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FPA vai receber verba para Serviço de Radioterapia
O presidente da Diretoria Administra va da Fundação, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, e o ex-deputado Geraldo Vinholi (PSDB)
assinaram na Diretoria Regional de Saúde termo adi vo ao convênio
celebrado em 28/12/2007 entre o Estado de São Paulo e a Fundação
Padre Albino. Através desse termo, fruto de emenda do ex-deputado,
o Estado vai transferir R$ 1.500.000,00 para a construção do Serviço de
Radioterapia da Fundação Padre Albino. ÚlƟma página.

Divulgação

Palavra do presidente
A par r desta edição o Jornal da Fundação Padre Albino publica mensalmente, na página 02, a Palavra do presidente. Nesses ar gos, o presidente da Diretoria Administra va, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante,
conversa com os funcionários da Fundação. Neste seu primeiro contato,
Dr. Amarante pede a colaboração de todos para vencer um novo desafio
enfrentado pela Fundação Padre Albino.

FIPA celebra missa ao cadáver

Dr. Amarante, ao centro; o ex-deputado Geraldo Vinholi, a esquerda, e o Prof. Nelson
Mar ns com o Dr. José Victor Maniglia, na DRS.

Imprensa/FPA

Alunos da Educação Física
resgatam os jogos populares
Durante as aulas de Prá cas Pedagógicas, os alunos do curso de Educação Física das FIPA puderam experimentar a ideia do resgate dos Jogos
Populares através das aulas de Educação Física na Escola, desenvolvendo
a vidades na EE. Profª Dinorah Silveira Borges. Página 07.

Direito promove palestras sobre
direitos do consumidor
O curso de Direito das FIPA, através do projeto de extensão A busca
pela efeƟvação da cidadania, realizou palestra na Escola Estadual Alfredo Minervino sobre direitos do consumidor. Página 09.
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), através das disciplinas
de Anatomia e Histologia, realizaram no dia 12 de junho, no Laboratório
de Anatomia, no Campus Sede, a missa ao cadáver. Página 06.

NAE reúne alunos em atividade extracurricular
O setor de Apoio Jurídico do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE)
das FIPA realizou a vidade extracurricular no mês de maio, numa cooperação entre os alunos dos cursos de Direito e de Medicina. Página 09.
Divulgação

Enfermagem faz atividades
educativas em 3 bairros
Alunos do curso de Enfermagem das FIPA, orientados por professores, desenvolveram a vidades educa vas em três bairros de Catanduva.
Os temas foram drogas, DST e higiene pessoal, uso/abuso de drogas lícitas e ilícitas e dengue. Página 08.

Biomedicina faz campanha do
agasalho e alimentos
O curso de Biomedicina das FIPA realiza a campanha Aqueça o seu
coração, que tem como obje vo arrecadar agasalhos e auxiliar en dades assistenciais de Catanduva. Página 08.

FAECA Junior segue
implantação do Programa
5S na APAE de Catanduva

A a vidade reuniu alunos de direito e medicina

A empresa Junior do curso de Administração das FIPA está implantando o programa 5S na APAE de Catanduva. Iniciado em
2011, o programa se estende agora para a
equipe operacional. Página 09.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Contamos com a
colaboração de todos
“Desejo, com toda sinceridade, morrer inteiramente pobre, sem dinheiro, sem bens,
sem dívidas e sem pecado”. (Padre Albino)

Fui designado pelo Conselho de Administração, com referendo unânime
da Assembleia Geral de Curadores,
para uma importante missão dentro
da Fundação Padre Albino, dentre
outras providências: dirigir e coordenar os trabalhos, já iniciados, visando
equilibrar o resultado operacional e
reestruturar a governança corporava no âmbito do Departamento de
Saúde, que engloba os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino e o Padre
Albino Saúde.
Apesar do prazo rela vamente
curto – até 31/03/2013 – a tarefa
não será das mais fáceis. Como é de
conhecimento geral, hoje todas as
Santas Casas (hospitais filantrópicos)
que prestam serviços para o SUS (Sistema Único de Saúde) passam por
sérias dificuldades em razão da baixa
remuneração, cuja tabela não é reajustada há anos.
Segundo recente levantamento
feito pela CMB (Confederação das
Santas Casas de Misericórdia e Endades Filantrópicas) de cada R$
100,00 gastos pelos hospitais filantrópicos somente R$ 65,00 são reembolsados pelo SUS. Isto gera um
desequilíbrio muito grande nas finanças das Santas Casas, que necessariamente têm que rar do próprio
bolso para fechar suas contas.
A repe ção desses déficits por
anos seguidos acaba por colocar em
risco a prestação dos serviços e exige ações imediatas dos gestores. Por
isso o Conselho de Administração
agiu com a devida presteza e prudência ao contratar a renomada empresa
de consultoria KPMG, visando sanar
o problema no menor prazo possível.
A troca de Diretoria, portanto, decorre inexoravelmente das primeiras

ações em busca da governança corporava, como forma de facilitar a implementação das demais ações que virão com o
planejamento estratégico já em curso.
A Fundação Padre Albino sempre foi,
é e será uma ins tuição séria e comprome da com a sua missão de promover
assistência à saúde de forma humanizada, com ênfase na média e alta complexidade, desenvolvendo o ensino e pesquisa com sustentabilidade.
Nunca é demais lembrar que seus
gestores são pessoas oriundas da sociedade, que nada recebem pelo seu
trabalho abnegado, altruís co e muitas vezes com o sacri cio da própria
convivência familiar, em favor dos cidadãos de toda uma região.
É natural que empresas que a ngiram o porte e complexidade da Fundação Padre Albino, especialmente
aquelas que prestam serviços na área
de saúde, enfrentem vez por outra situações adversas. Mas nós gestores,
mesmo sendo voluntários, não podemos temer esses desafios que se nos
impõe. Ao contrário, ficamos es mulados a enfrentá-los e vencê-los, pois sabemos o que isto pode significar para
a população de toda uma região, especialmente os mais necessitados.
É certo que muitas vezes não conseguimos reverter a situação sem a
ajuda de profissionais competentes e
treinados para tanto. Contudo, tudo
isto não trará os resultados esperados
se não pudermos contar com o efe vo
engajamento dos nossos colaboradores e da população em geral para vencermos mais este desafio que, tenho
certeza, venceremos com a ajuda de
Monsenhor Albino, para que possamos dar conta da causa que ele mesmo nos legou.
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administra va

JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

JUNHO / 2012

03

Aniversários - Julho
DIA / NOME
Coordenadoria Geral

03 – Roberto Pizzi
09 – Benedito Maria
18 – Ta ana da Silva Guchardi
20 – Salvador José Izepan
22 – Fabiano Zeferino Gonçalves
25 – Ta ane Kratu
27 – Thiago Ribeiro da Cruz Rodas

