graças a esse 
equipamento”, enalteceu Renata Rocha Bugatti, 
diretora de Saúde e Assistência Social da Funda-
ção Padre Albino.

“A Fundação, desde março de 2020, não tem 
medido esforços para tratar os pacientes suspei-
tos e confirmados da Covid-19. Toda ajuda da 
comunidade tem sido de suma importância para 
cada nova mudança que a doença causa na roti-
na de trabalho e de nossas vidas. Somos gratos a 
todos aqueles que têm contribuído conosco neste 
enfrentamento. Com a comunidade unida e a co-
laboração de todos as chances de salvarmos mais 
um pai ou mãe de família, um filho, uma esposa 
ou esposo, um amigo é muito maior”, ressaltou o 
presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Do-
nizeti Lopes. 

Máquina de hemodiálise doada pela 
família Zancaner Salles é instalada 

na Ala COVID do "Emílio Carlos" A Fundação Padre Albino (FPA) recebeu, no 
dia 30 de junho, carregamento de medicamentos 
que compõem o kit intubação para pacientes com 
Covid-19. A importação da Índia, que chegou ao 
aeroporto de Guarulhos no dia 26 daquele mês, 
foi possível devido à parceria firmada com a CMB 
(Confederação das Santas Casas de Misericórdia, 
Hospitais e Entidades Filantrópicas). O medica-
mento importado que a FPA adquiriu é bloqueador 
neuromuscular, sendo 1.500 unidades de Atracú-
rio 10mg/ml 5 ml. O medicamento foi encaminha-
do para 27 hospitais e nesta primeira importação o 
custo do lote completo foi de R$ 1,4 milhão.

Os trâmites para a importação foram iniciados 
em abril deste ano, quando a FPA, mantenedora do 
Hospital Emílio Carlos, referência para internações 
de Covid-19 na microrregião, manifestou interesse 
na aquisição do medicamento. A operação é iné-
dita entre as Santas Casas e hospitais filantrópicos. 

A CMB informou que segue com novos acor-
dos e contratos para contemplar mais instituições e 
maior volume. Em andamento, negociações com a 
Grécia estão adiantadas e a Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária) se comprometeu a 
auxiliar para que não haja atrasos no recebimento 
e efetiva distribuição na chegada ao Brasil. 

FPA e CMB importam 
medicamentos do 

kit intubação

Comunicação FPA

Os capacetes doados e os participantes do 
ato de entrega.

No dia 1º de julho, a Fundação Padre Albi-
no recebeu a doação de cinco capacetes res-
piradores por intermédio do vereador Nelson 
Tozo (PDT).  Os equipamentos são utilizados 

para manter a oxigenação do paciente em ven-
tilação não-invasiva, reduzindo a necessidade 
de intubação.

Os capacetes foram desenvolvidos pela 
USP e pelo SENAI e fabricados pela Plasútil, 
de Bauru/SP. A entrega foi feita pela assesso-
ra parlamentar Marisa Ravazzi, representando 
o vereador; pela secretária de Saúde, Cláudia 
Monteiro,  e pelo prefeito Padre Osvaldo de 
Oliveira Rosa. Ainda participaram da entrega 
o diretor médico do Hospital Padre Albino, Dr. 
Luís Fernando Colla, a diretora de Saúde e As-
sistência Social da FPA, Renata Rocha Bugatti, e 
o presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo 
Donizeti Lopes. 

“Nós recebemos, no início do ano, doação 
desses capacetes e tivemos bons resultados nos 
pacientes que usaram. Ele proporciona mais 
conforto ao paciente e evita a intubação”, ex-
plicou Renata Bugatti.  

FPA recebe doação de capacetes 
respiradores que evitam intubação

Comunicação FPA

Traumas osteomusculares acontecem, em 
60% dos casos, por levantamento de cargas e, 
20%, empurrando ou puxando-as. Tendo em 
vista as estatísticas, o Grupo de Apoio ao Tra-
balhador (GAT) e o SESMT (Serviço Especializa-
do em Engenharia de Segurança e em Medicina 

Cinto ergonômico e locomoção de cargas
do Trabalho) da Fundação Padre Albino reali-
zaram, nos dias 15 e 16 de junho, treinamento 
sobre o transporte manual de cargas e a utiliza-
ção de cinto ergonômico para os colaboradores 
do setor de Transportes. O objetivo foi orientar 
os motoristas sobre práticas que auxiliam nas 
atividades laborais, como o uso do cinto na lo-
comoção de cargas, evitando traumas. 

O treinamento, que seguiu todas as medi-
das de prevenção contra a Covid-19, foi minis-
trado pelo profissional de Educação Física, es-
pecialista em Ergonomia, Rodrigo Matheus, do 
GAT, auxiliado pelos técnicos do SESMT Carlos 
Ornellas e Marília Diniz.

