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Projeto do Serviço de Hemodiálise é entregue
ao deputado Sinval Malheiros
O presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, acompanhado do conselheiro Prof. Nelson Lopes Martins,
entregou, no dia 04 de agosto último, ao deputado federal Sinval Malheiros (PV), em Brasília, o projeto arquitetônico do novo Serviço de
Comunicação/HPA

Hemodiálise da Fundação Padre Albino. O deputado Sinval Malheiros
destinou verba de R$ 3.000.000,00, através de emenda parlamentar, ao
Serviço, que terá 1.134,02 m2 de área construída no terreno do Hospital Emílio Carlos. Última página.

Simpósio de segurança do
paciente no ambiente extra-hospitalar
O Núcleo da Segurança do Paciente da região de Catanduva, com apoio
dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, realizou no dia 27 de agosto, a
partir das 7h30, no Anfiteatro Padre Albino, o primeiro simpósio de segurança do paciente com foco no ambiente extra-hospitalar. Página 07.

Direito lança revista e cartilha em
Seminário de Pesquisa e Extensão
VISITA O Secretário Adjunto da Saúde do Estado, Dr. Wilson Pollara, visitou a Fundação Padre Albino dia 13 de agosto último. No Anfiteatro
Padre Albino, Dr. Pollara apresentou o programa “Santa Casa SUStentável
– Redes de atendimento no Estado de São Paulo” para gestores de saúde
dos municípios da região. Última página.

O curso de Direito da FIPA realizou dia 12 de agosto, no Câmpus São
Francisco, o seu Seminário Integrado de Pesquisa e Extensão, quando lançou a 9ª edição da revista “Direito e Sociedade” e a cartilha “Controle social
dos gastos públicos”. Página 11.
Divulgação

Fundação Padre Albino na praça
Todos os Departamentos da Fundação Padre Albino estarão reunidos
no dia 19 de setembro próximo, das 9h00 às 13h00, na Praça Monsenhor
Albino, para atendimento à população. Denominada “Fundação Padre
Albino na praça”, a atividade faz parte da XXIV Semana Monsenhor Albino. Página 09.

Vestibular unificado da FIPA
terá ingresso pelo ENEM
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) divulgaram as datas do
Processo Seletivo Unificado de ingresso 2016 para os cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado),
Enfermagem e Pedagogia. A novidade é que haverá duas alternativas de
ingresso: o Processo Seletivo Vestibular e o Processo Seletivo ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio). Também foi definido o vestibular para o curso de
Medicina. Página 06.

APOIO A Fundação participou, em Brasília/DF, dia 04 de agosto, do Dia D
em defesa da saúde, ação nacional da campanha “Acesso à Saúde – Meu
Direito é um Dever do Governo”. A Fundação já havia organizado a ação
municipal, dia 29 de junho, e participado da ação estadual, no dia 13 de
julho, em São Paulo. Última página.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Judicialização da saúde:
um bem ou um mal?
Nossa
atual
Constituição garante saúde como um
direito fundamental
do brasileiro. Sem
dúvida uma grande
conquista, mas que,
se aplicada de forma
desconexa da realidade brasileira, poderá causar grande
desequilíbrio no já
suficientemente regulamentado e parametrizado sistema de saúde nacional.
Do ponto de vista da satisfação de um direito constitucional, pelo qual a saúde é um direito do cidadão e um
dever do Estado, viabilizado, quando necessário, pelo princípio do acesso à justiça (Art. 5º, XXXV), nada a reparar. O
problema começa quando se percebe um ativismo judicante, ainda que respaldado pelos já consagrados princípios da fumaça do bom direito e do perigo da demora a
ameaçar de lesão o direito à saúde do cidadão. O próprio
Ministro Presidente do STF reconhece que “em decisões relacionadas à saúde, caso haja dúvida, o juiz decide em favor
do paciente. Muitas vezes para não pecar pela falta, pode
pecar pelo excesso”.
Essa intensa conflituosidade, que envolve tanto a saúde pública quanto a privada, se retroalimenta pelo mecanismo da solução adjudicada dos conflitos ou a chamada
“cultura da sentença”, que deságua em um número cada
vez maior de recursos. Atualmente, a judicialização no Brasil atinge 100 milhões de ações, sendo quase 400 mil apenas na área da saúde. Para alguns entendidos o judiciário
não deveria ser usado como primeira alternativa para a
solução de conflitos sobre a saúde; atribuem isso à falta de
uma política pública de tratamento adequado dos conflitos
de interesses que ocorrem na sociedade.
As consequências desse fenômeno podem ser desastrosas, caso não se busque uma solução negociada entre
as partes. Considerando que a maioria dos pedidos é individual, e via de regra são providos através da concessão de
tutela antecipada (liminar), há evidente aprofundamento
das iniquidades de acesso ao sistema público e particular
de saúde, uma vez que favorece aqueles que têm maior
possibilidade de acesso à justiça. Ilustra bem essa situação
quando a Justiça concede liminar para a realização de uma
cirurgia de alto custo, cujo resultado é questionável em relação a outro procedimento de menor custo. Certamente
os recursos despendidos a mais para esse procedimento
farão falta a outras pessoas com as mesmas necessidades,
ou seja, outras pessoas deixarão de ser atendidas em razão dessa decisão. Vale lembrar que na quase totalidade
das demandas judicializadas o demandante pede o que
a norma, a lei e o contrato não lhe assistem; contudo, o
magistrado, sem muito conhecimento do impacto de sua
decisão, opta em favor do demandante. Com isso, a pessoa
que busca juridicamente obter um adicional não previsto
em seu plano, ao receber essa vantagem, passa uma mensagem clara aos demais de que aquele que precisar de algo
não coberto basta acionar o judiciário.
Outro grande risco refere-se à segurança do paciente
em razão de possíveis prescrições inadequadas como, por
exemplo, a de medicamentos, para as quais, em detrimento de drogas já aprovadas pela Anvisa, prescrevem-se novos medicamentos ou novas indicações terapêuticas, cujas
evidências científicas ainda não se encontram bem estabelecidas. Segundo informações, há diversos casos em que a
judicialização levou ao prejuízo clínico do paciente, pois o
magistrado, sem o conhecimento médico, aplica o que julga
ser melhor para a pessoa de acordo com sua base jurídica.
A questão financeira não fica atrás. Só no setor público
houve, nos últimos anos, um crescimento vertiginoso dos
gastos com demandas judiciais que, estima-se, neste ano
poderá ultrapassar a cifra de R$ 1 bilhão. Esses recursos,
que acabam contemplando poucas pessoas com procedimentos de baixa eficácia e nem sempre comprovados pela

