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Fundação sedia curso de Pós-Graduação da Fehosp
A Fundação Padre Albino está sediando curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Administração Hospitalar da Federação das Santas Casas e 

Hospitais Benefi centes do Estado de São Paulo – Fehosp, uma parceria entre a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e a 
Secretaria de Estado da Saúde. A abertura ofi cial foi dia 06 de junho com as presenças do Presidente da Fehosp, Edson Rogatti, do coordena-
dor do curso na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e ex-Secretário da Saúde do Estado, Dr. José da Silva Guedes, e o 
coordenador do curso na Fehosp, Pascoal Marracini. Última página.

Projeto da Medicina visita escolas e creches

Palestra alerta para os males do cigarro

Homenagem às mães na Quimioterapia

Alunos do Direito falam sobre

consumismo no SESI

Licenciatura em Educação Física 

promove Mostra de Pesquisa

No período de 21 de maio a 05 de junho, o Projeto Teddy Bear Hospi-
tal do curso de Medicina das FIPA visitou escolas e creches, benefi ciando 
crianças de 3 a 6 anos de idade. Página 11.

O médico pneumologista Renato Eugênio Macchione ministrou palestra 
sobre o tabagismo dia 28 de maio, no Hospital Emílio Carlos. Ele dividiu a 
palestra em  dez aspectos importantes relacionados ao tabaco. Página 09.

O Setor de Quimioterapia do Hospital Emílio Carlos realizou confraterni-
zação para celebrar junto às pacientes o Dia das Mães. Página 08.

O grupo de extensão “Observatório social das relações de consumo” do 
curso de Direito das FIPA, que estuda os temas relacionados ao Código de 
Defesa do Consumidor, ministrou palestra sobre “consumismo” no SESI Ca-
tanduva para os alunos do Ensino Médio. Página 07.

No dia 23 de maio o curso de Licenciatura em Educação Física das FIPA rea-
lizou sua I Mostra de Pesquisa quando foram apresentadas, pelos pesquisado-
res, as pesquisas desenvolvidas em 2013 e as propostas para 2014. Página 06.

XXIII Turma O curso de Administração das FIPA realizou solenidade 
de entrega de certifi cados de conclusão de curso para 24 alunos da XXIII 
Turma do projeto social “O ABC da Informática”. As inscrições para a XXIV 
Turma estão abertas. Página 11.

Abraço grátis Dia 17 de maio, na Praça da República, alunos do curso 
de Medicina das FIPA realizaram a campanha Free hugs (abraços grátis). 
Página 09.

Treinamento A equipe de enfermagem do Hospital Emílio Carlos e os 
médicos residentes do 1º ano da Clínica Médica participaram do treina-
mento “Urgência e Emergência – uso do novo desfi brilador”. Página 08.
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Dica do Poupinho

Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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Caro leitor. 
Quero hoje par-
tilhar com você 
alguns aspectos 
da experiência 
de ser presidente 
da Diretoria Ad-
ministrativa da 
Fundação Padre 
Albino, uma ins-

tituição fi lantrópica privada, sem fi ns lucrativos, 
que não remunera seus conselheiros e diretores 
por força de lei e de seu Estatuto.

Alguns desses aspectos são gratifi cantes, 
outros preocupantes e outros, ainda, desgastan-
tes. Os aspectos gratifi cantes decorrem de saber 
que o meu trabalho benefi cia centenas de mi-
lhares de pessoas de todas as camadas sociais, 
prioritariamente aquelas de renda mais baixa, 
que dependem unicamente do SUS para preve-
nir ou tratar suas enfermidades.

Os aspectos preocupantes decorrem do 
subfi nanciamento do sistema, insufi ciente para 
cobrir grande parte dos custos dos procedimen-
tos e mais preocupante ainda é não saber até 
quando as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos 
aguentarão bancar essa conta.

Por fi m, os aspectos desgastantes decor-
rem de fi car constantemente prestando escla-
recimentos à população em função de algu-
mas notícias veiculadas pela imprensa. Vira e 
mexe os hospitais da Fundação Padre Albino 
estão no noticiário local, retratados de forma 
negativa, quando nem sempre, ou na maio-
ria das vezes, não teve culpa pela situação de 
excesso momentâneo de afl uxo de pacientes 
(enésimas vezes esclarecidas não ser de res-
ponsabilidade dos hospitais o atendimento 
básico do SUS), ou retratando fatos inusitados, 
ainda não devidamente esclarecidos, apon-
tando culpados pelo acaso.

Não tem sido fácil. 
Quero deixar bem claro que não pedi, nem 

desejei esta missão; contudo, uma vez chamado 
ao serviço voluntário vou até o limite para bem 
desempenhar meu papel. Pode até parecer en-
fadonho voltar ao assunto, mas não posso me 
esquivar de sair em defesa da instituição sempre 
que necessário.

Tenho plena consciência da importância 
democrática de uma imprensa livre e opinativa, 
garantia fundamental da liberdade e dos direi-
tos de todos os cidadãos, especialmente os de 
cunho social, nos quais se inclui o direito à saú-
de, à educação, saneamento básico etc. 