Hospital Padre Albino

01 – Camila Luzia Damiana Chiera o
Shirlei Matucho
04 – Patrícia de Carvalho Bertolo
05 – Maria Delci Gomes
06 – Fabrícia de Cássia Presente
Izabel Cris na Brachi Fava
Jéssica Siqueira Monteceli
Silvia Elena Lima
Vânia Aparecida Lazarini
07 – Eliane Lourdes Vieira
Esmerinda Cavassana da Silva
Raquel Francislaine do Parto Comelli
08 – Diego Morroni Pereira
Elizandra Regina Rorato
Gabriela Grizoste Cassiolado
09 – Benedito de Cas lho Carvalho
Eliana Aparecida de Souza
Zilda Aparecida Guimarães
10 – Débora Fernanda Meneguesi
Jander Aparecido de Campos
Naiara Aparecida Tavares de Souza
11 – Flávio José da Silva
Valdirene Aparecida Soares
12 – Ana Daniele Santana Correa Fernandes
Jéssica Fernanda Leite
Priscila Barbosa Fontanelli
13 – Elisabeth Alves de Oliveira
José Luis Cabreira
Rosimeire Cancian Baltazar
Valdir Candido Dionísio
14 – Ana Paula da Silva
Maria Helena de Lucena Silva
Maria Soares de Moraes Fava
Sandra Cavalieri
Tânia da Cruz
15 – Luis Fernando Silva
Maria Antonia Fragoso
17 – Jeruza da Penha Bernardes
Ká a Cris na de Oliveira Alves
Márcia Cris na Ruiz Pedroso
18 – Izabelle Garcia Mar ns
Nataly Ferreira
Dr. Sidney Ivo Gerlack Junior
Sonia Cris na de Bri o
19 – Marta Maria Alves de Souza Costa
Nair da Silva Monte
Vanessa de Fa ma Mucci
20 – Antonio Donizete de Souza
Bruna Paulino
José Marciano Valente
21 – Josiane Soares Gonçalves
Sabrina Perpétua Silvério
23 – Adriana Mara Cardoso Baldaquini

DIA / NOME
Luciana Walquiria Massola
24 – Adriana Vantaggia o Rouxinol Orlando
Fá ma Perpétua Ferrari
Jaice Regina Caserta
25 – Antonio Faria da Silva
Perside Valzacchi Fernandes
26 – Maria Aparecida Parra
27 – Maria Helena Bertolo Camargo
Maria Teodoro Borsato
28 – Aline Aparecida Simões de Souza
Clébia Antonia Bucalon
Jucilene Souza de Jesus
29 – Valdirene Aparecida de Sousa Dutra
30 – Izaias Mar ns
Jéssica Alcieri Molina
31 – Paula Cris na Camillo Rosa
Sueli Pereira Damasceno

Hospital Emílio Carlos

01 – Mariele Rogero Azevedo
Rosangela Cris na Silvestre
02 – Gláucia Cris na da Silva do Carmo
Izabel Marques
Maria Izabel Os Fermino
Rosangela Aparecida Piovesan de Brito
03 – Lucinéia da Silva Velho
04 – Douglas André Gomes
06 – Célia Madalena Carleci Ferreira
Dalva Alice Fabre do Carmo
Roseli Cavassani
07 – Eliane Silmara Zirondi
Eva Barboza das Neves
José Roberto Dermindo
Maria Aparecida Nélson Bianchi
08 – Lair Aparecida Pereira
09 – Doris Pereira Cabrera
11 – Aparecida Maria Vieira Cardozo
12 – Magaly Aparecida da Silva
13 – Alessandra Soares de Lima
Lucineia Izi Cofreste Pavani
Regina de Grande
15 – Danieli Fabiana de Castro
20 – Andrea Cris ane Dutra Campos
23 – Sílvia Andréia Terrão Brizo
Vânia Cris na Surmam
24 – Jamil Garbin
25 – Gilberto Montovanelli
Marcos Antonio Mar m
Patrícia Silva Chaves
Perpétua Aparecida de Siqueira Bignar
Thamires Giovanelli
27 – Adriano de Melo Mingoia
Aline de Cássia Rondão
Jane Maria Garcia
28 – Darci Ferreira da Silva
Isabel de Fá ma dos Santos Dias
29 – Ana Paula Garavelo Ricci Main
Claudenice dos Santos Rocha
Elisabete Machado
Ronaldo da Silva Costa
30 – Edinéia Aparecida Leão Magalhães
Josimar Antonio Ma a
31 – Osmar Cherubim Lereu

DIA / NOME
Colégio de Aplicação

14 – Márcia Pereira
21 – Carmelita Aparecida de Oliveira
Profª Rosemeire Aparecida Marques Rosa
25 – Prof. Adilson Orsi
Milene Aparecida Thomazeli
30 – Profª Thaiza Perez de Luca

Padre Albino Saúde

07 – Juliana Aparecida de Souza Silva

Recanto Monsenhor Albino

02 – Charlene Gomes Miguel Correa
16 – Flávia Bidoia
17 – Irmã Anália Nunes
19 – Magali Manhane Coelho
21 – Ângela Bonafe
31 – Ana Maria Oliveira Lacroes
Lilian Karla Buniak Pinto

Faculdades Integradas Padre Albino

01 – Prof. João Alarcon Junior
02 – Marcos Roberto Pedroso
03 – Marisa Centurion Stuchi
Paulo Antonio Gonçalves
04 – Prof. Sergio Rebelato
Profª Simone Mayra Fernandes
05 – Profª Paula Tomazini Basto
08 – Prof. Fernando Augusto Albuquerque Mourão
Prof. Pedro Nechar Junior
11 – Prof. Alfeu Cornélio Accorsi Neto
12 – Prof. Luís Roberto Rissi
Profª Maria José de Oliveira
Prof. Paulo César Biagi
Vera Lúcia de Oliveira
14 – Prof. Cláudio Penido Campos Júnior
Prof. Renato Lorenzon
16 – Prof. Carlos Henrique Nappi
Profª Maria Rita Braga
Profª Simone Roque Mazoni
19 – Antonio Carlos Ganga
20 – Prof. Alberto Hamra
22 – Profª Márcia Alcântara Santos Cavazzana
23 – Prof. Antonio Carlos Arruda Souto
24 – Profª Eliana Gabas Stuchi Perez
25 – Profª Cibelle Rocha Abdo
Profª Janaína Ornelas
26 – Débora Aparecida Arens
Profª Ivana Mussi Gabriel
Sinara de Moraes Ponci
27 – Rosinete Lopes da Silva
28 – Prof. Oswaldo Luiz Braga o

Museu Padre Albino

05 – Bianca Aparecida Albano Piccolo

Ambulatório Médico de Especialidades - AME
29 – Camila Soares
Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
22 – Pe. Sylvio Fernando Ferreira
27 – Dr. Antonio Hercules

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a par r
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Lei do caminhão de lixo
Um dia peguei um táxi para o
aeroporto. Estávamos rodando na
faixa certa, quando de repente um
carro preto saltou do estacionamento na nossa frente. O taxista pisou
no freio, deslizou e escapou do outro carro por um triz!
O motorista do outro carro sacudiu a cabeça e começou a gritar para
nós nervosamente. Mas o taxista
apenas sorriu e acenou para o cara,
fazendo um sinal de posi vo. E ele

o fez de maneira bastante amigável.
Indignado lhe perguntei: ‘Por
que você fez isto? Este cara quase
arruína o seu carro e nos manda
para o hospital!’
Foi quando o motorista do táxi
me ensinou o que eu agora chamo
de “A Lei do Caminhão de Lixo”.
Ele explicou que muitas pessoas
são como caminhões de lixo. Andam
por aí carregadas de lixo, cheias de
frustrações, cheias de raiva, traumas

Dores da alma
As dores da alma não deixam recados, imprimem uma sentença que
perdura pelos anos.
Um amor que acabou mal resolvido. Um emprego que se perdeu inexplicavelmente. Um casamento que mal começou e já terminou. Uma amizade que acabou
com traição.
Tudo vai deixando sinais, marcas
profundas.
Precisamos trabalhar as dores
da alma, para que sirvam apenas
de aprendizado, extraindo delas a
capacidade de nos fortalecermos.
Aprendendo que o melhor de nós
ainda está em nós mesmos. Que
amando-nos incondicionalmente
descobrimos a auto-es ma. Que se
deixarmos seguir o caminho da dor
e da lamentação, iremos buraco
abaixo no caminho da depressão.
As dores da alma não saem no
jornal e não viram capa de revista.
E só quem sente pode avaliar o
estrago que elas causam.