Anvisa, seriam suficientes para fornecer o devido atendimento a até milhares de pessoas.
Com vistas a essa preocupante situação e atendendo
a Recomendação 36/11 do CNJ, que recomenda aos Tribunais mais eficiência na solução das demandas que envolvem a assistência à saúde, o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo instalou recentemente o Núcleo de Apoio
Técnico de Mediação (NAT), cuja finalidade, além de garantir o atendimento e a observância das coberturas legais e
contratuais de assistência à saúde, oferecerá também aos
magistrados ferramentas e informações técnicas da área
da saúde, instrumentos que auxiliam previamente o exame
dos pedidos de concessão de provimentos jurisdicionais
em caráter de urgência.
O NAT, por ora, mediará apenas liminares em ações
distribuídas no Fórum João Mendes, na capital paulista. A
iniciativa engloba termos de cooperação técnica assinados
com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com
a Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge) e
a Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde).
No Brasil, a cultura da mediação e conciliação entre as
partes já é uma realidade, mas precisa avançar mais. O art.
5º, inciso XXXV da Constituição Federal, sem dúvida, é a garantia de acesso formal do cidadão aos órgãos judiciários,
mas também pode e deve ser interpretado como um acesso
qualificado à justiça, que propicie aos indivíduos uma ordem
jurídica justa pelo mecanismo alternativo à solução adjudicada. Por isso, o sistema inaugurado pelo TJSP representa um
avanço significativo e vem em boa hora; o fomento voltado
à criação de espaços institucionais de diálogo torna-se fundamental para a garantia de elaboração de futuras políticas
públicas eficazes.
Espera-se, por evidente, que essa experiência seja exitosa para o bem de todos os envolvidos, sobretudo para
a sobrevivência dos planos de saúde de pequeno porte,
que muitas vezes são o sustentáculo financeiro das Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos, evitando seu fechamento
e permitindo a continuidade do atendimento da parcela
mais carente da sociedade pelo Sistema Único de Saúde.
A crise brasileira atual impõe uma dinâmica perversa às entidades filantrópicas que possuem planos de
saúde: o cidadão desempregado imediatamente corta o
seu plano de saúde e passa a ser atendido pelo SUS, ou
seja, a Santa Casa perde uma fonte de financiamento suplementar e aumenta seu déficit hospitalar em razão do
subfinanciamento. A situação agrava-se ainda mais com
as constantes e crescentes decisões judiciais, que além de
impor um ônus não previsto e não contratado à operadora, prejudica uma importante fonte de financiamento aos
hospitais filantrópicos.
Ninguém, em sã consciência, pode ser contra o direito
do cidadão a um tratamento médico/hospitalar/ambulatorial. O problema é quem paga essa conta. O fato de a Constituição Federal garantir o direito à saúde não é o bastante;
o financiamento público também é previsto na Constituição e não tem sido respeitado. Neste contexto é importante distinguir uma ação judicial com justa causa de uma
que não. A saúde suplementar é limitada por lei, através da
cobertura mínima exigida pela ANS, e a judicialização tem
sido um tormento para a saúde suplementar, uma vez que
abala um dos pilares do setor que é o mutualismo.
Concluindo, acreditamos que a judicialização é sim
um bem do ponto de vista dos direitos e garantias constitucionais. Porém, é preciso que o Poder Judiciário, com
seus quase 17 mil juízes no Brasil, avalie a necessidade de
especialização em alguns temas tão sensíveis como o da
saúde e o impacto de suas decisões na economia pública
e privada, visando substituir a atual “cultura da sentença”
pela “cultura da pacificação”, daí nascendo, como produto
de suma relevância, maior coesão social, e, consequentemente, a sustentabilidade do sistema.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes,
s,
acender apenas as luzes necessárias.
s.
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ANIVERSÁRIOS SETEMBRO
Membros Conselheiros da
Fundação Padre Albino
04 – Renato Centurion Stuchi
20 – Valdemar Bergamaschi
22 – Prof. Laer Sérgio Dervelan
Coordenadoria Geral
06 - Fabiana Aparecida Isnervelin
07 - Emerson Bernardo da Fonseca
08 - Célia Marilda Francisquetti Casarini
10 - Camila Ceroze Barbosa
17 - Marco Antonio Milan
Reginaldo Donizeti Lopes
18 - Mauro Tadeu Assi
19 - Fernando Ruiz Cegatti
20 - Marcelo Aparecido Godoy Ruiz
27 - Eleni Vieira Silva
29 - Juliana Cristina Caracini
Hospital Padre Albino
01 - Aline Aparecida Theodoro
Jeziel Erik Pinto
Monaisa Fernanda Cardozo
02 - Roseli Pereira Sampaio de Azevedo
04 - Claunice Marques de Araújo
Gigliani Gleice Ruy
Dr. José Joaquim Ribeiro de Souza
06 - Ana Zélia Barbosa Miranda
Janaina Adalgisa Pereira Santos
Margarida de Lourdes Dias Gozzi
Rosevania Aparecida Colturato
Tatiana Zanquini Pereira
Yago Henrique de Oliveira
07 - Mauro José Francisquetti
08 - Aparecida Ivanete Feliciano
09 - Daniele Silva Duarte
Débora Ferreira da Cruz
Débora Patrícia Ribas
Gislaine Fernanda Soares Pereira
Maria Vanir Briguenti
Raina Magda Bonfochi Alencar
Tatiane Cristina de Almeida Luciano
10 - Adriana de Souza
Emely Cristina Souza da Silva
Renata Ribeiro Bittencourt
11 - Edna Santana
Nair Monari
Stefanie Paniagua
Vera Lúcia dos Santos Martinez
12 - Gislaine Roberta Verdiano Guerzoni
Natália Cristina Batista
13 - Gláucia Regina Dias
Márcia Aparecida do Prado
Thaisa Mara Piveta
14 - Lourdes de Jesus Silva
15 - André Moreira da Silva
Benedito Barbosa da Silva
Matheus de Lucas Paulino
16 - Francisco Antonio Ferreira Neto

16 - Giselly Júlia Menezes Branzani
Maria Aparecida Lopes Malheiro
Maritsa de Freitas Scarbini
17 - Andresa Bardela Ferreira
Edinete Ferreira Rodrigues
18 - José Luís de Moraes
Juliana Estuque Capelleto
Tamires Fernanda Saurin
20 - Cleidimar da Luz
Elaine Cristina Sigoli
Jovelina Correa Lemos Hanaoka
21 - Adriana Aparecida Bianchi Tanaka
Aline Danielle da Silva
Maria Angela Brocco Paião
22 - Melina Natani Bastasini
24 - Claudina Angélica Crocciari
Elsa Aparecida Tadeu Vieira
Erondina Cunha Barbosa
Marcos Wagner da Silva
Maria Luiza Rodrigues
Maria Madalena Campos
25 - Priscila Aparecida de Morais Antonio
Sandra Regina de Andrade Pedrassoli
26 - Bacilícia Ap. Medina Mameli
Guilherme Batista Cassioti
27 - Andrea Silva Machado
Eliana Cristina Vicente
28 - Sueli Aparecida Favaron
29 - Dr. Antonio Jarbas Ferreira Júnior
Lupércio Nascimento de Menezes
30 - Andrea Aparecida Francisco
Maria Aparecida de Oliveira Lima
Vera Lúcia de Souza Torres
Vitor Afonso da Silva
Hospital Emílio Carlos
01 - Maria Aparecida Capute
Marta Ester Martins de Souza
02 - Silvia Maria Poveia
03 - Maria Hilária da Cunha
04 - Sebastião Severo dos Santos
05 - Eliete Felisbino da Silva Pereira
06 - Aparecido de Jesus Bertolim
07 - Maria Célia Oliveira Guedes
09 - Fabiana Teresinha Bizari
11 - Sonia Maria Pereira Brito
Tamara Valle Von Glehn
Vanessa Aparecida Velasco
13 - Kátia Helena Curti
14 - Eliane Aparecida Cezário
Juliana Darc Soares
Rogério Torres
15 - Ivone Sousa Isidoro
Neuci das Dores Barbosa Agustineli
17 - Eva Aparecida Faria Bazon
18 - Cícera Aparecida de Jesus Baroni
20 - Maira Gisele Spada Barbosa
21 - Cláudia Andrea dos Santos Correia
Leandro Carvalho de Oliveira

22 - José Antonio Coutinho
23 - Fátima Aparecida dos Santos Paula
Luisa Martins da Silva
Márcia Polimeno Coneglian
24 - Antonio Donizeti Bratfisch
Dierk Tiradentes de Oliveira
Drª Manuela Ribeiro Pala Jorge
Regiani Trentini
26 - Aparecida Ribeiro Merigue
Benedito Carlos Rodrigues
28 - Célia Regina Messias Piovesan
Ricardo Espinosa
30 - Ana Catarina dos Santos
Elizabete Ap. de M. Mattioli
João Vítor Chimarelli

Recanto Monsenhor Albino
01 - Ana Paula Floriano Ferreira
Malvina Giroto Euzébio
05 - Mauriza Souza Santos
07 - Magnólia de Jesus
08 - Aparecido Antonio Vicentin
14 - Maria de Lourdes dos Santos
23 - Fabiana Rodrigues Cotrim de Souza
25 - Tatiane Paula Chimello
26 - Dr. Celso Luiz Barbieri
29 - Rosangela Carla da Silva Acioli
Padre Albino Saúde
14 - Dr. Emmanuel Ortiz Afonso
17 - Amanda Bofi
Ambulatório Médico de Especialidades - Ame
23 - Larissa Failli Pereira
25 - Aorely Ferreira Lima da Silva
Maria Eugênia Aparecida Aleixo
28 - Renata Aparecida Rocha Bugatti
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Prof. Durval Ribas Filho
Vilma Aparecida Nasorri
02 - Rafaela Cristina Poletti Caires
10 - Cleusa Aparecida Vieira Pereira
Rodrigo Berseline
11 - Profª Sílvia Ibiraci de Souza Leite
13 - Antonio Márcio Paschoal
14 - Pedro Henrique das Neves
15 - Prof. Geovanne Furtado Souza
Profª Maria Cláudia Parro
19 - Prof. Pedro Celso Ribeiro Bazilli
Prof. Thales Fernando Roque Barba
21 - Prof. Kléber Henrique Saconato Afonso
24 - Prof. Fábio Stuchi Devito
29 - Profª Eliana Meire Melhado
Colégio Catanduva
05 - Profª Auri Correia Lima
18 - Cleonice Silvana da Silva
30 - Profª Rita de Cássia Massambani Peres

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.
Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Prof. Dr. João Romera – Honra ao Mérito
Prof. Dr. Carlos Elysio Castro Corrêa*
Com o início da disciplina de Woishi, pioneiro da Pediatria SoPediatria e Puericultura, em 1974, cial no Brasil. Com esse cabedal,
do nosso curso de Medicina, tive- Dr. João Romera contribuiu de
mos o privilégio de contar com o forma decisiva na estruturação da
Dr. João Romera, destacado pela disciplina de Pediatria, com início
sua formação profissional em Pe- no 4º ano, assim como a reestrudiatria Social e Preventiva. Forma- turação da Enfermaria de Pediado na Faculdade de Medicina da tria do Hospital Padre Albino.
USP de Ribeirão Preto em 1957 (1ª
Naquela época, o coeficiente
Turma), teve sua Pós-Graduação da mortalidade infantil de Caem Residência Médica em Pedia- tanduva era de 111/mil nascidos
tria na própria faculdade, tendo vivos, semelhante ao coeficiente
como mestre o Prof. Jacob Renato da mortalidade infantil (CMI) do