• A UNIFIPA e o Colégio Catanduva lançaram 
o novo aplicativo Meu EduConnect, que facilita 
o acompanhamento pelo aluno e família da vida 
acadêmica e das questões relacionadas ao contra-
to de prestação de serviços. Ele também facilita o 
trabalho dos professores, pois poderão acessar o 
sistema de qualquer lugar pelo smartphone. 

• A Profa. Ana Paula Girol foi aceita como do-
cente do corpo permanente do Programa de Pós-
-Graduação em Biologia Estrutural e Funcional da 
UNIFESP, onde poderá orientar mestrado e douto-
rado e supervisionar pós-doutorado.

• O Núcleo de Apoio Psicopedagógico/NAP 
continua com atendimentos de apoio e suporte 
psicológico para todos os cursos de graduação da 
UNIFIPA, com foco no enfrentamento das dificul-
dades acadêmicas.

• No dia 6 de julho ocorreu mais uma edição 
da Live da Educa. O entrevistado foi o egresso Prof. 
Vinícius Pedrasoli, que debateu sobre ‘Preparação 
física e técnica na base do Futebol’, entrevistado 
pelo Prof. Me. Igor Braz, coordenador do curso. 
No dia 13, o tema foi ‘Quiropraxia e Musculação 
Terapêutica’, com o especialista em quiropraxia e 
egresso de Educação Física Bruno Bezerra, entre-
vistado pelo Prof. Dr. Américo Lourenço.

Curtas Curtas Curtas



No dia 14 de julho, os 26 jogadores do Ca-
tanduva FC fizeram avaliação no Laboratório de 
Fisiologia do Exercício do curso de Educação Fí-
sica da Unifipa, acompanhados pela comissão 
técnica, preparador físico do clube, Thiago Re-
zende, e pelo coordenador do curso, Prof. Me. 
Igor Braz.

“Foram avaliadas a composição corporal e a 
potência muscular de membros inferiores. Com 
o equipamento InBody 120, pelo método Impe-
dância Bioelétrica, foi medido o percentual de 
gordura, massa muscular, ossos, litros de água 
no corpo e taxa metabólica vazão. Já com o apa-
relho Plataforma de Força, medimos a altura do 
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Todo e-mail corporativo requer cuidados impor-
tantes, pois ele difere da nossa comunicação nas 
redes sociais, além de ser ferramenta utilizada para 
documentar reuniões, enviar dados, entre outros. A 
forma como nos expressamos através dos e-mails 
corporativos reflete em nossa postura profissional, 
podendo construir ou denegrir nossa imagem.

Alguns dos erros mais comuns encontrados nos 
e-mails são abreviações de palavras, uso de gírias, fal-
ta de concordância e coerência e erros de digitação.

Exemplos:
• Erro de repetição: “Você consegue verificar 

se você consegue continuar com este procedimen-
to?”.

• Erro de digitação: “Quaisquer dívidas entre 
em contato”.

• Erro de gramática: “Eu resolvi o problema e 
peço para que seje testado novamente o sistema”.

• Erro de concordância: “Parece que não existe 
mais pessoas interessadas neste assunto?”. 

Algumas dicas de como melhorar seu e-mail 
corporativo:

Comece sempre com saudação que se adeque 
à relação que você tem com o outro. Termos como 
“Fulana, bom dia!”, “Prezados, boa tarde!”.

Use linguagem adequada. A informalidade, 
muito presente na comunicação das redes sociais, 
deve ser deixada de lado na hora de escrever um 
e-mail corporativo. (Obs: Nunca utilizar gírias, 
emojis ou abreviações como “vc”, “tbm”, “Att.”, 
“ctz”, “tá”.  “Oi”, “E ai?” e “Beijos” também são 
informais demais e estão fora de questão).

Organize as informações. É importante que seu 
e-mail tenha começo, meio e fim, ou seja, introdu-
ção ao assunto, desenvolvimento e conclusão.

Seja claro e conciso. E-mails corporativos são 
ferramentas de comunicação que pedem textos cla-
ros e objetivos. 

Fique atento à ortografia. Em e-mail corpora-
tivo a ortografia merece atenção especial. Nunca 
digite todo o texto em caixa alta. Isto significa que 
você está gritando com o destinatário.

Depois de seguir todas estas dicas, por fim, re-
vise seu e-mail antes de enviá-lo. Corrija possíveis 
falhas e só envie depois que tudo estiver correto.

Fonte: https://catracalivre.com.br/carreira/8-dicas-para-
-escrever-bem-seus-e-mails-corporativos/

E-mail corporativo: 

uma importante 

ferramenta de 

comunicação nas 

empresas

COM&POSTURA

Deniz Simiel
Psicólogo - CRP 06/161256

Catanduva FC faz avaliação na UNIFIPA
salto, potência muscular, aceleração, velocidade 
e taxa de desenvolvimento de força por meio de 
salto vertical. Os resultados vão embasar o trei-
namento dos jogadores, inclusive o individualiza-
do”, ressaltou o Prof. Igor. Todos os dados são 
computadorizados e entregues à equipe.