O que vale é a prevenção.
Então, ame-se para amar e ser
verdadeiramente amado.
Sorria para que o mundo seja
mais gen l.
Dedique-se para que as falhas
sejam pequenas.
Não se compare; você é único!
Repare nas pequenas coisas,
mas cuidado com as grandes que as
vezes estão bem diante do nosso nariz e não a enxergamos.
Sonhe, pois o sonho é o combusvel da realização.
Tenha amigos e seja o melhor
amigo de todos.
Sinta o seu cheiro e acredite em
seu poder de sedução.
Es mule-se, contagie o mundo
com o seu melhor.
Creia em Deus! Pois sem Ele não
há razão em nada!
E tenha sempre a absoluta certeza de que, depois da forte tempestade, o arco-íris vai surgir, o sol vai
brilhar ainda mais forte.

JULHO - DATAS COMEMORATIVAS
02 – Dia do Hospital e do Bombeiro
04 – Dia Internacional do Coopera vismo
08 – Dia do Panificador
09 – Dia do Soldado Cons tucionalista
10 – Dia Mundial da Lei, da Saúde Ocular, da Pizza e do Truco
11 – Dia Mundial da População
12 – Dia do Engenheiro Florestal
13 – Dia do Engenheiro Sanitarista e Mundial do Rock
14 – Dia Nacional do Enfermo, da Liberdade de Pensamento e do
Propagandista de Laboratório
15 – Dia do Comerciante
17 – Dia da Proteção de Florestas
18 – Dia Nacional do Trovador
19 – Dia Nacional do Futebol e da Caridade
20 – Dia da Amizade e Panamericano do Engenheiro; aniversário da
chegada do homem a Lua (1969)
23 – Dia do Guarda Rodoviário
25 – Dia do Colono, do Escritor e do Motorista
26 – Dia dos Avós
27 – Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, do Despachante e do Motociclista
28 – Dia do Agricultor

Autor desconhecido
e de desapontamento. À medida
O princípio disso é que pessoas
que suas pilhas de lixo crescem, elas felizes não deixam os caminhões
precisam de um lugar para descarre- de lixo estragarem o seu dia. A vida
gar e às vezes descarregam sobre a é muito curta, não leve lixo. Limpe
gente. Não tome isso pessoalmente. os sen mentos ruins, aborrecimenIsto não é problema seu! Apenas tos do trabalho, picuinhas pessoais,
sorria, acene, deseje-lhes o bem e ódio e frustrações.
vá em frente. Não pegue o lixo de
Ame as pessoas que te tratam
tais pessoas e nem o espalhe so- bem. E trate bem as que não o fabre outras pessoas no trabalho, em zem. A vida é dez por cento o que
casa, ou nas ruas. Fique tranquilo... você faz dela e noventa por cento a
respire e deixe o lixeiro passar.
maneira como você a recebe!

Dance devagar
Este texto foi escrito por uma menina em estado terminal de doença,
num hospital de Nova York.
Alguma vez você já observou crianças num carrossel? Ou ouviu a chuva batendo no chão?
Alguma vez já seguiu o vôo errá co de uma borboleta? Ou fixou o
olhar no sol no crepúsculo?
É melhor você diminuir o passo. Não dance tão depressa... O tempo
é curto, a música vai acabar...
Você corre através de cada dia voando?
Quando você pergunta “Como vai?” Você escuta a resposta?
Quando o dia finda, você fica deitado na cama, com os próximos afazeres rolando por sua cabeça?
É melhor você diminuir o passo. Não dance tão depressa... O tempo
é curto, a música vai acabar...
Você disse alguma vez a uma criança: “Vamos deixar para fazer isto
amanhã?” E na sua pressa, não viu a tristeza dela?
Perdeu contato, deixou uma boa amizade morrer porque você nunca
nha tempo para ligar e dizer “Oi”? É melhor você diminuir o passo. Não
dance tão depressa... O tempo é curto, a música vai acabar...
Quando você corre tão depressa para chegar a algum lugar, você perde metade da sa sfação de chegar lá.
Quando você se preocupa e se apressa em seu dia todo, é como se
fosse um presente que não foi aberto... Um presente jogado fora!
A vida não é uma corrida. Leve-a mais devagar. Ouça a música. Antes
que a canção acabe!
É o pedido especial de uma menina que tem câncer, que tem apenas
6 meses de vida e este é seu úlƟmo desejo: mandar uma mensagem dizendo a todos para viverem suas vidas sem ódio, sem mágoas, sem machucar pessoas, principalmente as pessoas que vivem mais próximas à
gente. São as pessoas que nos amam como somos e com as quais somos
verdadeiros, sem máscaras, com nossas dificuldades e somos perdoados.
Se estamos aqui com essas pessoas tem uma razão maior de ser, então
vamos crescer!

JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

JUNHO / 2012

Lazer & Variedades

05

Quando você tem que comprar, use seus olhos, não seus ouvidos.
Provérbio Checo

Dicas para se viver melhor
19. Definir seus objeƟvos
É o que os moradores de Okinawa chamam
de ikigai e os habitantes de Nicoya nomeiam de
plano de vida. Seja como for, o fato é que eles
têm muito bem definidas as suas razões de viver e investem nesses propósitos.
20. Conhecer melhor a ioga
Ela une princípios da meditação, exercícios
para o equilíbrio, alongamento e o treinamento de força, com foco na respiração. Tudo isso
graças à execução de movimentos sequenciados. “A ioga é ó ma para a longevidade, porque
fortalece os músculos e ligamentos. Então, os
movimentos tornam-se mais fluidos e seguros.
A prá ca tem ainda um efeito importante na
redução do estresse”, diz Dan Bue ner.

21. Guardar o despertador na gaveta
Dormir bem significa dar ao corpo a chance
de se recompor totalmente. “Se você se deita, dorme logo e acorda bem disposto, pode
dizer que tem um sono de qualidade”, ensina
o neurofisiologista Flavio Alóe, do Centro de
Estudos do Sono do Hospital das Clínicas (SP).
Quem não tem, corre um risco muito maior de
adoecer. “Aqueles que dormem pouco podem
ter um aumento do colesterol e dos triglicérides”, complementa Alóe.
22. Apostar nos integrais
Não basta comer pão integral. Com um pouco de cria vidade é possível incluir a farinha e
aveia integrais na preparação de inúmeros pratos. Quer um bom mo vo para fazer isso? Pois

saiba que os alimentos não processados oferecem um aporte muito maior de nutrientes. “No
processo de refinamento, o germe dos grãos
são re rados, restando pra camente o amido”,
explica a nutricionista Patrícia Morais de Oliveira, do Ganep.
23. Pensar na sua vocação
Fazer o que gosta é uma forma eficiente de
afastar o estresse. Além disso, é interessante
que o seu po de trabalho seja capaz de fazê-lo
sen r-se realizado. Por úl mo, saiba que aquele que se empenha em uma carreira para a qual
há um sen do profundo, além da manutenção
da renda, se sente mais mo vado a inves r
na atualização dos conhecimentos. E estudar,
como já vimos, é um santo remédio para o cérebro. ConƟnua.