Funcionários homenageados do mês

Nathalya Leonardi Marzenini – Administração
Fernanda Freitas Alves – Ambulatórios
Natalina Ap. Furoni – Central de Materiais e Esterilização
Talles J. R. M. Santos – C2 Impar
Jéssica Ap. de Oliveira – C3 Impar
Eliane Cristina Toledo – C4
Elias da Motta – C5
Elisandra L. O. Frizoni – Centro Cirúrgico
Isabela Manfredo Peloi – Enfermeira
Douglas André Gomes – Moléstias Infecciosas
Darliana C. B. de C. Matosinho – UTI
Carina Maria Bucardi – Sala de Enfermagem
Luís Carlos da Silva - Manutenção
Tatiana da Silva Guchardi – Monitoramento
Lucas Baldan – Portaria
Erika Fachin Esteves – Quimioterapia
Patrícia Caluz – Recepção
Natália Camilo Ferreira – SAME
Mirian Pereira Pompeu – Serviço de Higiene e Limpeza
Cicera M. do Nascimento Arens – Copa
Sonia Ap. dos Santos – Serviço de Nutrição e Dietética
Wanderson de Cleyton Ramos – Telemarketing
Luis Augusto Dalla Pria – Transporte

Sonia S. Zampieri Brito – PABX
Sueli Aparecida Favaron – Faturamento Convênio
Natália da Silva Estevo – Central de Laudos
Naoni Monisi Flor – Recepção Unidade de Urgência e Emergência
Diene de Deus Pedroso Rocha – 5° Andar
Josiane Danieli Palota – 4° Andar
Andreia Regina Voltarelli – 3° Andar
Deolinda Mutti – Pediatria
Maria de Fátima Gonçalves Alves – Centro Cirúrgico
Clodoaldo Silva – UTI Adulta
Maurício Antonio Castilho – Hemodiálise
Sônia Barduco – Unidade de Tratamento de Queimados
Luana Alves da Silva – Pronto Atendimento
Giovana de Azevedo Carano Fernandes – Unidade de Urgência e Emergência
Clébia Antonia Bucalon Brachi – Berçário
Cláudia Ap. Lopes Braga – Centro Obstétrico
Joice Rocha - Maternidade I
Mekita Santos Macedo – Maternidade II
Silvana Perone Pascolat – UTI Neonatal
Luzia da Fonseca Scarpini – UTI Infantil
Adriana da Mota Santos Silva – Posto III
Edson Luiz Ap. Ferreira Barbosa – Agência Transfusional
Cristiane Maria Graciano Pedrasoli – Banco de leite

Norte e Nordeste do nosso País.
Em vista disso, o Departamento
de Pediatria teve como meta principal lutar contra esse coeficiente.
Com orientação do Prof. João
Romera iniciamos um trabalho
para melhorar a assistência às
crianças menos favorecidas que
procuravam o Hospital Padre Albino, assim como das entidades
assistenciais beneméritas da cidade. Com esse ideal, com a colaboração dos docentes do nosso
Departamento e com o início do
Internato e de médicos residentes
em Pediatria, organizamos a Pediatria Social e Preventiva.
Elaboramos um trabalho de
assistência curativa e preventiva nas entidades beneficentes,
como Creche Vila São Vicente de
Paula, Creche Sinharinha Neto,
Creche Irmã Sheila, Centro de
Saúde Escola, instalado em área
cedida pela entidade Irmã Sheila,
onde conseguimos abranger uma
região de 30.000 habitantes, erradicando o sarampo na região. Em
todas essas entidades montamos
um consultório fixo completo
com todas as crianças catalogadas e uma farmácia com medicamentos comprados ou doados.
O atendimento era realizado por
supervisão minha e do Dr. João
Romera, com participação ativa
de quartanistas, internos e residentes de Pediatria.

Todas essas atividades e com
as melhorias no atendimento das
crianças internadas, com boa estrutura do Berçário, Pronto Socorro, Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica, com apoio da Fundação Padre Albino e com ajuda de
Programas Preventivos da Secretaria de Saúde do Município permitiram que o CMI de Catanduva, que em 1974 era de 111/mil,
caísse gradualmente: 1980 (70/
mil), 1984 (43/mil), 1986 (22/mil),
1993 (17/mil) e 1999 (7/mil). Esse
último índice foi exaltado pela Secretaria Estadual da Saúde de São
Paulo, servindo de tema para vários artigos em jornais, comparando o nosso CMI com o do Canadá
(citado em editorial da Folha de
São Paulo por Gilberto Dimenstein).
O ensino da Pediatra da nossa
faculdade, reconhecido como excelente por nossos alunos, teve a
participação ativa e constante do
Prof. Dr. João Romera, haja vista
ter sido homenageado várias vezes pelos formandos de Medicina
(última homenagem em 2013).
O Prof. Dr. João Romera, agora
um Espírito de Luz, será sempre
lembrado como humanista, paradigma de competência profissional, ética e amor ao próximo.
*Docente de Pediatria do curso de Medicina das Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA).

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, que vestem a camisa da Fundação Padre
Albino para trabalhar pelo ideal
de servir deixado por Monsenhor
Albino. Sejam bem vindos!
Funcionários admitidos em
julho de 2015:

Hospital Padre Albino
Paula Fernandes Gravata
Hospital Emílio Carlos
Giovana Castelo Branco Moreira da Silva
AME
Lucilene de Fátima dos Santos

Setembro - Datas comemorativas
1º - Dia do Profissional de Educação Física
02 – Dia do Repórter Fotográfico
03 – Dia da Guarda Civil e do Biólogo
05 – Dia do oficial de farmácia e da
Amazônia
06 – Dia do Alfaiate
07 – Independência do Brasil
08 – Dia Mundial da Alfabetização
09 – Dia do Administrador e do Veterinário
13 – Dia do Agrônomo e do Programador
15 – Dia do Cliente
17 – Dia da Compreensão Mundial
18 – Dia dos símbolos nacionais

21 – Dia da Árvore e do Fazendeiro;
Dia da Luta Nacional das Pessoas com
Deficiências
22 – Dia da Juventude do Contador
23 - Início da Primavera e Dia do Soldador, do Técnico em Edificações e
Técnico Industrial
24 – Dia do Mototaxista e do Soldador
25 – Dia do Trânsito
27 – Dia do Idoso, Mundial do Turismo
e do Encanador
30 – Dia da navegação, do Jornaleiro,
do Tradutor e da Secretária

Dica do Poupinho
Elimine, quando possível, a
iluminação de áreas externas.
s.

LAZER E VARIEDADES
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“Quando um homem abaixa a cabeça e diz: Perdi a esperança, Deus também
abaixa a cabeça e diz: Perdi um homem. Se você não tiver esperança, nunca vai
descobrir o que está além dela.”

A doce verdade sobre o açúcar
Uma pessoa comum ingere, em média, mais de 225 gramas de açúcar por dia sem perceber. Ele está escondido em nomes como glucose,
lactose, maltose, glicose, cana de açúcar. Seguem três elementos adocicados menos perversos e um que você deve evitar.
Mel – produto natural que mescla os açúcares básicos frutose e glicose, principalmente. Contém antioxidantes que combatem doenças
como câncer e Alzheimer, o que diminui um tanto a culpa ao ingeri-lo.
Você o encontra em alguns cereais e produtos de padaria.
Melado, garapa, suco de beterraba fervido – o carboidrato dessas
bebidas repõe a reserva de glicogênio dos músculos. Como o mel, elas
possuem pequenas quantidades de antioxidantes. Você os encontra em
molhos e produtos de padaria.
Xarope de arroz integral – o líquido que sobra quando esse arroz
é cozido contém uma solução adocicada que é digerida mais vagarosamente do que as outras, o que é uma quantidade compensatória. Você
o encontra em biscoitos, em barras de cereais e na seção dietética dos
supermercados.
Xarope de milho (HFCS) – adoçante industrial derivado do milho,
constituído por cerca de 40% de frutose, o tipo mais doce de açúcar. O
HFCS neutraliza a habilidade do corpo de perceber que está saciado. Fuja
desse vilão! Você o encontra em alimentos processados como biscoitos,
bolos, sorvetes e chocolates.

Novos usos
para objetos
de todo dia

Pão de inhame
CULINÁRIA
Ingredientes
• Meio quilo de inhame cru
• 3 colheres (sopa) de sementes de linhaça
• 3 colheres (sopa) de leite em pó
• 1 colher (chá) de açúcar mascavo
• 10 gramas fermento biológico
• 2 ovos
• 3 colheres (sopa) de azeite de oliva extra virgem
• 1 colher (chá) de sal
• 1 colher (chá) de vinagre
• 300 gramas de farinha de arroz
Modo de preparo: Descasque e corte o inhame em pedaços pequenos e coloque no liquidificador junto com as sementes de linhaça e bata com uma xícara de água quente. Despeje a mistura
em um recipiente fundo, acrescente o leite em pó e o açúcar e verifique se a massa está apenas morna, pois nesta fase ela não pode
estar quente demais. Coloque o fermento biológico seco, mexa
bem, acrescente os ovos, o sal, o vinagre e o azeite. Misture bem e,
aos poucos, jogue a farinha de arroz até virar uma massa de bolo
consistente. Despeje em fôrma untada e deixe descansar por uma
hora. Pré-aqueça o forno por uns 10 minutos. Coloque a fôrma na
parte alta do forno e asse por cerca de meia hora.