Segundo Thiago Rezende, “testes, entre ou-
tros dados, nos proporcionam informações mais 
precisas sobre o estado corporal e nutricional do 
atleta, contribuindo para bom rendimento em 
campo. Dentro de 20 a 30 dias, retornaremos 
aos exames, para que possamos comparar a evo-
lução de cada atleta, possibilitando identificar as 
potencialidades de cada um”.

Alunas do curso de Enfermagem da UNIFIPA 
estão desenvolvendo projeto para identificar a vi-
são da comunidade docente a respeito das prá-
ticas do ensino à distância. Trata-se da pesquisa 
“O ensino à distância em tempos de pandemia: 
desafio e prática”, elaborada pelas graduandas 
Letícia Fernandes Cavalcanti, Maria Eduarda Gar-
cia Avanso Silva e Laura Esteves Netto.

Sob supervisão da pesquisadora responsável 
Profa. Dra. Aline Fiori dos Santos Feltrin, a pes-
quisa será enviada individualmente aos docentes, 
com aplicação de questionário, via formulário do 

Google, com questões elaboradas pelas auto-
ras usando a escala de Likert em três dimensões 
no contexto da pandemia, bem como perguntas 
abertas, que serão analisadas por conteúdo temá-
tico. O questionário será aplicado aos docentes 
dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia, 
Educação Física, Biomedicina, Direito, Pedagogia, 
Agronomia e Administração. Com a aplicação do 
questionário será avaliada a adaptação dos pro-
fessores ao ensino remoto.

“Vendo toda a mobilização que tivemos por 
conta das questões da pandemia e do distancia-

Alunas de Enfermagem UNIFIPA desenvolvem projeto 
de pesquisa sobre ensino EAD em tempos de pandemia

O câncer tem vários fatores de risco que fazem 
com que os grupos populacionais exibam diferen-
tes padrões de incidência, que geralmente estão 
associados a hábitos e exposição ambiental. Com 
objetivo de conhecer o perfil epidemiológico de 
cânceres malignos de Catanduva e microrregião 
foi realizada pesquisa por alunos e professores do 
curso de Medicina/FAMECA/UNIFIPA.

Os dados foram obtidos dos diagnósticos 
confirmados de cânceres malignos a partir de 
biópsias realizadas pelo Departamento de Pato-
logia dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos 
e da sua região de abrangência, no período de 
2012 a 2015, analisados e comparados com da-
dos das demais regiões brasileiras e mundiais.

Diferentes padrões para idade, sexo e tipos de 
câncer foram encontrados, como menor incidência 
de tumores de próstata, colo do útero e pulmão 
comparados ao perfil nacional. Em contraste, me-
lanoma e câncer de útero tiveram maior incidência. 
“Esses dados revelam distribuição epidemiológica 

Perfi l de cânceres malignos na microrregião 
distinta, possivelmente explicada pelas caracterís-
ticas socioeconômicas e ambientais da região e 
poderão auxiliar a formular políticas de saúde ade-
quadas a essa realidade”, explica a orientadora do 
estudo, Profa. Dra. Ana Paula Girol. 

Considerando apenas os dados analisados 
com pacientes atendidos na microrregião, o estudo 
aponta o câncer de mama com maior incidência 
de diagnóstico, com 18% dos casos, seguido por 
câncer no colo e reto (16,7%) e de próstata (12,8%), 
respectivamente, conforme gráfico abaixo.

O estudo foi realizado de 2015 a 2018, num 
total de 1.013 diagnósticos, e os resultados apre-
sentados em congresso e publicados na revista 
internacional de artigos científicos ‘Cuidarte Enfer-
magem’. Participaram da pesquisa a Profa. Dra. 
Ana Paula Girol, orientadora; Prof. Dr. Lucas Pos-
sebon, co-orientador; Filippo Amorosino Dalloulf, 
Paula Ferreira Pinheiro, Caio Henrique Okuda Oli-
veira e Daiana Barbosa Dias Melo, na época alu-
nos do curso de Medicina, graduados em 2019. 

mento social, algumas alunas pensaram como es-
tava sendo esse cenário para os professores, visto 
que para elas, enquanto alunas, já era desafiador. 
Assim, elaboramos o projeto e, inicialmente, iría-
mos fazer apenas com os professores de Enferma-
gem, mas discutimos e achamos interessante con-
versar com todos os docentes da instituição porque 
o cenário da pandemia serviu para que tivéssemos 
uma resposta muito rápida para a situação de não 
mais poder estar no ensino presencial, trazendo 
uma ressignificação das práticas pedagógicas”, 
ressaltou a Profa. Dra. Aline.

A pesquisa será realizada em consonância com 
as Resoluções nº 466/2012 e nº 580/2018, do 
Conselho Nacional de Saúde, que tratam dos as-
pectos éticos em pesquisas.
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No dia 30 de junho foi realizada a primeira 
FESTZOOM, festa junina virtual para alunos da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental do Colé-
gio Catanduva, mantido pela Fundação Padre Al-
bino. Em função da pandemia de Covid-19, toda a 
atividade foi remota, mas contou com a empolga-
ção das crianças, lanches e danças típicas.