Coisas que não sabemos ou não lembramos...
Os Doze Apóstolos:
1 - Simão Pedro; 2 - Tiago (o maior); 3 – João; 4 – Filipe; 5 – Bartolomeu; 6 – Mateus; 7 - Tiago
(o menor); 8 – Simão; 9 - Judas Tadeu; 10 - Judas Iscariotes; 11 – André; 12 - Tomé.
Após a traição de Judas Iscariotes, os outros onze apóstolos elegeram Ma as para ocupar o
seu lugar.

C U L I N Á R I A

Segredos culinários
Batata
6. Faça um pequeno corte na casca das batatas antes de assar. Assim, elas não se
quebrarão.
7. Para dar um sabor especial a qualquer prato com batatas cozidas, coloque na água
de cozimento alguns cravos-da-índia.
8. Se você colocar duas rodelas de cebola nas batatas fritas, pouco antes de rar do
fogo, elas ficarão com um sabor especial.
9. As batatas assadas ficarão mais saborosas e suas cascas não racharão se você passar
um pouco de manteiga ou gordura de bacon antes de assar. ConƟnua.

CURIOSIDADE
Por que as pessoas acendem velas para rezar e para os mortos?
De acordo com a teóloga Virgínia Mo a, a luz é um símbolo marcante em pra camente
todas as religiões e sempre foi ligada à divindade. Acender velas é uma maneira de chegar
mais perto do divino. “Segundo a Sagrada Escritura, antes da Criação do mundo tudo era uma
grande confusão, o caos, a desordem. Até que Deus mandou que se fizesse a luz (Gn 1, 1-3).
Daí em diante, passagens bíblicas atestam: ‘O Senhor é a minha luz’, ou ainda, ‘Cristo é a luz
do mundo’”, explica a teóloga. Vale lembrar que os primeiros cristãos chamavam o ba smo de
“iluminação”, por ser quando o ba zando recebia a luz de Cristo. Para o cristão é preciso caminhar como filho da luz, pois quem nasceu da luz é luz. Como os santos são pessoas que viveram
em plenitude esse “compromisso iluminado”, acender velas para eles é uma forma do crente
alcançar o caminho da luz. As velas são usadas no altar desde o século XI, até então elas eram
colocadas à frente, dos lados, ou atrás dele. Quanto aos mortos, era costume colocar uma vela
benta em suas mãos. Ela deveria ser acesa no momento em que o sacerdote desse início ao rito
de encomendação da alma, para que os novos caminhos do falecido fossem iluminados pela luz
emanada por Cristo Salvador. Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Caneca de pão de queijo
(2 canecas)
1 ovo pequeno
4 colheres (sopa) de leite
3 colheres (sopa) de óleo
1 pitada de sal
4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
4 colheres (sopa) de polvilho azedo
1 colher (café) de fermento em pó
margarina para untar
Bata todos os ingredientes no liquidificador e unte a caneca com margarina. Coloque esta mistura até a metade da altura da
caneca e leve no microondas por 3 minutos
em potência média, re re e polvilhe o queijo
parmesão para decorar.

06

JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

JUNHO / 2012

Governo lança a política estadual de humanização
Na ocasião,
o Secretário de
Estado da Saúde,
Giovanni Guido
Cerri, falou sobre
a importância da
mudança do conceito do usuário
em relação aos
serviços prestados pelo Sistema
Único de Saúde
- SUS. Cerri apontou a humanizaO lançamento ocorreu no Ins tuto Dante Pazzanese, em São Paulo
ção como base
Os hospitais Emílio Carlos e para a melhoria dos processos e,
Padre Albino es veram represen- consequentemente, a qualidade
tados pela colaboradora Maris- no atendimento e a segurança do
tela Pino , integrante do Grupo paciente.
Durante a cerimônia solene, a
de Trabalho de Humanização, no
lançamento da Polí ca Estadual Coordenadora do Núcleo Técnico
de Humanização, que ocorreu no de Humanização do Estado, Dra.
Ins tuto Dante Pazzanese, em São Eliana Dias S. R. S. Ribas, pontuou
as diversas intervenções nacioPaulo – SP.
Divulgação

Agradecimento
No úl mo mês de maio, os hos- Gestor dos hospitais agradece a
pitais Emílio Carlos e Padre Albino lembrança e parabeniza a Pastoral
receberam a doação de 172 guar- da Saúde pela inicia va.
danapos da PasDivulgação
toral da Saúde.
O Grupo da
Pastoral que atua
nos hospitais entregou o mimo às
pacientes/mães
internadas. No
Emílio Carlos, 82
unidades foram
distribuídas e no
Padre Albino, 90.
O
Comitê Pastoral da Saúde entregou mimo às pacientes/mães

nais e estaduais que veram como
pauta a humanização. “São Paulo
trabalha e desenvolve o tema humanização em dois pólos: capital
e interior – por meio das regionais
de saúde”, explicou.
A Polí ca Estadual de Humanização prevê Centros Integrados de
Humanização que contarão com
a orientação e o apoio do Estado.

Emílio Carlos realiza 17ª SIPAT
A Comissão Interna de Preven‘Segurança no trabalho com
ção de Acidentes – CIPA do Hospi- qualidade, um direito e dever de
tal Emílio Carlos, em parceria com todos’ foi o tema central discu do
as Faculdades Integradas Padre Al- durante o evento.
bino – FIPA, promoveu nos dias 29
A organização preparou ao fie 30 de maio, a 17ª Semana Inter- nal dos dias um coﬀee break para
na de Prevenção de Acidentes do os colaboradores par cipantes.
Trabalho – SIPAT.
Divulgação
No dia 29, o presidente da CIPA, Eliezer
Clemente Valle, abriu
o evento que contou
com a palestra ‘Linfomas’, ministrada pela
especialista Dra. Maria Isabel Paschoal.
No dia 30, Marilene
Nogueira falou sobre
a importância da autoes ma e encerrou
O presidente da CIPA abre a 17ª SIPAT
a programação.