Segredos culinários
Limpeza de pele caseira
Misture um pacote de aveia
com água morna e aplique
sobre a pele. Aguarde 5 a 10
minutos e enxague bem.

Cuidados com as roupas
16 - Manchas de gordura são fáceis de ser removidas. Aplique um pano
embebido com benzina ou esfregue um pedaço de cebola crua, colocando um pano por baixo da mancha.
17 - Para não correr o risco de perder algum botão de sua roupa nova,
passe uma camada de esmalte incolor bem no centro de cada botão. O
esmalte criará uma película sobre a costura e o firmará no lugar.
18 - Para dar vinco perfeito às calças e pregas, passe um pedaço de
parafina pelo avesso no lugar a ser vincado e depois passe esses vincos
pelo lado direito com ferro bem quente, sobre um pano úmido. Continua.

CURIOSIDADE
Por que as traças ficam penduradas?
As traças são insetos que na primeira fase da vida se apresentam como lagartas, no seu período intermediário se transformam em pupa e, enfim, tornam-se mariposas. Em gavetas, maleiros e
armários elas são encontradas ainda na forma de lagartas. Nesta fase os
insetos se abrigam em um casulo, que arrastam consigo conforme caminham. Como uma das extremidades deste casulo adere na parede, eles
ficam permanentemente pendurados.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Frutos do mar
6. Empane os camarões em mel e depois passe na farinha de rosca. Frite
em bastante óleo. Eles ficarão com um sabor especial.
7. Se você cozinhar o camarão com casca em cerveja, ele ficará com um
sabor parecido com o da lagosta.
8. Lave e enxugue os camarões. Coloque um por um numa assadeira,
jogue sal por cima e leve ao forno para secar. Frite-os e use no preparo de
molhos, croquetes, saladas e outros pratos.
9. Para eliminar o cheiro do camarão, acrescente à água fervente, durante
o cozimento, um talo de salsão.
10. Para retirar facilmente as tripas do camarão, use uma agulha de crochê bem fina.
11. Lave os camarões com casca e ferva em água sem sal. As cascas se
soltarão com facilidade enquanto os camarões ainda estiverem quentes.

Atenção!
Frio, vento e baixa umidade do ar no inverno exigem cuidados. Para a
pele, beba muita água, evite banhos longos e quentes e use sempre hidratante. Passe protetor ou batom hidratante nos lábios para evitar o ressecamento. Nas unhas e cutículas faça massagem com ceras ou hidratantes até
o produto ser absorvido.
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Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes,
janelas, pisos e forros.
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FIPA divulga datas do vestibular unificado 2016;
a novidade será o ingresso pelo ENEM
As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) divulgaram as datas
do Processo Seletivo Unificado de
ingresso 2016 para os cursos de Administração, Biomedicina, Direito,
Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), Enfermagem e Pedagogia. A novidade é que haverá duas
alternativas de ingresso: o Processo Seletivo Vestibular e o Processo
Seletivo ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio), pelo qual podem
concorrer candidatos que concluí-

ram o Ensino Médio e que tenham
realizado o exame a partir de 2010.
As inscrições para ambas as
modalidades estarão abertas de
21/09/2015 a 19/11/2015 no site
www.fipa.com.br; no último dia,
as inscrições serão encerradas às
23h59min. A prova será aplicada
no dia 29/11/2015, às 14h00, no
Câmpus São Francisco, e os resultados, para ambas as modalidades,
divulgados no dia 03/12/2015.
A taxa para o vestibular é de R$

Vestibular para Medicina
A FIPA também definiu as datas do Processo Seletivo Vestibular
do curso de Medicina para 2016,
que será organizado pela VUNESP.
O curso de Medicina, com conceitos 4, oferece 64 vagas em turno
integral (manhã e tarde).
O período das inscrições
será de 21/09 a 19/11/2015; as
provas aplicadas nos dias 20 e
21/12/2015 e o resultado divulgado no dia 28/01/2016. As inscrições estarão disponíveis exclusivamente pela internet, no site
www.vunesp.com.br, mediante o
preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa,
por boleto bancário, em qualquer
agência bancária. A taxa de inscrição é de R$ 300,00 (trezentos
reais) e o candidato deve indicar a
cidade em que realizará as provas:
Catanduva ou São Paulo.

A FIPA aderiu ao Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES),
com limite financeiro institucional, respeitadas as normas e restrições impostas pelo governo
federal. O estudante terá obrigatoriedade de atender às exigências da legislação do programa.
Serviços de informações ficam disponíveis na FIPA, pelo site
www.fipa.com.br, pelos telefones
0800-772-5393 e (17) 3311-3222,
de segunda a sexta-feira, das 8 às
21 horas, aos sábados, das 8 às 11
horas, e pelo e-mail secretariaacademica@fipa.com.br; na VUNESP,
pela Central de teleatendimento
– DISQUE VUNESP (0xx11 38746300), das 8 às 20 horas, de segunda a sábado, exceto feriados.
O edital completo está disponível nos sites da FIPA e da
Vunesp.

30,00 (trinta reais), a ser paga por
boleto bancário, em qualquer
agência bancária, lotérica ou nas
tesourarias dos cursos. O prazo
final para pagamento do boleto
será dia 20/11/2015. A confirmação da inscrição se dará somente
com o pagamento da taxa. Os candidatos a ingresso pelo ENEM são
isentos de taxa.
O curso de Administração oferece 180 vagas; Biomedicina, 100;
Direito, 100; Educação Física (Bacharelado), 100; Educação Física
(Licenciatura), 120; Enfermagem,
90, e Pedagogia, 120. Todos os cursos são noturnos. A FIPA destinou
para ingresso pelo ENEM 5% das
vagas oferecidas no curso de Direito e 10% nos demais cursos do
Unificado. Pelo ENEM será exigida

Pedagogia forma sua primeira turma
Dia 16 de julho, a partir das
19h30, no Anfiteatro Padre Albino, o curso de Pedagogia da FIPA
realizou a colação de grau da sua
1ª turma, com 15 formandos, que
levou o nome da Coordenadora
do curso e Patronesse, Profª Silene
Fontana.
A Profª Gládis Aparecida Andaló dos Santos foi paraninfa da turma e a Profª Fabiana Fiorim Checconi e a secretária do curso, Marion
Viana Pereira, homenageadas. O
Vice-Diretor, Prof. Sidnei Stuchi, a
Coordenadora Silene Fontana e o

Semana Municipal da Pessoa com Deficiência
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) participaram da
Semana Municipal da Pessoa com
Deficiência, promovida de 17 a 21
de agosto.
No dia 18 de agosto, às 19h30,
no Anfiteatro Padre Albino, houve
a palestra “Inclusão social: garantida
por lei, benefícios de todos”, ministrada pelo Prof. Estevam Rogério da

a pontuação mínima de 300 (trezentos) pontos em todas as provas,
incluindo a Redação. A classificação
dos candidatos obedecerá à ordem
de pontuação da média aritmética
das notas. Em caso de empate, prevalecerá a maior nota da Redação,
depois a maior idade.
O Manual do Candidato, que faz
parte do edital do vestibular, está
disponível no site www.fipa.com.
br Mais informações nas Secretarias
dos cursos, pelos telefones 0800772-5393, 3311-3328 e através de
atendimento@fipa.com.br As Faculdades Integradas Padre Albino
participam do FIES (Financiamento
Estudantil) com limite de vagas. O
estudante terá obrigatoriedade de
atender às exigências da legislação
do programa.

Diretor Geral, Dr. Nelson Jimenes,
parabenizaram os formandos e
ressaltaram que o curso de Pedagogia na FIPA foi idealizado com o
intuito de ser diferenciado e contemplou o que era de mais atualizado em termos de legislação e de
fundamentos para a formação de
professores.
A instalação da primeira turma
se deu no início de 2012 e os próprios alunos revelaram surpresa
com o nível das aulas e dos docentes, bem como o perfil de formação do futuro professor.
Divulgação

Silva. No dia 19, às 19h30, no Câmpus São Francisco, a Drª Ana Paula
Polacchini de Oliveira, docente do
curso de Direito da FIPA, ministrou a
palestra “Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência”.
A Semana foi realizada pela
Prefeitura de Catanduva, Conselho
Municipal da Pessoa com Deficiência e APAE.

Biomedicina reinicia aulas com apresentações
Dia 03 de agosto, a Coordenadora do curso de Biomedicina
da FIPA, Profª Drª Ana Paula Girol,
iniciou o 2° semestre do ano letivo
no Anfiteatro Padre Albino com
apresentação dirigida para alunos
e professores sobre a reestruturação do curso e informações gerais
sobre o Projeto Pedagógico.
O novo Coordenador de es-

tágio, Prof. Daniel Gonçalves, e a
nova Coordenadora de atividades
complementares, Profª Andreia de
Haro, apresentaram os regulamentos de suas respectivas coordenações. O encontro foi encerrado
com a exibição do curta metragem
“Sophia”, filme da 9ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos do Hemisfério Sul “Democratizando”.