O período da manhã, a partir das 8h, foi reser-
vado para alunos do 2º ao 5º anos e à tarde, às 
14h00, às crianças do 4º ano do Ensino Fundamen-
tal. A festa online foi dividida em dois momentos: o 
primeiro com todas as crianças juntas, com sauda-
ção, vídeo explicativo a respeito da origem das festas 
juninas, brincadeira com pipoca e quadrilha. Já no 

segundo foram formadas salas simultâneas, com os 
alunos com suas respectivas professoras. Nesse mo-
mento eles lancharam comidas típicas com os cole-
gas e realizaram atividades com as professoras envol-
vendo desenhos, dobraduras e brincadeiras típicas.

Os professores de Educação Física e Inglês 
participaram em todas as salas, nos dois períodos, 
desenvolvendo prática interdisciplinar envolvendo 
as disciplinas com festa junina, com duração de 20 
minutos cada atividade.

O Colégio Catanduva criou seu próprio Cor-
reio Elegante. Imagem personalizada foi enviada 
a todos os pais, como agradecimento, havendo, 
também, a imagem “vazia” para que os próprios 
alunos e responsáveis pudessem escrever declara-
ção de carinho às pessoas queridas. 

Colégio Catanduva realiza 
festa junina virtual

Seguindo a programação de capacitações 
com profissionais da Rede Básica de Saúde dos 19 
municípios da microrregião, o Ambulatório Médico 
de Especialidades/AME Catanduva, sob gestão da 
Fundação Padre Albino, realizou novas interações 
do projeto Matriciamento. Nos meses de maio e 
junho, os profissionais da saúde tiveram encontros 
com a Dra. Janaína Cappi Moraes Braz, especia-
lista em Dermatologia, que abordou tumores de 
pele; Dra. Maria Isabel Lopes, especialista em Reu-
matologia, explanou sobre Fibromialgia, e o tema 
do Dr. Gabriel Geromel, especialista em Cirurgia 
Vascular, foi insuficiência venosa crônica.

Voltado para gestores das Unidades Básicas de 
Saúde dos municípios foi ministrado o treinamento 
“Mulheres de Peito”, pela colaboradora do AME 
Kelen Martins Fernandes e capacitação sobre as 
nomenclaturas padronizadas do Portal Cross pelo 
colaborador Raphael Martinho Lopes.

Os treinamentos do Matriciamento têm o ob-
jetivo de formar canal de comunicação entre os 
profissionais de saúde e o AME para melhor reso-
lutividade dos atendimentos.

Dia de São João No dia 26 de junho, o AME 

A Associação das Senhoras do Ateliê Amor ao 
Próximo (ASAAP) doou, no dia 2 de julho, agasalhos 
para os idosos do Recanto Monsenhor Albino. O 
ateliê doou 26 conjuntos, 18 calças e 16 blusas de 
moletom; 18 pares de meias; 22 gorros; 10 pacotes 
de fraldas geriátricas e sabonetes em barra.

“Somos muito gratas à Associação pela do-
ação. Nossos idosos, sem dúvida, vão ficar mais 
quentinhos e protegidos neste inverno”, ressaltou 
Silvia Moreno, gerente administrativa do Recanto.

comemorou o Dia de São João quando foram en-
tregues doces, alusivos à data, para todos os co-
laboradores.

O Recanto Monsenhor Albino recebeu no dia 
24 de junho doação de cestas básicas da Eurofar-
ma Laboratórios Farmac. Ltda. Este é o segundo 
ano consecutivo que a empresa faz doação para 
o Recanto, entregues pelo representante Anselmo 
Frederico. 

“Somos muito gratos a todos que nos auxiliam 
com doações para a manutenção do Recanto. 
Com a pandemia não podemos realizar muitas 
ações que contribuíam para o custeio da Institui-
ção e contamos com a ajuda de empresas e da 
comunidade para isso”, ressaltou a gerente admi-
nistrativa do Recanto, Silvia Moreno.

O Recanto está com campanha de arrecada-
ção de pijamas para seus idosos. Você pode aju-
dar a tornar o inverno mais quentinho para eles. 
Para doar ligue 17 3522-5234.  

Matriciamento do AME realiza capacitações

Recanto recebe doação de cestas básicas

Doação de agasalhos

A Diretoria Executiva da Fundação tem, entre 
outras, competência para tomar providências com-
plementares e expedir atos, normas e instruções 
necessárias à regulamentação e efetivação das di-
retrizes e medidas aprovadas pelo Conselho de Ad-
ministração, assim como de propor outras normas 
que entenda devam ser executadas; indica ao Con-
selho de Administração, para aprovação, ocupan-
tes de cargos de gerência; elabora os orçamentos 
anuais de receitas e despesas gerais por atividade/
departamento, encaminhando-os ao Conselho de 
Administração; executa normas relativas a pessoal, 
material, contabilidade, orçamento, organização, 
controle de custos, guarda de valores, movimenta-
ção de fundos, tomada de contas, seguros, assesso-
ramento jurídico e educacional, relações públicas, 
contratação e demissão de funcionários e outros 
assuntos administrativos a serem observados pela 
FPA, fixados pelo Conselho de Administração; cum-
pre as tabelas básicas de remuneração e salário do 
pessoal empregado, aprovadas pelo Conselho de 
Administração e Conselho de Curadores; elabora o 
plano de ação com a definição de projetos necessá-
rios para atingir os objetivos e metas estabelecidos 
no planejamento estratégico da FPA e das entidades 
por ela mantidas; adota medidas que assegurem 
o cumprimento da legislação vigente, em especial 
quanto à manutenção do Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social. 