FIPA celebra missa ao cadáver
Medicina e Enfermagem, Drª Terezinha Soares Biscegli
e Drª Jussara Sperandio, professores
e funcionários.
A missa é celebrada anualmente,
há aproximadamente 25 anos, quando
os alunos já estão
familiarizados com
os instrumentos de
ensino dos cursos
e mais conscientes das questões
que envolvem vida e morte. “Ela
obje va a reflexão sobre os valores
espirituais e de reverência àqueles, esquecidos pela sociedade
em vida, que servem seus corpos
como campo de estudos para os
estudantes”, disse a Profª Cibelle.
A missa foi celebrada pelas
intenções dos professores, funcionários, egressos e alunos falecidos e de todos os cadáveres
u lizados, denominados “irmãos
da Anatomia”.
Imprensa/FPA

Professor da Medicina participa
de Congresso Internacional
O Dr. Luís Ayusso, professor do provou, através de pesquisa clínicurso de Medicina das Faculdades ca, que a dieta pobre em cálcio é
Integradas Padre Albino, par ci- favorável à formação de cálculos
pou, de 09 a 12 de maio, em Ouro renais.
Preto (MG), no Centro
Divulgação
de Convenções da Universidade Federal de
Ouro Preto/UFOP, do XII
Congresso Internacional
sobre Uroli ase.
Do Congresso par ciparam grandes nomes
da área médica mundial, entre eles o Prof.
Dr. Gary Curhan, da cidade de Dallas, Texas/
USA, que em 1999 com- Dr. Ayusso, à direita, com Dr. Curhan, no Congresso

Assim, a Humanização passa a incorporar, no Estado de São Paulo,
o processo de gestão da Saúde.
Na oportunidade, a Secretaria
Estadual de Assistência Social manifestou o apoio à polí ca e apresentou um projeto para o mapeamento
dos usuários do SUS com o obje vo
de melhorar o acompanhamento
dos mesmos nos serviços de saúde.

As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA), através das disciplinas
de Anatomia e Histologia, realizaram
na manhã do dia 12 de junho, no Laboratório de Anatomia, no Campus
Sede, a missa ao cadáver.
Celebrada pelo Pe. Marcelo Bonifácio, a missa contou com a parcipação dos alunos dos cursos da
área de Ciências da Saúde (Biomedicina, Enfermagem e Medicina) e
foi coordenada pela Profª Cibelle
Rocha Abdo. Também par ciparam
as Coordenadoras dos cursos de
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Alunos da Educação Física desenvolvem
ações sobre os temas transversais
Divulgação

postas a par cipação em diferentes a vidades da cultura corporal
de movimento aos alunos da EE
Antônio Maximiano Rodrigues. As
a vidades prá cas foram elaboradas pelos graduandos, relacionando-as com a abordagem de um dos

temas transversais.
De acordo com Prof. Ademir,
todos par ciparam a vamente
das a vidades propostas e aprenderam através da relação que estabeleceram entre si durante as
prá cas.

Olimpíada de Artes Marciais

Os alunos veram a vidades teóricas e prá cas

Os alunos concluintes do curso
de Licenciatura em Educação Física das FIPA, sob a orientação do
Prof. Ademir Testa Junior, desenvolveram, dia 09 de junho, ações
voltadas à u lização dos temas
transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais nas
aulas de Educação Física na Escola.
Pela manhã, os alunos realizaram estudos sobre o conceito, importância e per nência dos temas
transversais no contexto escolar,

assim como sua aplicabilidade nas
aulas de Educação Física.
“Descobrimos que através
dos conteúdos específicos da
Educação Física, atendendo as
expectativas de aprendizagens
conceituais, procedimentais e
atitudinais de cada nível de ensino, podemos abordar de forma
transversal diferentes temas sociais relevantes à formação para
a cidadania”, disse Prof. Ademir.
No período da tarde foram pro-

Resgate dos jogos populares
No dia 28 de abril, durante as de taco, queimada, vivo-morto,
aulas de Prá cas Pedagógicas, os entre outras.
alunos desenvolveram a vidades
Prof. Ademir ressaltou que
de Jogos Populares na E. E. Profª Di- os jogos mais simples foram os
norah Silveira Borges no período da que provocaram maior prazer e
tarde. Seguindo orientações do Prof. interesse por parte das crianças,
Ademir Testa Junior, os alunos pude- além da aprendizagem, vivência e
ram experimentar a ideia do resgate resgate da cultura corporal local.
dos Jogos Populares através das au- “O trabalho com os jogos populas de Educação Física na Escola.
lares con nuarão no próximo dia
“Os jogos populares são com- de aula de Prá cas Pedagógicas,
ponentes da cultura corporal de buscando aprendizagens acerca
movimento e por isso aspecto de do desenvolvimento das aulas de
importante abordagem nas aulas Educação Física Escolar, dentro da
de Educação Física na Escola”, ex- perspec va cultural de currículo”,
plica Prof. Ademir. De acordo com finalizou o professor.
ele, as a vidaDivulgação
des começaram
com uma breve
explicação sobre o conceito
e as caracteríscas dos jogos
populares
e
depois desenvolvidas as a vidades,
tais
como pular corda, corda dupla,
pega-pega, jogo Os jogos populares são componentes da cultural corporal de movimento

Dia 23 de junho, alunos de determinação da pontuação dos
todas as turmas dos cursos de Li- par cipantes nas lutas, arbitracenciatura e Bacharelado em Edu- gem, organização das crianças,
cação Física das FIPA par ciparam premiação e na distribuição de
da organização da I Olimpíada Es- frutas.
colar de Artes Marciais realizada
O evento foi realizado em parno SESC/Catanduva.
ceria entre a Secretaria da EducaApós a cerimônia de abertura, ção, Secretaria de Esportes, Lazer
cerca de 300 crianças e adoles- e Turismo e o SESC.
centes entre 6
Divulgação
e 17 anos de
idade de escolas públicas
municipais e
estaduais
e
particulares
participaram
das compe ções de judô,
jiu-jitsu,
capoeira, caratê
e taekwondo.
Os estudantes das FIPA
auxiliaram na A olimpíada reuniu 300 crianças e adolescentes

Professor é entrevistado sobre projeto
que lhe deu o prêmio Educador Nota 10
O Prof. Ademir Testa Junior, do
curso de Educação Física das FIPA,
foi entrevistado pela revista Negócio Fitness Carreira, edição de
maio, na Seção “Profissionais”.
A matéria “A educação sica
voltada para a vida” aborda as situações de desconforto dentro
das escolas públicas do Brasil. Relata exemplos citados por alguns
professores de Educação Física
da rede pública e especialistas da
área, como falta de equipamento,
local apropriado para prá ca de
esportes, verba governamental
para recursos tecnológicos no desenvolvimento de pesquisas escolares, entre outros percalços.
Outra situação são professores
que acreditam que a a vidade sica é somente focada em jogos com
bola, de outro ponto de vista estão alunos que enxergam esta aula
como um momento de diversão e