O curso foi instalado em 2012.

Curso de nivelamento de Português e Informática
Nos dias 15, 22 e 29 de agosto, o
NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante
promoveu o Curso de Nivelamento
de Português e Informática, destinado a todos os alunos da FIPA.
O curso de Português foi mi-

nistrado no Câmpus São Francisco pela Profª Eunice Alonso e o
curso de Informática no Câmpus
Sede pelo Prof. José Claudinei
Cordeiro, ambos com carga horária de 15 horas.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas
as
e demais aparelhos de iluminação.
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Campanha destaca a importância da passagem de plantão
No último mês de julho, os
hospitais Emílio Carlos e Padre Albino lançaram uma campanha de
conscientização sobre a importância da comunicação adequada
sob o conceito “A passagem do
bastão é a chave do sucesso de
toda a equipe”.
A campanha é uma iniciativa
da equipe responsável pelo aperfeiçoamento da comunicação
entre os profissionais da saúde
e integra as ações do Grupo de
Segurança do Paciente dos hospitais da Fundação Padre Albino.

No material divulgado, os profissionais tiveram acesso às dicas essenciais para uma boa passagem
do plantão.
O Serviço de Educação Permanente e Continuada dos hospitais
treinou todos os colaboradores.
De acordo com a enfermeira responsável pelo treinamento no
Hospital Padre Albino, Ana Lúcia
dos Santos, informações como a
linguagem adequada durante a
passagem de plantão foram ressaltadas. “O objetivo da ação foi contribuir com as rotinas já existentes,

Nova CIPA do Hospital Padre Albino
A nova Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes – CIPA,
gestão 2015/2016, do Hospital Padre Albino tomou posse no último
dia 15 de julho.
Os novos membros da CIPA
são Andressa Alves Molina, Valéria
Francheto, Osmar José Alves, Camila Luzia Damiana Chieratto, Simone
Aparecida Trovó e Aniely de Lima
Pinceli (efetivos); Cleonice Bento
Neto Rego, Moisés Antonio Francisqueti, João Batista Viana, Aline
Fernanda de Souza Freguia e Edson
Luis Aparecido Ferreira Barbosa (su-

plentes).
Os integrantes indicados pelo
empregador são Schalon Seraphin, Benedito Barbosa, Alessandra
Aparecida Barbosa da Silva, Gisele
Sanches, Gislaine Roberta Verdiano
Guerzoni, Carlos Roberto Fernandes (efetivos); Priscila de Cássia da
Cunha, Renata Cristiane Cardoso
da Silva, Natália Boso Manfrin, Ana
Maria Teodoro e Sonia Aparecida
Solcia Izepeto (suplentes).
Renata Aparecida Teixeira da
Silva é a primeira secretária e Mariane Cajuella, a segunda.
Comunicação/HPA

agregando valores”, informou.
Todos os serviços que passam
o plantão receberam uma placa
indicativa da ação para utilização

diária, com o objetivo de alertar
aos demais profissionais sobre a
não interrupção do momento de
trabalho específico.

Simpósio de Segurança do Paciente
no ambiente extra-hospitalar
O Núcleo da Segurança do
Paciente da região de Catanduva,
com apoio dos hospitais Emílio
Carlos e Padre Albino, realizou
no dia 27 de agosto, a partir das
7h30, no Anfiteatro Padre Albino,
o primeiro simpósio de segurança
do paciente com foco no ambiente extra-hospitalar.
O educador físico e coordenador do programa Doce Vida,
Rafael Sangaleti Repisso, e o fisioterapeuta e coordenador do programa Casa Segura, Sergio Costa
Maguetas, ambos da Secretaria
da Saúde de Catanduva, e a enfermeira do Recanto Monsenhor Albino, Mariangela José Teixeira, às
8h30, participaram de um painel
com o tema “Prevenção de Quedas”, mediado pela enfermeira
do Hospital Padre Albino, Simone
Trovó. Às 9h45, a enfermeira e gerente operacional do SAD Grupo
Cene, Edina Rocha, e a enfermeira
assessora técnica do Grupo Cene,
Ana Maria de Araújo Lois, falaram
sobre a segurança do paciente
em home care, que é uma mo-

dalidade continuada de prestação de serviços na área de saúde
que visa a continuidade do tratamento hospitalar no domicílio. A
prevenção da úlcera por pressão
foi abordada pela enfermeira estomaterapeuta do Hospital Padre
Albino Maria Cláudia Piccolo Barbosa, com um olhar voltado para
o domicílio. Na sequência, o médico geriatra docente da FIPA, Dr.
Eduardo Marques da Silva, falou
sobre a segurança do paciente no
uso de medicações em domicílio.
De acordo com a enfermeira
coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente da região de
Catanduva e gerente de qualidade
dos hospitais da Fundação Padre
Albino, Adriana Bianchi Tanaka, a
segurança do paciente tem sido
amplamente difundida pela Organização Mundial da Saúde e é uma
das preocupações da Fundação
Padre Albino. “O evento contribuiu
de forma significativa para a ampliação do conhecimento dos nossos profissionais e das demais instituições participantes”, comentou.

Reestruturação da sala de enfermagem do HEC
O Serviço de Enfermagem do
Hospital Emílio Carlos inaugurou
sua sala de trabalho, após uma reestruturação do ambiente. O espaço era composto por duas amplas
áreas que, com a reforma, foram reorganizadas para abrigar uma sala
para a secretária e enfermeiros supervisores, um ambiente específico
para os enfermeiros coordenadores
e um espaço de atendimento para

Os novos membros da CIPA do HPA.

a responsável técnica do Serviço de
Enfermagem.
De acordo com a responsável
técnica de enfermagem do “Emílio
Carlos”, Claudenice Rocha, a nova
divisão proporcionou maior privacidade durante os atendimentos.
“O ambiente ficou agradável e mais
tranquilo, fator que tem contribuído muito para as atividades de trabalho do dia-a-dia”, informou.

Atendimento telefônico é padronizado
Os Serviços de Educação Permanente e Continuada dos hospitais Emilio Carlos e Padre Albino
treinaram os colaboradores sobre
atendimento telefônico adequado.
Os profissionais foram orientados sobre o regulamento interno da
instituição, que dispõe sobre o atendimento dos chamados telefônicos
e, de acordo com o manual de integração e procedimento operacional
padrão, a saudação foi padronizada

e divulgada entre os colaboradores
para a prática.
O atendimento telefônico integra um conjunto de serviços
da instituição e é um dos recursos comunicacionais que pode
contribuir decisivamente para a
satisfação do cliente através de
um atendimento rápido e que
transmita imagem profissional de
eficácia, eficiência e capacidade
organizacional.

Comunicação/HPA

O ambiente ficou agradável e mais tranquilo.
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Dica do Poupinho
Use luz natural de janelass
sempre que possível.

Exames de DNA começam a ser feitos em setembro, em Catanduva
Fórum de Catanduva fez parceria com a FIPA
No dia 02 de setembro próximo, no CEJUSC, na Rua Alagoas,
519, em Catanduva, com a realização de um mutirão, tem início o
atendimento da Unidade de Descentralização das Perícias de DNA
do Instituto de Medicina Social

e de Criminologia de São Paulo
(IMESC). A Unidade foi inaugurada no dia 24 de julho, em solenidade realizada no Salão do Júri do
Fórum de Catanduva, com a presença do Secretário Adjunto de
Justiça e Defesa da Cidadania, Dr.

PAS participa do Congresso Nacional das
Operadoras Filantrópicas de Planos de Saúde
O Padre Albino Saúde (PAS),
mantido pela Fundação Padre Albino, participou do X Congresso
Nacional das Operadoras Filantrópicas de Planos de Saúde realizado
em Santos, de 22 a 24 de julho, e
organizado pela Rede Saúde Filantrópica/CMB.
Com o tema “Criando e Gerenciando com Sustentabilidade”, o
objetivo do evento foi fomentar debates e troca de experiências entre
as instituições e as operadoras para
o desenvolvimento de soluções
para uma gestão sustentável.
O médico diretor-presidente
da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS, Dr. José Car-

los de Souza Abrahão, esteve no
evento, que abordou temas como
o presente e futuro na saúde suplementar e a longevidade dos
planos de saúde, com a exposição
de cases de sucesso.
De acordo com a gerente do
PAS, Rosa Hernandez, a participação foi bastante proveitosa. “Na
ocasião tivemos a oportunidade de
participar dos plantões de atendimento da ANS para a ampliação do
conhecimento técnico”, comentou.
Um dos destaques da programação foi a mesa redonda ‘Incentivando abertura de novas operadoras’, que aconteceu no dia 23, das
14h às 16h.
Comunicação/HPA

Luiz Souto Madureira, e do Superintendente do IMESC, Dr. Sérgio
Cordeiro de Andrade.
Com o objetivo de agilizar os
processos de investigação de paternidade, o Fórum de Catanduva
assinou convênio com o IMESC
para que a coleta para o exame
de DNA seja feita em Catanduva
e fez parceria com as Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA),
através dos cursos de Direito e En-

fermagem. Até então, a coleta do
material era feita na unidade do
IMESC em São José do Rio Preto e
o exame em São Paulo.
As atividades jurídicas do
atendimento, como entrevista e
registros, serão feitas pelos graduandos do curso de Direito e a
coleta do material será de responsabilidade do curso de Enfermagem. Os exames continuarão sendo feitos no IMESC, em São Paulo.