A Diretoria Executiva está composta por Regi-
naldo Donizeti Lopes, diretor presidente; Renata Ap. 
Rocha Bugatti, diretora de Saúde e Assistência So-
cial; Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira, 
diretora de Educação, e Heliton Wagner Benetelli, 
diretor Administrativo e Financeiro.

Raio X vai, mensalmente, trazer a constituição 
das Unidades da Fundação Padre Albino. Vamos 
iniciar com os órgãos diretivos.

Diretoria Executiva

Julho/2021

Vídeo explicativo sobre a origem das 
festas juninas.

A atividade foi remota, mas as crianças 
participaram ativamente.

Divulgação

Divulgação

Os funcionários receberam doces juninos.

Anselmo Frederico (Eurofarma) e Sílvia 
Moreno (Recanto) na entrega das cestas.

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

CIRURGIA GERAL, GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone 3522-5381

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

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. Farid Felício Casseb Filho – Rua 13 de maio, 830 – Fone 3522-5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque  - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791

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 

NEUROLOGIA CLÍNICA
(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento cerebral, eletro-
neuromiografi 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

A Hepatite é uma inflamação no fígado provo-
cada, na maioria das vezes, por vírus, mas também 
pode ser resultado do uso de medicamentos (medi-
camentosa) ou resposta do organismo (autoimune).

As hepatites virais se dividem em cinco doenças 
diferentes - tipos A, B, C, D e E. Elas podem ser 
transmitidas pelo contágio fecal-oral, especialmente 
em locais com condições precárias de saneamento 
básico e água, de higiene pessoal e dos alimentos; 
pela relação sexual desprotegida; pelo contato com 
sangue contaminado, através do compartilhamento 
de seringas, lâminas de barbear, alicates de unha 
e outros objetos perfurocortantes. Ainda, da mãe 
para o filho durante a gravidez (transmissão vertical) 
e por meio de transfusão de sangue ou hemoderi-
vados. Em todos os casos, o diagnóstico precoce é 
essencial para evitar a progressão da doença e a 
necessidade de realização de transplante de fígado.

No entanto, há atitudes importantes a tomar 
como prevenção para cada tipo de hepatite.

Hepatite A
- Vacina é altamente eficaz e segura e é a prin-

cipal medida de prevenção;
- Lavar as mãos com frequência, especialmen-

te após o uso do sanitário e antes do preparo de 
alimentos;

- Utilizar água tratada, clorada ou fervida para 
lavar os alimentos que são consumidos crus, dei-
xando-os de molho por 30 minutos;

- Cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los;
- Não tomar banho ou brincar perto de riachos, 

em enchentes ou próximo de onde haja esgoto;
- Evitar a construção de fossas próximas a po-

ços e nascentes de rios;
- Usar preservativos e higienizar as mãos, ge-

nitália, períneo e região anal antes e após as rela-
ções sexuais.

Hepatite B
- Vacina é altamente eficaz e segura e é a prin-

cipal medida de prevenção;
- Usar preservativo em todas as relações sexuais;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal, 

tais como lâminas de barbear e depilar, escovas 
de dente, material de manicure e pedicure, equi-
pamentos para uso de drogas, ao fazer tatuagem 
e colocação de piercings;

- A testagem das mulheres grávidas ou com in-
tenção de engravidar também é fundamental para 
prevenir a transmissão de mãe para o bebê.

Hepatite C
- Não existe vacina contra a Hepatite C;
- Não compartilhar qualquer objeto que possa 

ter entrado em contato com sangue (seringas, agu-
lhas, alicates, escova de dente etc);

- Usar preservativo nas relações sexuais;
- Não compartilhar quaisquer objetos utiliza-

dos para uso de drogas;
- Toda mulher grávida precisa fazer, no pré-na-

tal, os exames para detectar as Hepatites B e C, 
HIV e Sífilis. Em caso de resultado positivo é neces-
sário seguir todas as recomendações médicas. O 
tratamento da Hepatite C não está indicado para 
gestantes, mas deve ser feito após o parto.

Hepatite D
A hepatite D, também chamada de Delta, é 

causada pelo vírus D (VHD). Mas esse vírus de-

Hepatite: diagnóstico precoce é essencial 
pende da presença do vírus do tipo B para infectar 
uma pessoa.