bate-papo. Mas e as escolas que
têm toda a estrutura, apoio da diretoria e material didá co oferecido
pelo governo, quais seriam as desculpas para não inovar no trabalho e
acrescentar conteúdo na formação
dos alunos sobre a conscien zação
a respeito da qualidade de vida?
Para falar sobre isso a revista
ouviu o Prof. Ademir , que também
leciona na Escola Estadual Capitão
Henrique Montenegro, em Bocaina (SP). Nesta escola ele desenvolveu o projeto Movimento, Saúde
e Qualidade de Vida: a Educação
Física na Escola, inicia va que foi
reconhecida pelo Prêmio Victor
Civita Educador Nota 10, em 2009,
premiação que iden fica os melhores professores e gestores na
prá ca da Educação Física escolar.
A entrevista pode ser lida na
íntegra através do link h p://acadesystem.com.br/carreira05/
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Alunos da Enfermagem fazem atividades
educativas em 3 bairros de Catanduva
Alunos do 4º ano do curso
de Enfermagem das FIPA, sob a
orientação das professoras Virtude Maria Soler e Maristela Magri
Magagnini, fizeram palestra sobre
drogas, DST e higiene pessoal na
Comunidade Terapêu ca Cáritas,
no bairro Santa Rosa, em Catanduva, dia 24 de maio, das 15h00
às 16h30.
A a vidade fez parte do Projeto Educa vo Estágio Supervisionado do curso e dela par ciparam
28 internos dependentes de substâncias químicas - indivíduos do
sexo masculino, adultos e jovens
de Catanduva e região.
A palestra teve os obje vos de
apresentar material educa vo sobre drogas, doenças sexualmente
transmissíveis, vícios e higiene
pessoal; alertar sobre os riscos das
drogas para a saúde, as formas
para deixar o hábito, a importância da recuperação e reinserção na
sociedade; ressaltar a importância
da prevenção e dos cuidados psicossociais e da saúde pessoal e
cole va; es mular o uso da vontade e do esforço próprio, fruto
da conscien zação como medida
importante para deixar o vício e
destacar a importância da saúde e
o bem maior que é a vida.
Os alunos distribuíram livretos
ilustra vos e mensagens es mulantes de auto-es ma, confiança,
respeito, convívio social intera vo
e saudável, fé e crença em Deus.
Par ciparam da palestra as
alunas Alessandra Possebon dos
Santos, Ana Paula Izidoro, Angélica Garcia Andreo , Bruna
Sperandio Palota, Maria Monica

Mação, Marina Alves Cardoso,
Suélen Lanza e Veronica Aparecida Evaristo.
Jardim Alpino
Um grupo de alunos da 4ª
série noturna realizou dia 23 de
maio a vidade educa va nos períodos da manhã e da tarde para
cinco docentes e 66 alunos, com
idades entre 14 e 15 anos, matriculados na 8º série da EMEF “Nelson de Macedo Musa”, no Jardim
Alpino.
O tema Consequência do uso/
abuso de drogas lícitas e ilícitas
foi abordado através de palestra,
apresentação de vídeos educa vos e debate, por meio de vários
ques onamentos do público alvo.
Supervisionados pela Profª
Antonia de Fá ma Zanche a Serradilha par ciparam da a vidade
os acadêmicos Ana Claudia Aﬀonso Penteado, Felipe Francisco Moreira, Jaqueline Campos Jordão,
Luana Cecília de Carvalho, Paula
Casagrande Siqueira, Renata Carla Ruêda e Rozemir Gusmão Castelani.
Vila Soto
Alunas do 2º ano realizaram
dia 17 de abril, no período da manhã, através da disciplina Processo de Cuidar da Criança e do Adolescente, a vidade educa va para
120 crianças, de 3 a 5 anos, matriculadas na creche Irmã Sheila e
na EMEI Profª Maria Áurea Rosa
Domingues, no bairro Vila Soto.
O tema Dengue foi abordado pelo grupo de alunas através
de teatro de fantoches e música

com a par cipação das alunas
Cleonice Bento Neto Rego, Jaice
Regina Caserta, Jaqueline Cris na
Pereira, Laura Formigoni Pagliotto, Luma da Silva Ribeiro, Mekita

Santos Macedo, Moniele Fernanda Catelan, Moniele Fernanda da
Silva, Priscila Barbosa de Souza e
Thalia Karla Tércio, sob orientação
da Profª Dulce Vendruscolo.
Divulgação

Cáritas: além da palestra foram distribuídos livretos e mensagens es mulantes

Divulgação

66 alunos par ciparam da a vidade no Jardim Alpino

Biomedicina faz campanha
do agasalho e alimentos
O curso de Biomedicina das
FIPA iniciou dia 4 de junho a
campanha Aqueça o seu coração,
que tem como objetivo arrecadar
agasalhos em bom estado e auxiliar entidades assistenciais de
Catanduva.
Os alunos e a coordenação
do curso estão recebendo doações de agasalhos, cobertores e
calçados de todos os tamanhos e
cores, exceto roupa íntima.
“Para as pessoas mais favorecidas é uma excelente opor-

tunidade para ajudar quem necessita”, disse o Coordenador do
curso, Prof. Manzélio Cavazzana
Junior. Nesta campanha, ainda
segundo ele, também serão arrecadados alimentos não perecíveis de qualquer natureza.
As doações poderão ser entregues diretamente na secretaria do curso, no Campus Sede das
FIPA, no Hospital Emílio Carlos,
Rua dos Estudantes, 225, Parque
Iracema, em Catanduva, até 15
de julho.

Divulgação

O teatro de fantoche foi uma das técnicas u lizadas para abordagem do tema dengue
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Direito promove palestras sobre
direitos do consumidor
O curso de Direito das FIPA,
através do projeto de extensão
A busca pela efeƟvação da cidadania, realizou palestra dia 18 de
junho úl mo na Escola Estadual
Alfredo Minervino para as classes
de suple vo, com aproximadamente 100 alunos, e na classe de
3º colegial, com aproximadamente 30 alunos.
Os alunos Kenoli Vanessa,
Nayara Redigolo, Mauro José Pinto e Larissa Tessari, todos cursando o 2º ano, passaram o mês de
maio na preparação teórica, com
informações sobre o exercício dos
direitos e deveres do consumidor,
a escolha do tema garan a legal,
garan a contratual, garan a estendida, conserto, orçamento e
taxa de visita, direito de arrependimento, vício oculto e vício aparente.
De acordo com a professora

responsável pelo projeto, Beatriz
Trigo, o cronograma de trabalho
para o próximo semestre é realizar a capacitação dos alunos para
transmissão de informações sobre
o exercício da cidadania nas relações de consumo e visitar uma escola por mês para conscien zação
de setores da comunidade.
“O Direito do Consumidor
resgatou a dimensão humana do
consumidor e sua tutela passou a
ser um dever do Estado conforme
o art. 5º, XXII da Cons tuição Federal. Os direitos básicos do consumidor são aqueles interesses
mínimos, materiais ou instrumentais, relacionados a direitos fundamentais universalmente consagrados que, diante de sua relevância
social e econômica, pretendeu o
legislador expressamente tutelar”,
disse Profª Beatriz. “Assim, o projeto de extensão tem um caráter

NAE reúne alunos de Direito e Medicina
em atividade extracurricular
Divulgação

O setor de Apoio Jurídico do
Núcleo de Apoio ao Estudante
(NAE) das Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA), sob a responsabilidade da Profª Beatriz Trigo,
realizou a vidade extracurricular
no mês de maio, numa cooperação entre os alunos dos cursos de
Direito e de Medicina.
Sob a coordenação da Profª Silvia Ibiraci, na modalidade de trabalho interdisciplinar, a a vidade
simulou uma audiência criminal
nos moldes de um Tribunal do Júri
e foi realizada em sala de aula, no
Campus Sede.
De acordo com a Profª Beatriz
Trigo, a a vidade contou com a

presença de dois alunos do curso
de Direito e de todos os alunos do
1º ano de Medicina, que atuaram
nos papéis de jurado, testemunha,
advogado, réu, juiz, membro do
Ministério público, oficial de jus ça, entre outros.
“O trabalho teve como obje vo alertar para a responsabilidade
dos futuros profissionais de saúde,
tornando-se uma ó ma oportunidade para apreender subsídios na
área jurídica”, disse Profª Beatriz.
O setor de Apoio Jurídico do
NAE funciona no Campus Sede, às
terças-feiras, das 16h30 às 17h30,
e no Campus I às quartas-feiras,
das 19h30 às 20h30.

de prevenção e reparação dos danos causados aos consumidores,
de maneira cole va”, explicou.
O obje vo, finalizou a coordenadora do projeto, é disseminar e
intensificar o estudo dos princípios

e ins tutos de Direito do Consumidor, criando um fórum de discussão
de idéias e de diagnós cos capazes
de melhorar a qualidade de vida da
população a par r da promoção da
proteção e defesa do consumidor.
Divulgação

Os alunos ministrando palestra, acompanhados da Profª Beatriz Trigo (à direita).