Profissionais dos hospitais participam
de projeto de educação continuada da Dräger
A Dräger, empresa líder internacional nas áreas de tecnologia
médica e de segurança, fundada
em 1889, realiza o Dräger Truck,
projeto de educação continuada
ambulante para treinar profissionais da saúde.
O caminhão saiu da sede da
empresa, em Barueri/SP, rumo ao
Rio Grande do Sul e está passando por diversas cidades do Brasil.
Agora, o foco é o interior do Estado de São Paulo. Nos dias 28 e
29 de julho, a empresa esteve no
Hospital Emílio Carlos com o seu
caminhão específico de treinamento para aulas sobre ventilação mecânica.
Os trabalhadores da área da

saúde dos hospitais Emílio Carlos
e Padre Albino receberam orientações em terapia intensiva e ventilação mecânica. Os participantes
conheceram equipamentos inovadores que facilitam a boa execução das atividades profissionais.
As aulas foram ministradas no caminhão que conta com um espaço
de 45 metros quadrados de área
útil, sala de treinamento equipada
com recursos audiovisuais, capaz
de acomodar até 30 pessoas, e um
moderno showroom.
O Dräger Truck já ocorreu com
sucesso em países europeus e, no
Brasil, a estimativa é de que cerca
de 13 mil pessoas sejam impactadas com a ação.

UTQ recebe doação do Rotary
Márcio Fernando Ap. Zerbinatti, Amanda M. Jacob, Bruno da Silva Marostegone, Vânia
Regina Catoia Garcia, Dr. Pedro Gonzaga da Silva Netto e Rosa Vicente Hernandez.

Pacientes internados participam
do Projeto Feliz Aniversário
Baseados nas diretrizes e nos
dispositivos da Política Nacional e
Estadual de Humanização como,
por exemplo, o acolhimento, os
hospitais Emílio Carlos e Padre
Albino realizam o projeto “Feliz
Aniversário”, voltado aos pacientes
aniversariantes que estão internados nas enfermarias.
O projeto, que visa contribuir
com o processo de humanização do
atendimento, a partir de momentos
de alegria e descontração e, consequentemente, auxiliar no bem-estar
físico e emocional do paciente, é
uma sugestão do Centro Integrado
de Humanização, do Grupo de Trabalho de Humanização e do Serviço
de Atendimento ao Cliente. A ação

tem o aval da administração e do
comitê gestor dos hospitais da Fundação e é organizada pelo Serviço
de Nutrição e Dietética (SND).
A partir deste mês de agosto, a
equipe do SND do Hospital Padre
Albino entregará aos pacientes
aniversariantes internados nas enfermarias um cartão comemorativo
e, de acordo com a prescrição médica, oferecerá um lanche especial
na data como, por exemplo, um
cupcake. A ação também acontecerá no Hospital Emílio Carlos, após
a experiência no “Padre Albino”.
A equipe multidisciplinar é convidada a aderir à comemoração junto aos organizadores do projeto e
pacientes.

No mês de julho, o Hospital
Padre Albino recebeu a doação
de cinco cabos oxímetros de pulso para adultos e cinco unidades
do produto para o público infantil
da Unidade de Tratamento para
Queimados – UTQ, totalizando
dez unidades. A doação foi feita
pela Casa da Amizade do Rotary
Club Catanduva Norte, ano rotário
2014/2015, sob a presidência de
Cristina Marcos Lopes, que junta-

mente com a secretária Maria Helena Donini e da Srª Nelly Bocchini,
entregou os equipamentos.
Cientes de que promover saúde
digna e humanizada é um grande
desafio devido à defasagem das
tabelas de procedimentos médico-hospitalares do SUS, a Administração e o Comitê Gestor dos hospitais
da Fundação agradecem às senhoras da Casa da Amizade e parabenizam as mesmas pela iniciativa.
Comunicação/HPA

Enfermagem e Administração do HPA com as senhoras da Casa da Amizade.

Dica do Poupinho
Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando
o
apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.
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Semana Monsenhor Albino será realizada de 14 a 19-09
A Fundação Padre Albino realiza
a XXIV Semana Monsenhor Albino
de 14 a 19 de setembro próximo

com o objetivo de reverenciar a
memória deste que foi o maior benfeitor de Catanduva e que deixou

Café humanizado no Recanto
tem a presença do prefeito
O Recanto Monsenhor Albino
promoveu o 2° Café Humanizado
no dia 29 de julho último para os
funcionários. O café teve a participação do Prefeito Geraldo Vinholi
e da Presidente do Fundo Social
de Solidariedade Roseli Colombo, convidados pelo Grupo de
Humanização para entrega de
agasalhos arrecadados pelos funcionários do Recanto para a campanha desenvolvida pelo CRAS
Catanduva.
Na oportunidade foi apresentado a eles o trabalho da Equipe
Multiprofissional, inclusive o Gru-

po de Humanização.
Benfeitores
O Recanto Monsenhor Albino
agradece a todos os seus benfeitores pela colaboração incansável que têm dado à entidade,
ajudando-a no atendimento aos
idosos. “Uma boa ação, um gesto fraterno geram alegria e desta alegria nasce outra alegria e,
assim por diante, uma cadeia de
felicidade indefinida e talvez mesmo infinita. Quem faz o bem não
sabe nunca o bem que fez”, diz a
mensagem enviada.
Divulgação

O Recanto entregou agasalhos arrecadados pelos seus funcionários.

Dia dos Pais no Recanto
O Recanto Monsenhor Albino
comemorou o Dia dos Pais no dia
09 de agosto último, às 11h00,
com um almoço no refeitório.
Embora alguns tenham passado o dia com suas famílias, o presente deles ficou em seus leitos
para entrega quando retornassem. Com a colaboração de benfeitores anônimos, o Recanto presenteou os idosos com sapatos e
roupas. Alguns filhos almoçaram
junto aos seus pais no Recanto.

Conferência
O Recanto, através das funcionárias Enfermeira Irmã Maria Rosário e da assistente social Tatiane
Chimello, participou da X Conferência Municipal de Assistência
Social realizada dia 05 de julho,
às 7h30, no Câmpus São Francisco da FIPA. A conferência teve por
tema “Consolidar o Sistema Único
de Assistência Social (SUAS) de
vez rumo a 2026”.

Culto pelo Dia dos Pais e palestra
O CIH - Centro Integrado de
Humanização e o GTH - Grupo de
Trabalho de Humanização do Ambulatório Médico de Especialidades Catanduva (AME), sob gestão
da Fundação Padre Albino, realizaram no último dia 07 de agosto,
às 10h00, na sala de treinamento,
culto em homenagem ao Dia dos
Pais. O culto foi ministrado pelo

Pastor Ricardo Santaela.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes/CIPA Gestão
2015/2016 do AME promoveu dia
24 de julho último sua palestra
mensal, às 13h30, na sala de treinamento. A demartologista Manuela Ribeiro Pala Jorge abordou
o tema ‘’Manchas faciais: o que
são - causas e tratamento’’.

um patrimônio que hoje beneficia milhares de pessoas de
Catanduva e região nas áreas da
saúde, educação e assistência
social.
A programação elaborada
pelos Departamentos mantidos
pela Fundação inclui atividades
diversas como café especial, arrecadação de alimentos, exames
e orientações sobre doenças, hábitos saudáveis e qualidade de
vida, apresentações de coral, de

orquestra de cordas, atividades
de prevenção em saúde, palestras, concursos musical e de redação e outorga de troféus.
A grande novidade deste
ano é a atividade “Fundação Padre Albino na praça”, que será
realizada no dia 19, a partir das
9h00, na Praça Monsenhor Albino (ver abaixo). A programação
completa da Semana está disponível em www.fundacaopadrealbino.org.br

Fundação Padre Albino na praça
Todos os Departamentos da
Fundação Padre Albino estarão
reunidos no dia 19 de setembro
próximo, das 9h00 às 13h00, na
Praça Monsenhor Albino, para
atendimento à população. Denominada “Fundação Padre Albino
na praça”, a atividade faz parte da
XXIV Semana Monsenhor Albino.
O Padre Albino Saúde, as Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA), através dos cursos de Administração, Biomedicina, Direito,
Educação Física (Bacharelado e
Licenciatura), Enfermagem, Medicina e Pedagogia, os hospitais
Emílio Carlos e Padre Albino, o Recanto Monsenhor Albino, Museu
Padre Albino, Colégio Catanduva e
o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), sob gestão da Fun-

dação Padre Albino, oferecerão à
comunidade orientações, exames
e atividades de lazer, como danças,
entre outras apresentações.
A população terá à disposição,
entre outros, exame de percentual
de gordura; avaliação postural;
tipagem sanguínea; exames para
detecção de anemia e de colesterol; sorteios; orientação para a terceira idade; prevenção de doenças
renais, de queimaduras, do câncer
do colo do útero, mama e próstata; teste de diabetes; aferição de
pressão arterial; índice de massa
corpórea; orientação nutricional e
postural. Todas as atividades são
gratuitas, inclusive os exames, sendo que as pessoas sairão da praça
com os resultados e orientadas, se
necessário.