Hepatite E
A hepatite do tipo E é doença infecciosa viral 

causada pelo vírus VHE, mas possui ocorrência 
rara no Brasil, sendo mais comum na Ásia e África.

O mês de julho, através do Julho Amarelo, foi 
destacado para alertar sobre as hepatites e a neces-
sidade de fazer o teste na unidade de saúde mais 
próxima. A falta do conhecimento da existência da 
hepatite é o grande desafio; por isso, a recomenda-
ção é que todas as pessoas com mais de 45 anos 
de idade façam o teste, gratuitamente, em qualquer 
posto de saúde e, em caso de resultado positivo, 
façam o tratamento que está disponível pelo SUS.
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O Hospi-
tal de Câncer 
de Catanduva 
(HCC) promo-
veu no Dia do 
Abraço, 22 de 

maio, a cam-
panha "Abasteça 

com amor" em par-
ceria com postos de 

combustíveis de Ca-
tanduva e região. A ação, 

que por iniciativa dos parceiros foi prorrogada até 
o dia 22 de junho, arrecadou R$14.514,06. A 
proposta da ação era abraçar o HCC e a cada li-
tro de combustível abastecido R$ 0,01 foi revertido 
para custear o tratamento oncológico dos pacien-
tes com exames, consultas, quimioterapias, radio-
terapias e cirurgias.  

A campanha Abasteça com amor teve adesão 
dos Auto Postos Nardi, Solo Sagrado, Bela Vista, 
Via Norte, Tarumã, Veni, Quatri, Catanduva, Bi-
cão, ServiCentro, Ignotti, 2000 e Santo Expedito. 

Além de Catanduva, Elisiário e Santa Adélia parti-
ciparam da ação.

“O HCC agradece a comunidade, que aderiu 
ao abraço e abasteceu nos postos participantes 
da campanha, e principalmente aos postos de 
combustíveis por abraçarem a nossa ideia e con-
tribuírem com o tratamento das pessoas com cân-
cer. Contamos com o apoio de todos para que 
em 2022 a campanha Abasteça com Amor seja 
maior ainda”, agradeceu a gestora do Centro de 
Serviços Compartilhados (CSC) da Fundação Pa-
dre Albino, Maysa Magati Bull. 

Me ajude a sonhar
A Panificadora e Confeitaria La Bella promove 

a campanha "Me ajude a sonhar pró HCC" durante 
todo o mês de julho. Todas as quartas-feiras 50% 
do valor arrecadado com a venda de sonhos se-
rão destinados para o tratamento dos pacientes do 
Hospital de Câncer de Catanduva.

A La Bella, idealizadora da campanha, fica na 
Rua Monte Belo, nº 175, Vila Lunardelli, em Ca-
tanduva. Encomendas: 17 99213 9331. 

Promoção "Abasteça com amor" pró 
HCC arrecadou mais de R$ 14 mil

Lembra-se da Edna Paes, de Irapuã/SP? Ela 
concluiu seu primeiro ciclo de radioterapia no 
Hospital de Câncer de Catanduva no dia 6 de 
novembro de 2019 e também estampa o calen-
dário do HCC deste ano, no mês de dezembro. 
Neste dia 28 de junho Edna tocou pela segun-
da vez o Sino da Esperança, após concluir mais 
um ciclo do tratamento oncológico na luta con-
tra a doença. 

O empresário João César de Moraes esteve 
em Brasília dia 13 de julho onde participou, no 
Palácio do Planalto, da solenidade de sanção, 
pelo presidente Jair Bolsonaro, da Medida Pro-
visória que abre caminho para privatização da 
Eletrobras.

Acompanhado da deputada federal Carla 
Zambelli (PSL), João César entregou ao ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, ofício da Diretoria 
Executiva da Fundação Padre Albino solicitando 
a habilitação do Serviço de Radioterapia do Hos-
pital de Câncer de Catanduva/HCC. João César 
disse que ministro Marcelo Queiroga ficou de 

No dia 7 de julho o Sino da Esperança bada-
lou para Maria da Conceição Freitas Paulino, de 
Catanduva, e Ângela Maria Peso de Campos, de 
Novo Horizonte. Ambas encerraram seus ciclos de 
radioterapia com, respectivamente, 25 e 16 ses-
sões. “Só temos a agradecer; fomos muito bem 
atendidas aqui. Este lugar merece muito ser aju-
dado pelas pessoas. Estamos muito felizes. Não 
foi fácil, mas vencemos!”, comemoraram elas. 

consultar sua agenda, mas que visitará a Funda-
ção brevemente.

O Serviço de Radioterapia do HCC começou 
a funcionar em 14/8/2019 e sua inauguração 
ocorreu em 14/09/2019. O presidente da Dire-
toria Executiva da FPA, Reginaldo Donizeti Lopes, 
ressaltou que desde o início do funcionamento 
os tratamentos pelo SUS dos pacientes de Ca-
tanduva e dos 18 municípios da microrregião 
são custeados com recursos próprios, de doa-
ções, de campanhas realizadas pela entidade e 
por voluntários e, eventualmente, verbas da Se-
cretaria de Estado da Saúde e de parlamentares.