FAECA Junior segue implantação do
Programa 5S na APAE de Catanduva
A empresa Junior do curso de 5S é uma metodologia de trabaAdministração das Faculdades In- lho que possibilita desenvolver
tegradas Padre Albino (FIPA) está um planejamento sistemá co de
implantando o programa 5S na classificação, ordem, limpeza, perAPAE de Catanduva. A parceria mi ndo, assim de imediato, maior
entre FAECA JUNIOR e APAE teve produ vidade, segurança, clima
início em 2011.
organizacional e mo vação dos
“A APAE buscava um programa funcionários com consequente
de melhoria dos seus processos e melhoria da compe vidade orgaestrutura em busca de excelência”, nizacional.
disse o Prof. Paulo Roberto Vieira
Curso
Marques, Coordenador da EmpreA FAECA Junior realizou dias 23
sa Junior. De acordo com ele, a im- e 30 de junho um curso de u lizaplantação do programa teve início ção da calculadora HP 12 C.
na área administra va da APAE e
O curso, que deu sequência aos
nesse ano se estende para a equi- projetos da FAECA Junior de qualipe operacional.
ficação profissional aos alunos das
Prof. Paulo disse que foram FIPA e integrantes da comunidade,
realizadas reuniões com todos os foi ministrado pelo Prof. Nilson Mocoordenadores das equipes en- zas Olivares no Laboratório de Involvidas para apresentação do formá ca II do Campus I no período
programa. “A par r daí, as equipes das 8 às 17 horas.
foram escaladas
Divulgação
em sábados alternados, quando os
alunos integrantes
da empresa júnior, acompanhados do professor
coordenador, deram orientações
para a realização
dos trabalhos.
O Programa Integrantes da FAECA Junior par cipantes do projeto
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495. - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689. - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047

Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453. - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453. - Fone: 3521.7791
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
•Dr. Marino CaƩalini
Rua Maranhão, 1.405. - Fone: 3524 4809

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137. - Fone: 3522 2383
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190. - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497.
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3525 2556 – 3522 7601
•Dr. Wanderley BaƟsta Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262

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

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

CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infanƟl)
Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral eletroneuromiografia e potenciais evocados audiƟvo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia computadorizada e mapeamento cerebral.

•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502. - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA

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
PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fone: 3523 2223
PEDIATRIA E PUERICULTURA
•Dr. João Romera
Rua Maranhão, 1.341. - Fone: 3522 3444
PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436

Obesidade e Emagrecimento

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453. - Fone: 3521.7791

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA
E LENTES DE CONTATO
•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289. - Fone: 3522 0242
•Dr. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405
Fone 3525.3139
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400.
Fone: 3521 7558
•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
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625. - Fone: 3522 1116

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453. - Fone: 3521.7791

Diabetes, Obesidades, Tireóide

CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA
•Dr. José Luís Sampaio MarƟns
Rua Manaus, 810. - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047

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

NEFROLOGIA
•Dra. Luciana S. Devito GrisoƩo
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830.
Fone: 3522 5586

GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676

GERIATRIA
Dr. Eduardo Marques da Silva
Rua Maranhão, 1909 – Fone (17) 3522-6060.
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959. - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 17 - 3524.1718

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Antônio Carlos Alonso Braido
Rua Belém, 440 - Fone: 3523.1899
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA
•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Belém, 462 - Fone: 3524-7745

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA
•Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269.
Fones: 3522 5396 – 3522 5397

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195. - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416. - Fone: 3521 1970

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

PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Belo Horizonte, 1023. - Fone: 3522 3899
REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiaƫ
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522.3870
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3525 2556 – 3522 7601
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850. - Fone: 3523 2511
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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FIPA promove Seminários de Gestão e de Autoavaliação
Divulgação

Os seminários foram encerrados
com a palestra “Gestão Educacional
– Avaliação Ins tucional”, pelo Prof.
Geraldo José Sant’ Anna, Supervisor
Educacional do Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza
de São José do Rio Preto-SP.
O obje vo dos seminários,

realizados pelo Núcleo Gestor de
Educação, Coordenação Pedagógica e SAIFI - Sistema de Autoavaliação Ins tucional, foi apresentar o desempenho ins tucional
nas gestões de autoavaliação dos
cursos e das polí cas ins tucionais e pedagógicas das FIPA.

Alunas da Educação Física e
Medicina ganham tablets

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) promoveram dia
26 de maio, a par r das 8h30, no
Anfiteatro Padre Albino, o seu III
Seminário de Gestão Educacional
e o V Seminário de Autoavaliação
Ins tucional com a par cipação
de gestores, coordenadores, colegiados, pessoal administra vo
e alunos.
Na abertura, o Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo, Coordenador do Núcleo Gestor de Educação da Fundação Padre Albino,
lembrou que após a integração
das faculdades, o primeiro momento foi de agregação de valores e que passados cinco anos
essa fase está consolidada. Nesse

seminário de autoavaliação, connuou, quando a ins tuição olha
para si, o resultado é um ganho
significa vo em trabalho e polícas ins tucionais, entre outros.
“Superamos fragilidades e temos
grandes potencialidades, graças a
todos – gestores, docentes e alunos”, finalizou.
Em seguida foram apresentados pela Profª Drª Maria Rita
Braga, Coordenadora do Sistema
de Autoavaliação Ins tucional, os
resultados da Autoavaliação Ins tucional/2011 e pela Profª Drª Dulce Maria Silva Vendruscolo, Coordenadora Pedagógica das FIPA, os
Indicadores de Desempenho das
FIPA – ensino, pesquisa e extensão.

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizaram dia 21
de junho o sorteio dos tablets da
campanha “Pague em dia e concorra a prêmios” referente ao mês
de maio. As ganhadoras foram
Karina de Oliveira Mar ns, do 3º
ano matu no de Educação Física,
e Amanda Melim Bento, do 2º ano
de Medicina.
O sorteio foi acompanhado pelos membros da Comissão, a Profª
Jussara Sperandio, Coordenadora

do curso de Enfermagem, Natália Luma Gomes, aluna do 4º ano
de Medicina, Alessandro Favarão
Pirota, aluno do 3º ano de Administração, e Elizabeth Vaqueiro,
Tesoureira Geral das FIPA.
A entrega dos tablets foi feita
na manhã do dia 22, no Campus
Sede, pela Coordenadora do curso
de Medicina, Drª Terezinha Soares
Biscegli, e pela Coordenadora Pedagógica das FIPA, Drª Dulce Vendruscolo.
Imprensa/FPA

Libras para todos os cursos
A Coordenação Pedagógica
das FIPA informou que a disciplina
de Libras - Linguagem Brasileira de
Sinais será oferecida no 2º semestre deste ano como opta va na
grade curricular de todos os cursos oferecidos.
De acordo com a Coordenadora Pedagógica das FIPA, Drª Dulce
Vendruscolo, as inscrições estarão
abertas nas secretarias dos cursos
no período de 01 a 10 de agosto.