Coleta do DNA: alunas de
Enfermagem fazem treinamento
Dia 19 de agosto, Alessandra
Barbosa, Maitana Canassa, Milena
Sechin e Siria Pinto, alunas do curso de Enfermagem das Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA), e a
Profª Maristela Ap. Magri Magagnini participaram de treinamento no
Hemocentro do Hospital de Base
de Rio Preto, uma das etapas de
capacitação para coleta do DNA
que será feita em Catanduva, graças a convênio entre o Fórum local

e o IMESC, com a finalidade de agilizar os processos de investigação
de paternidade dos moradores do
município e da região.
Para esse atendimento foi feita parceria com a FIPA, através dos
cursos de Direito e Enfermagem.
A coleta terá início no próximo dia
02 de setembro, na Unidade do
Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania (CEJUSC),
na Rua Alagoas, 519.

Cursinho matemática comercial para concursos
O curso de Administração da
FIPA está recebendo inscrições
para o cursinho de Matemática Comercial para concursos, que será
ministrado pelo Prof. Marcílio Antônio Bortoluci nos dias 19 e 26 de setembro, 03, 10, 24 e 31 de outubro
próximos, das 12h30 às 17h00.
O Prof. Marcílio informa que
são 40 vagas para alunos da FIPA,

com taxa de R$ 45,00, e 10 vagas
para público externo, a R$ 65,00.
“Já estão autorizados os concursos
para o INSS - edital até dezembro e
Banco do Brasil, devendo sair na sequência para Receita Federal e Correios, entre outros”, ressaltou ele.
O Câmpus São Francisco da
FIPA fica na Rua Seminário, 281, São
Francisco, fone (17) 3311.4800.
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Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho
o
que requerem níveis elevados de iluminação.

GUIA MÉDICO
BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA
•Dr. José Luís Sampaio Martins
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS
•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
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto
Av. Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR
E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830
Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1.341
Fone: 3524 4809
GASTROENTEROLOGIA
ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
•Dr. Bruno C. Sabino
Instituto Jorge de Medicina
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)
Eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia
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, eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento
cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 - 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. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3525 3139

•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
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116
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. 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

Revistas publicam artigos de médicos e professor
A Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia publicou o
artigo “Padrão e necessidades de
atendimento pré-hospitalar a idosos” dos médicos e docentes do
curso de Medicina da FIPA Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga e
Eduardo Marques da Silva e dos
médicos residentes Izabela Dias
Brugugnolli, Jader Labegalini Cabral e Orlando Thomé Neto.
O artigo trata sobre o atendimento pré-hospitalar a idosos.
Serviço de Cirurgia Plástica
O Serviço de Cirurgia Plástica
do curso de Medicina da FIPA teve
sua terceira publicação consecutiva na Revista Brasileira de Cirurgia
Plástica. “Essa é uma conquista
muito difícil de ser alcançada dentro da Especialidade, o que mostra a grande ênfase dada à produção técnico-científica do nosso
serviço”, disse o médico residente
Auro de Andrade Filho. Recente-

mente, o Serviço teve um de seus
trabalhos premiado em 1º lugar
no Congresso Nacional do DESC
- Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica, autoria do Dr. Auro e Coordenação/coautoria do Dr. Vidal
e da Drª Ana Paula Girol.
Ciência e Movimento
A Revista Brasileira de Ciência e Movimento, conceituada na
área de Educação Física e Saúde
Pública, publicou o artigo “Obesidade e nível de atividade física
em trabalhadores da indústria
calçadista” do Professor Américo
Lourenço, docente dos cursos de
Bacharelado e Licenciatura em
Educação Física e Biomedicina
da FIPA. O artigo foi elaborado a
partir do estudo do Prof. Américo
para sua dissertação de Mestrado
em Promoção da Saúde na Universidade de Franca, tendo como
Orientador o Prof. Phd Paulo Roberto Veiga Quemelo.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários,
s,
procure concentrá-los em um só local.

Agosto/2015

11

Direito lança revista e cartilha em Seminário de Pesquisa e Extensão
O curso de Direito da FIPA realizou dia 12 de agosto, no Câmpus
São Francisco, às 19h30, o seu Seminário Integrado de Pesquisa e Extensão, quando lançou a 9ª edição
da revista “Direito e Sociedade”
e a cartilha “Controle social dos
gastos públicos”. O seminário é
anual e o objetivo é divulgar, debater e avaliar os projetos de pesquisa e extensão em andamento,
apresentando-os aos alunos e à
sociedade.
O Coordenador do curso, Dr.
Luís Rossi, ressaltou que esta

edição do seminário foi especial,
pois contou com o lançamento
da cartilha “Controle social dos
gastos públicos”, fruto de projeto de extensão desenvolvido por
alunos sob orientação da Profª
Ivana Mussi Gabriel. O evento,
para ele, sintetizou a importância
do tripé das atividades acadêmicas – ensino, pesquisa e extensão, o que diferencia e destaca o
curso dos demais.
O Prof. Donizett Pereira, editor, lançou a revista “Direito e
Sociedade”, que contém nove

Falece o Diretor Sr. Edison Bonutti
Álbum de Família

Faleceu dia 18 de agosto último o Sr. Edison Bonutti, 79 anos,
Secretário da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino.
O Sr. Edison tomou posse no
Conselho de Curadores da Funda-

ção em 30/07/2003. Em 15/03/06
foi escolhido para o cargo de 2º
Tesoureiro da Diretoria Administrativa, com mandato de 01/04/06
a 31/03/2009, assumindo também a Diretoria de Manutenção
e Obras. De setembro de 2009
a março de 2012 foi membro do
Conselho de Administração. Em
maio de 2012 assume o cargo
de Secretário da Diretoria Administrativa até 31/03/2013, sendo
reconduzido para mais um mandato, até 31/03/2017, permanecendo como Diretor de Manutenção e Obras.
Casado com a Srª Sylvia Arruda Brasil Bonutti, o Sr. Edison
deixa duas filhas, Carmen Silvia e
Silvia Regina.

Jornada de Neuropsiquiatria
Dia 06 de agosto último, às
19h30, no Anfiteatro Padre Albino, a Liga de Neuropsiquiatria do
curso de Medicina da FIPA realizou a Jornada de Neuropsiquiatria, dirigida para alunos, médicos
residentes e profissionais da área.

A jornada contou com a presença de 110 pessoas que assistiram a
palestra “Semiologia das crises epilépticas”, ministrada pela Drª Maria
Luiza G. de Manreza, médica, doutora em Neurologia, docente e pesquisadora em epilepsias da FMUSP/SP.

Administração realiza o Simpósio
Empresa Escola dia 18 de setembro
O curso de Administração da
FIPA realiza dia 18 de setembro
próximo, às 20h30, no Clube de
Tênis Catanduva, o Simpósio Empresa Escola, promovido pelos
alunos do 4º ano. O tema “Sucesso tá na mão – As 5 forças da
evolução para a excelência” será
abordado por Fábio Marques,
Consultor de Administração e
Marketing, Master Coach e palestrante internacional desde 1996,
com destaque nas áreas de motivação, vendas, liderança e gestão

da excelência em serviços.
O simpósio é destinado a empresários, profissionais liberais,
diretores e gerentes, administradores de empresas, universitários
e interessados. As adesões podem ser adquiridas na Secretaria
do curso de Administração, no
Câmpus São Francisco da FIPA,
no valor de R$ 90,00 para alunos
da FIPA e R$ 110,00 para público
externo. O Câmpus São Francisco
fica na Rua Seminário, 281, fone
(17) 3311-4800.

artigos e a participação de 16
alunos. A Profª Ana Paula Polachini de Oliveira apresentou os
projetos de pesquisa desenvolvidos em 2014 e os aprovados para
2015 e a Profª Ana Paula Jorge os
14 projetos de extensão em desenvolvimento neste ano.
A cartilha “Controle social dos
gastos públicos” foi lançada em
seguida com a participação da
Profª Ivana e de todos os alunos
envolvidos no projeto, que prossegue neste ano com palestras e
oficinas em escolas e instituições.
A partir da cartilha foram criados
o “Blog do mensalinho” e a página no Facebook “Mensalinho
contra a corrupção”.
Ainda no seminário falaram o
aluno Carlos José Dezuani Junior,

sobre a reativação do Centro
Acadêmico do curso, cujo nome
será “21 de setembro”, data de
nascimento de Padre Albino, e
o egresso Dr. Evandro Tinti sobre a Comissão de Egressos. Esta
comissão, que havia recebido o
nome do Coordenador Dr. Luís
Rossi, terá por nome Leonardo
José Gonçalves Decaris, filho da
egressa Hosana Stocco Gonçalves Decaris. Leonardo também
queria cursar Direito na FIPA, mas
teve seu desejo interrompido, vitimado por uma doença grave.
O Diretor Geral da FIPA, Dr.
Nelson Jimenes, encerrou o seminário ressaltando ter sido aquela
uma noite histórica e destacando
o seu orgulho por testemunhar o
nascimento da cartilha.