Sinos da Esperança

Ministro da Saúde recebe pedido para habilitar Radioterapia do HCC

O Hospital de Câncer de Catanduva entregou 
doces típicos de festa junina aos pacientes duran-
te o atendimento no dia 28 de junho. Respeitando 
todas as regras para evitar a disseminação do co-
ronavírus, kits com doces foram montados pelos 
colaboradores e entregues. As alas de Quimiote-
rapia e Radioterapia foram decoradas e os cola-
boradores trabalharam à caráter.

“Recebemos doações da Dicopel, Fábrica de 
Doces São Luís, Messias, A Festeira, Devitto, Casa 
da Mussarela, Fábrica de Doces Piauí e da irmã 
Maria do Rosário. A montagem dos kits só foi pos-
sível com a colaboração desses doadores. Com a 
pandemia foi a forma que encontramos de marcar 
a data e proporcionar um pouco de alegria para 
quem está em tratamento; e funcionou”, agradece-
ram a psicóloga Nínive Ferraz e a assistente social 
Rafaela Maciel, que organizaram a ação com apoio 
da Captação de Recursos e das equipes de trabalho 
da Oncologia.  Na Radioterapia o cenário foi 
montado pelo paciente Admir Roberto Balbino. 

A Fundação Padre Albino recebeu do Ministério 
da Saúde, por meio do Departamento de Atenção 
Especializada e Temática da Secretaria de Atenção 
Especializada à Saúde (DAET/SAES/MS) bottons do 
1º Prêmio “Prevenção e controle do Câncer”.

Correspondência assinada pela diretora do 
DAET/SAES/MS, Maíra Batista Botelho, explica que 
aquele departamento desenvolveu edital de boas 
práticas no SUS para premiar as melhores experiên-
cias da rede que contemplem a melhoria do acesso 
da população e a coordenação do cuidado.

Maíra ressalta que “nossa expectativa é alcan-
çar boa parte das equipes de saúde que atuam nos 
Estados e municípios que compõem a rede de aten-
ção oncológica, além de, e especialmente, dar visi-
bilidade ao trabalho e dedicação dos profissionais 
de saúde que contribuem para melhorias no SUS”. 
Por fim, ela agradece: “muito obrigada. Você e sua 
equipe merecem o reconhecimento!”.

Pacientes da Oncologia 
recebem mimo junino

Prêmio Prevenção e 
controle do Câncer

Mesa preparada com os mimos para 
distribuição.

João César, o ministro Marcelo Queiroga 
e a deputada Carla Zambelli.

Todos os postos participantes receberam 
cartaz da campanha.

Funcionário de posto coloca adesivo em 
veículo participante da campanha.

Comunicação FPA

Comunicação FPAComunicação FPA
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A Natural Vita, durante o mês de agosto pró-
ximo, promove a campanha Pix Solidário do Bem 
pró Hospital de Câncer de Catanduva/HCC “com 
o objetivo de gerar recursos financeiros (doações) 
para o HCC e promover forte interação nas mí-
dias”, segundo o diretor José Carlos Paiva. A 
campanha prevê o repasse de 5% do valor das 
compras ao HCC, independente de outros bene-
fícios (descontos, vitas). 

Para participar a pessoa deve compartilhar 
em suas mídias sociais (stories) o banner da cam-
panha Pix Solidário e marcar a @naturalvitabra-
sil e o @hcc. A equipe da Naturalvita vai entrar 
em contato com cada cliente que compartilhou 
as publicações para informar o código para os 
sorteios e, quando possível, efetivar a venda. Para 
quem compartilhar o banner os sorteios serão 
nos dias 7, 14 e 21 de agosto (brindes) e no dia 
28 vale compras de R$ 500,00 (500 vitas); para 
quem compartilhar e comprar o sorteio de um 
vale compras de R$ 1.000,00 (1.000 vitas) será 
no dia 28. A Naturalvita está na Rua Amazonas, 
220, em Catanduva. 

Em parceria com a Energisa, o HCC faz cam-
panha de doação mensal através da conta de 
energia elétrica com valores a partir de R$ 3. Bas-
ta acessar o site www.abracehcc.com.br, clicar na 
aba ‘Doe agora’, escolher a opção ‘Doações via 
conta de energia elétrica’, preencher o formulário 
e escolher o valor mensal, que virá acrescido na 
conta de energia elétrica. 

“As pessoas podem contribuir todos os meses 
com o HCC e com valores que não pesam no bol-
so, mas que vão nos ajudar a salvar vidas”, disse 
a gestora do Centro de Serviços Compartilhados 
(CSC) da Fundação Padre Albino, Maysa Bull. 

Campanha Pix Solidário 
do Bem Pró HCC

Doação pela conta de 
energia elétrica 

A reforma vai mudar a ambiência do 
hospital.

Placas de acrílico foram fi xadas nas mesas.