A docente será a professora
Lidiane Augusta Ferrrari, especialista nesta área, e a disciplina oferecida quinzenalmente, aos sábados, no período de 11 de agosto a
08 de dezembro no Campus Sede,
com carga horária de 40 horas.
Drª Dulce informou ainda que
se houver vagas poderão se inscrever na disciplina profissionais
das FIPA, dos hospitais da Fundação Padre Albino e docentes.

Faculdade da 3ª Idade promove
desfile de modas beneficente
A Faculdade da Terceira Idade
do curso de Educação Física das
FIPA realizou dia 25 de maio, a
par r das 20 horas, no Clube dos
300, o desfile de modas beneficente Vovó Fashion.
As alunas desfilaram moda esporte e social da Casa Fá ma e da
Plus Size. O ingresso para o desfile
foram duas caixas de leite longa

vida. As 300 caixas arrecadadas foram doadas para o Recanto Monsenhor Albino, Vila São Vicente
de Paulo, Associação Beneficente
Nosso Lar e RNP+.
A organização do desfile foi de
Márcio Costa, com coordenação
da Profª Neuza Matos e colaboração da Fênix. Houve sorteio de
brindes.

Karina, à esquerda, e Amanda pagaram em dia e ganharam tablets

FIPA participa do Dia do Desafio
As Faculdades Integradas Pasicas. Realizada sempre na úl dre Albino (FIPA), através dos seus ma quarta-feira do mês de maio,
alunos dos cursos de Educação favorece a difusão do esporte para
Física, Administração e Direito e todos e es mula a adoção de háfuncionários, par ciparam do Dia bitos saudáveis por parte dos cido Desafio realizando a vidades dadãos e suas comunidades.
sicas dia 30 de maio.
O Dia do Desafio tem como
As a vidades no período da ma- obje vo combater o sedentarismo
nhã, no Campus Sede, a par r das e conscien zar a população sobre
8 horas, na sala de ginás ca, reuniu a importância da prá ca regular
25 pessoas, entre alunos e funcioná- da a vidade sica para a manurios, e foram conduzidas pela Profª tenção da saúde.
Luciana de Carvalho Leite, Coordenadora do curso. No período
noturno foram realizadas a vi“QUALIDADE SEMPRE”
dades no Campus I com 25 aluHá 35 anos fazendo de
nos dos cursos de Administração
seu
escritório um sucesso
e Direito.
O Dia do Desafio é uma
campanha anual realizada com
o propósito de incen var a Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br
prá ca co diana de a vidades

ROMÃO MÁQUINAS

TELEVENDAS (17) 3522-6167

12

JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

JUNHO / 2012

FPA vai receber verba para Serviço de Radioterapia
O presidente da Diretoria Administra va da Fundação Padre
Albino, Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, e o ex-deputado Geraldo Vinholi (PSDB) foram recebidos
dia 22 de junho pelo Dr. José Victor
Maniglia, na Diretoria Regional de
Saúde, em São José do Rio Preto,
onde assinaram termo adi vo ao
convênio celebrado em 28/12/2007
entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da
Saúde, e a Fundação Padre Albino/
Hospital Emílio Carlos.
Através desse termo adi vo o
Estado vai transferir recursos da
ordem de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para a
construção das instalações do Serviço de Radioterapia da Fundação
Padre Albino. Essa verba é fruto de
emenda que o então deputado Geraldo Vinholi encaminhou à Casa Civil do Governo do Estado.
No ano passado, diretores da
Fundação reuniram-se com o Secretário Estadual da Saúde, Giovanni
Guido Cerri, em audiência agendada
pelo então deputado Vinholi que,
naquela oportunidade, se comprometeu a des nar essa verba, assim
como o Secretário Cerri disse que o

Imprensa/FPA

Área no Hospital Emílio Carlos onde será instalado o Serviço de Radioterapia

Estado vai complementar a verba
em R$ 2 milhões.
O Serviço de Radioterapia da
Fundação será instalado em área
anexa ao Hospital Emílio Carlos e
vai atender Catanduva e a micro-região. O ex-deputado Geraldo Vinholi disse que “Catanduva merece
esse centro de radioterapia, que
será instalado numa ins tuição séria, competente e profissional, que
é o Hospital Emílio Carlos”.

Legionários mirins visitam o Recanto
Dia 29 de maio, componentes
da Legião Mirim, en dade man da pelo Lions Clube de Catanduva,
es veram no Recanto Monsenhor
Albino, acompanhados da educadora Sidnéia Bazana e do casal
membro do clube, Ivone-Rodrigo
Alonso Garcia.
Os legionários serviram lanche
e se integraram com os idosos. “A
importância da visita não foi ape-

nas integração, mas também para
trazer cidadania aos jovens através do conhecimento maior da
terceira idade ins tucionalizada
em um lar de idosos e o contexto
familiar dos internos idosos”, disse a educadora Sidnéia Bazana.
A terapeuta ocupacional Mara
Do o e a psicóloga Lilian Buniak,
funcionárias do Recanto, acompanharam a visita.
Divulgação

O casal Ivone-Rodrigo Alonso Garcia e os legionários mirins no Recanto

O Serviço de Radioterapia vai
atender todos os casos que necessitem de radioterapia, modalidade
de tratamento oncológico que se
acopla a outras já tradicionalmente
conhecidas como cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia e imunoterapia. De acordo com o protocolo
a ser estabelecido para cada caso, a
radioterapia pode ser usada de forma associada a quimioterapia e/ou
cirurgia, antecedendo-as ou sucedendo-as, dependendo do caso, ou
pode ser usada de forma isolada,
caso a situação requeira.
Com a radioterapia, o Serviço de

Oncologia da Fundação Padre Albino terá condições plenas de prestar
atendimento terapêu co e diagnósco na área para a quase totalidade
(95%) dos casos, faltando somente
transplante de medula óssea e implantes radioa vos.
Depois de instalado o Serviço de
Radioterapia e somando-se aos serviços de diagnós cos e terapêu cos
que já dispõe – cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia e imunologia,
a Fundação Padre Albino pra camente fecha questão no quesito
Oncologia.
À assinatura do termo adi vo
esteve presente também o membro conselheiro da Fundação, Prof.
Nelson Lopes Mar ns.
Acelerador linear
No início deste ano, o Ministério da Saúde liberou, através do SICONV (Sistema de Convênio), verba
de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais) para a Fundação adquirir um acelerador linear,
equipamento responsável pelo tratamento de radioterapia.
A solicitação foi cadastrada
no SICONV em 24 de dezembro
de 2009, a pedido da então deputada Beth Sahão, que durante
esse período fez gestões junto ao
Ministério da Saúde para a liberação da verba.

Colégio de Aplicação realiza Festa Junina
O Colégio de
Aplicação realizou
dia 8 de junho, a
par r das 19 horas, a
sua festa junina. Tradicional, a festa junina do Colégio teve
danças picas pelos
alunos, quadrilha,
além de comidas e
bebida pica.
Doação Dia 16 de
junho, o Recanto
Monsenhor Albino
recebeu a doação
de 40 cobertores
da Coopercitrus/
Credicitrus,
que
sempre auxilia os
idosos. A doação
foi entregue pela
Drª Marli Buga
Gen le.
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