Ginástica laboral
Dia 03 de agosto último, os
funcionários da FIPA retomaram
as atividades do Projeto Ginástica Laboral, coordenado pelo Prof.
Américo Riccardi Vaccari Lourenço através do curso de Bacharelado em Educação Física.
O projeto tem o objetivo de
promover o bem estar do funcionário com exercícios físicos capazes
de minimizar os impactos negativos das posturas mantidas por
longos períodos, além de esforços

repetitivos, que podem influenciar na saúde e qualidade de vida
e consequentemente na produção
do funcionário dentro da empresa.
A atividade tem duração de 15
minutos e é realizada as segundas
e quartas-feiras, com turmas às
15h00, na marquise da biblioteca
do Câmpus Sede, e as 15h15, na
secretaria acadêmica. O projeto é
realizado também com os funcionários do Hospital Emílio Carlos,
às 15h30, no refeitório.

Campanha do agasalho
Dia 21 de julho, o Prof. Me.
Igor Augusto Braz, Coordenador
de curso de Bacharelado em Educação Física da FIPA, entregou no
Fundo Social de Solidariedade de
Catanduva as doações de roupas
de inverno arrecadadas através
da “Campanha do Agasalho 2015”,
idealizada pelos cursos de Educa-

ção Física da FIPA.
As doações foram recebidas
pela Presidente do Fundo Social,
Roseli Colombo. A campanha arrecadou centenas de peças, entre cobertores, agasalhos, tênis,
camisetas e calças em pontos de
coleta distribuídos em diferentes
setores da FIPA.

Banda de Rio Preto vence o VI FEMUCA
A Banda Capivaras Kill, de Rio
Preto, foi vencedora do VI FEMUCA - Festival de Música de Catanduva, promovido pelo LIEU
– Local de Integração e Expressão
Universitária do curso de Medicina da FIPA e realizado dia 16 de
agosto último, no Câmpus Sede.
A banda foi premiada com uma
gravação no Studio 335 e com
troféu. A segunda colocação ficou
com a banda 20 Eyes e a terceira
colocação com a Manos.K.

Os músicos do Instituto Thales Wesley, da cidade de Franca/
SP, foram jurados do festival,
que teve a participação de nove
bandas, e apresentações da The
Gambiarras, vencedora do V FEMUCA, e The Wizards, formada
por alunos e ex-alunos da Medicina FIPA. O VI FEMUCA arrecadou cerca de 300 kg de alimentos não perecíveis doados para
o Fundo Social de Solidariedade
do município.
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Fundação entrega projeto do Serviço de
Hemodiálise ao deputado Sinval Malheiros
O presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, acompanhado
do conselheiro Prof. Nelson Lopes
Martins, entregou, no dia 04 de
agosto último, ao deputado federal Sinval Malheiros (PV), em Brasília, o projeto arquitetônico do
novo Serviço de Hemodiálise da
Fundação Padre Albino, que hoje
funciona no Hospital Padre Albino.
O deputado Sinval Malheiros
destinou verba de R$ 3.000.000,00,
através de emenda parlamentar,
ao Serviço, que terá 1.134,02 m2
de área construída no terreno do
Hospital Emílio Carlos. “Todos os
projetos da Fundação têm em
mim o seu principal defensor, pois,
como médico, sei da sua impor-

tância para Catanduva e região”,
disse o deputado. Após sua posse,
em fevereiro, o deputado visitou a
Fundação e disse da sua intenção
de ajudá-la nas suas necessidades,
inclusive citando essa verba de 3
milhões de reais.
Para Dr. Amarante, a verba da
emenda parlamentar do deputado Sinval Malheiros é fundamental, pois a Fundação não tem
recursos disponíveis para a construção do novo Serviço de Hemodiálise, muito importante para a
população. “A área ocupada hoje
pelo serviço é acanhada e não
permite ampliação”, disse.
A arquiteta Sonia Corradi, responsável pelo projeto, que seguirá a mesma linha arquitetônica

Fundação participa do Dia D em
defesa da saúde em Brasília
O presidente da Di- Divulgação
retoria Administrativa
da Fundação e membro
do Conselho de Administração da Fehosp, Dr.
José Carlos Rodrigues
Amarante, o conselheiro Prof. Nélson Lopes
Martins, o presidente do
Sindicato da Saúde de
Catanduva, José Benedito Vendramini, e um Fundação levou faixa de apoio ao Movimento.
grupo de funcionários
apoio e reconheceram a gravíssida Fundação participaram, em ma situação das Santas Casas do
Brasília/DF, dia 04 de agosto últi- Brasil, frisando ser uma crise sem
mo, do Dia D em defesa da saú- precedentes. “A minha impressão
de, ação nacional da campanha é que embora seja urgente, dian“Acesso à Saúde – Meu Direito é te da crise econômica, é difícil
um Dever do Governo”, organiza- que se consiga de imediato uma
da pela Confederação das Santas solução para as Santas Casas, o
Casas e Hospitais Filantrópicos que é preocupante”, finalizou Dr.
(CMB), cujo objetivo é alertar os Amarante.
brasileiros para a condição finanO presidente da Confederaceira precária das instituições ção dos Hospitais Filantrópicos,
filantrópicas. A Fundação já ha- Edson Rogatti, foi recebido na
via organizado a ação municipal, manhã daquele dia pela predia 29 de junho, e participado da sidente Dilma Rousseff e pelo
ação estadual, no dia 13 de julho, ministro da Saúde, Arthur Chioem São Paulo.
ro. Rogatti entregou um ofício
Para o Dr. José Carlos Rodri- apresentando a situação do segues Amarante, apesar do com- tor, cuja dívida global já ultraparecimento das Santas Casas passa R$ 21 bilhões, e solicitannão ter sido grande, por razões do o estabelecimento de uma
óbvias (falta de recursos), o movi- política de saneamento finanmento foi efetivo, principalmente ceiro das instituições, por meio
a reunião com a Frente Parlamen- do BNDES, com juros e equalitar, quando muitos deputados zações sob responsabilidade do
e senadores manifestaram seu Governo Federal.

Divulgação

Dr. Amarante e Prof. Nelson entregam o projeto ao deputado Sinval Malheiros.

do Serviço de Radioterapia, em
construção, disse que o novo Serviço de Hemodiálise terá espaço,
inicialmente, para 26 poltronas,
com possibilidade de ampliação
para mais oito, totalizando 34
poltronas. O novo serviço terá,
ainda, consultórios médico e de
enfermagem, sala de reuniões do
corpo técnico, para treinamento,
para emergência, de curativos,
dois leitos de recuperação, quarto para plantonista, sanitários
para pacientes e visitantes, área
para tratamento de água entre
outras dependências administrativa e técnicas. “Visitamos outros
serviços semelhantes de grandes
centros e o nosso projeto é o re-

sultado de trabalho em equipe
– administração dos hospitais,
enfermagem e médicos – envolvida na elaboração do programa
de necessidades do Serviço”, disse
Sonia Corradi.
Instalado há mais de doze
anos, o Serviço de Hemodiálise
da Fundação funciona no período diurno, de segunda a sábado,
inclusive aos feriados, com capacidade de 84 vagas, sendo 14 por
turno (três turnos de segunda,
quarta e sexta e três turnos de
terça, quinta e sábado); o paciente fica na máquina em diálise, em
média, quatro horas.
Em 2014 o Serviço realizou
11.633 sessões de diálises.

Secretário Adjunto da Saúde
visita hospitais da Fundação
O Secretário Adjunto da Saú- dou muito os hospitais da Fundade do Estado, Dr. Wilson Pollara, ção e que é muito importante que
visitou a Fundação Padre Albino ele continue.
dia 13 de agosto último. Ele veio
Dr. Pollara visitou as depenacompanhado dos assessores Dr. dências dos hospitais Padre Albino
Luiz Geraldo de Almeida Mello e e Emílio Carlos e saiu impressionaDrª Tanira Gomes de Toledo Barros. do com o que viu. “Vocês têm uma
No Anfiteatro Padre Albino, Dr. pérola para administrar”, disse.
Pollara apresentou o programa
A Diretora Técnica da Divisão
“Santa Casa SUStentável – Redes Regional de Saúde de São José do
de atendimento no Estado de São Rio Preto, Cláudia Monteiro Ferrazzi
Paulo” para gestores de saúde dos Ferreira, acompanhou a visita.
municípios da região e resImprensa/FPA
pondeu a perguntas. O prefeito Geraldo Vinholi e a Secretária Municipal de Saúde,
Maria José Martão de Oliveira, também participaram. Ao
final da apresentação, o presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, agradeceu a
visita e disse que o programa
Santa Casa SUStentável aju- Dr. Pollara (ao centro) elogiou os hospitais da Fundação.
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