A obra de reforma da Ala Amarela (C3 Impar) 
do Hospital “Emílio Carlos” foi iniciada na primeira 
semana deste mês de julho. A revitalização, orçada 
em R$ 1.300.000,00, contará com recursos obtidos 
pela AEC (Associação de Assistência ao Hospital 
Emílio Carlos) junto às empresas, pessoas físicas e 
famílias, totalizando R$ 450.000,00, e investimen-
tos da Fundação Padre Albino de R$ 850.000,00.

A entrega da obra, prevista para 17 de dezem-

A nova ala terá 24 leitos.

bro, está sendo executada pela RAC – Construtora 
e Serviços Eireli e contempla reforma de quartos, 
sanitários e posto de enfermagem. A Ala Amarela, 
com 24 leitos, atenderá pacientes pelo SUS.

O presidente da AEC, Marcelo Gimenes, disse 
que a entidade está muito feliz pelo início da refor-
ma dessa nova ala. “Essa reforma teria os mesmos 
moldes das alas já reformadas - C2-Ímpar (azul) 
e C2-Par-(roxa) mas, conforme a nova demanda 

Iniciada a reforma da Ala Amarela do HEC
Comunicação FPA

A obra de remodelação e adequação da re-
cepção da Rua Belém do Hospital Padre Albino 
(HPA), com construção de torre com dois elevado-
res para separação dos fluxos de serviço e social, 
escadas de saída de emergência e área gourmet, 
encontra-se dentro do prazo estipulado em cro-
nograma pela construtora.

De acordo com o gerente de Manutenção e 

O Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do 
Hospital Padre Albino (HPA) fez adaptações no 
seu restaurante para garantir maior segurança 
aos médicos e colaboradores da instituição que 
fazem suas refeições naquele local. Foram fixadas 
placas de acrílico nas mesas, criação de material 
de comunicação sinalizando a higienização do 
ambiente e instalação de salivário no buffet do 
restaurante.

A nutricionista Francys Minervino Torres expli-
ca que “todas as adaptações no restaurante vi-
sam trazer mais conforto e segurança àqueles que 
utilizam nossos serviços em tempos de pandemia. 
Tivemos o cuidado de garantir que as ações fos-
sem previamente aprovadas pelo Serviço de Con-
trole de Infecção Hospitalar/SCIH”, finaliza.

Prossegue a reforma do HPA

SND do HPA faz adaptações no restaurante

Comunicação FPA
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Obras da Fundação Padre Albino, Flávio Pascolat, 
foram executadas as demolições, relocação do sis-
tema de ar condicionado central da UTI Neonatal 
e construção do novo abrigo da central de ar com-
primido medicinal.

A obra, que foi iniciada dia 17 de maio, vai 
mudar a ambiência do hospital e consequente-
mente proporcionará melhor acolhimento aos pa-
cientes e acompanhantes. O término está previsto 
para 14 meses.

A obra é a primeira etapa do estudo  d e n o -
minado "Design do Futuro", desenvolvido pela 
“L+M - Construção de contextos de prosperidade 
em ambientes de saúde”, que contém conjunto de 
mudanças no edifício, que o amplia, pois conec-
ta as propostas de mudanças de espaços com as 
de processos, tecnologias e pessoas, que geram 
resultados para a instituição. O diretor presiden-
te da Diretoria Executiva da Fundação, Reginaldo 
Lopes, explica que o estudo oferece soluções que 
permitem a tomada de decisões em longo prazo, 
além de decisões emergenciais.

apontada pela Fundação Padre Albino de ter den-
tro do Hospital Emílio Carlos uma ala específica 
para atendimento de doenças respiratórias, como 
o caso do novo Coronavírus, foi necessário alterar 
o projeto, construir mais banheiros, deixar apenas 
dois leitos por quarto, executar novo projeto elétri-
co para que seja possível a instalação de sistema 
de ar condicionado, entre outras alterações, que 
farão dessa Ala Amarela setor específico para esse 
tipo de atendimento”, explicou Marcelo.

De acordo com ele, ainda, “como todo o re-
curso captado de empresas, pessoas e famílias 
de nossa cidade já estava definido para o projeto 
inicial, que tinha valor menor do atual, a Funda-
ção se comprometeu em completar a diferença do 
investimento, fazendo desse projeto uma ‘senhora 
ala’, que ajudará muitos pacientes de nossa cidade 
e de toda a região”.

O presidente da Diretoria Executiva da Funda-
ção, Reginaldo Donizeti Lopes, ressaltou o espirito 
voluntário, abnegado e empreendedor dos mem-
bros da AEC. “Agradeço o trabalho da AEC durante 
todos esses anos de parceira, aos empresários, pes-
soas e famílias que ajudaram para a reforma dessa 
ala, que será de extrema importância para a popu-
lação de Catanduva e região, assim como as outras 
duas alas já reformadas”, completou Reginaldo.

A AEC, em parceria com a Fundação, já re-
formou as Alas Branca (2015) e Roxa (2019) do 
Hospital Emílio Carlos.