Uma imprensa com liberdade de expressão 
tem também o importante papel de denunciar 
malfeitos, corrupção, abuso de autoridade e o 
desrespeito aos direitos do cidadão de qualquer 
classe social, credo religioso, orientação sexual e 
tudo mais que a Constituição garante. No caso 
específi co dos hospitais da Fundação Padre Al-
bino, sem desmerecer o importante papel da 
imprensa, creio que ela vem errando o alvo em 
muitas de suas críticas.

Muitas das difi culdades que enfrentamos - a 
maioria delas admitidas em diversas oportunida-
des, porém cuja solução passa necessariamente 
pelo aporte substancial de recursos fi nanceiros, 
materiais e humanos, e, portanto, fora do nosso 
alcance direto - têm sido tratadas pela imprensa 
como se fosse omissão da Diretoria Administra-
tiva, o que não é verdade.

Todos conhecem as mazelas da saúde no 
Brasil. O problema é nacional e não afl ige so-
mente a nossa cidade, embora seja com ela que 
devemos nos preocupar.

A tabela SUS, que remunera os serviços pres-
tados pelos hospitais contratados, não é reajus-
tada há anos, o que causa um rombo fi nanceiro 
da ordem de R$ 5 bilhões/ano para as fi lantró-
picas, nas quais os hospitais da Fundação estão 
incluídos. Com isso torna-se impossível investir 
em melhorias hospitalares e na remuneração 
de mão de obra e, sobretudo, no aumento do 
número de leitos e equipamentos modernos, 
fundamentais para um bom atendimento. Para 
agravar, não há médicos disponíveis em várias 
especialidades, nem enfermeiros sufi cientes. E 
o motivo não é só a baixa remuneração. Gran-
de parte dos médicos recém-formados não quer 
trabalhar para o SUS e a maioria dos estudantes 
em cursos de enfermagem sequer pretende in-
gressar na profi ssão.

Problemas, sabemos, acontecem em todos 
os lugares. Mas no setor de saúde eles são sem-
pre mais evidenciados, tanto porque envolvem 
risco de vida humana, quanto à ansiedade, às 
vezes extremada, dos familiares do doente que 
querem uma solução rápida e efetiva para seu 
ente querido.

A questão é que é exatamente isso que nós 
também queremos, uma vez que nós mesmos 
e nossos familiares também dependemos de 
um serviço de saúde rápido e efi ciente. As auto-
ridades competentes sabem disso. Não temos 
poder para mudar essa situação sem a ajuda go-
vernamental.

Acredito que o papel da imprensa deve ser 
o de relatar os fatos com a devida isenção e sem 
emitir juízo de valor enquanto não houver com-
provação de responsabilidades. Caso contrário 
estaria violando a própria lei de imprensa. Exe-
crar publicamente uma instituição séria com 
base apenas em relato carregado de emoção de 
parentes de doentes pode provocar estragos ir-
reparáveis à imagem de pessoas e instituições.

Não é nossa pretensão estar acima, nem 
além da notícia, desde que isenta e imparcial. 
Até porque a Fundação Padre Albino nunca se 
negou a esclarecer os fatos e punir os respon-
sáveis, quando legalmente possível o esclare-
cimento e, se de fato, houver culpados. Supor 
culpa ou erro de alguém carregando ainda de 
emocionalismo a notícia não me parece digno 
de ser chamado jornalismo responsável.

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa

Membros Suplentes

Luiz Marcos Garcia
Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
Nelson Aparecido Oliani

s.
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Durante a limpeza de áreas grandes, 
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ANIVERSÁRIOS
Membros Conselheiros da 

Fundação Padre Albino
22 – Pe. Sylvio Fernando Ferreira
27 – Dr. Antonio Hercules

Coordenadoria Geral
03 - Roberto Pizzi
09 - Benedito Maria
12 - Roseli Martins da Rocha
18 - Daniele de Cássia Peres Romero Betram 

Tatiana da Silva Guchardi
20 - Salvador José Izepan
22 - Fabiano Zeferino Goncalves
25 - Tatiane Kratuti Devitto
30 - Giovana Angélica Senhorini       

Hospital Padre Albino
01 - Andrieli Fernanda dos Santos Souza

Camila Luzia Damiana Chieratto
Shirlei Matucho

02 - Tânia Valéria B. do P. Valderrama
03 - Jéssica Siqueira Monteceli
04 - Patrícia de Carvalho Bertolo

Rita de Cássia Brambilla da Silva
05 - Janete Gonzaga de Oliveira 

José Roberto Ferreira de Souza 
Luana Alves da Silva
Maria Delci Gomes

06 - Fabrícia de Cássia Presente
Izabel Cristina Brachi Fava
Sílvia Elena Lima
Vânia Aparecida Lazarini

07 - Eliane Lourdes Vieira
Esmerinda Cavassana da Silva

08 - Diego Morroni Pereira
Elizandra Regina Rorato
Gabriela Grizoste Cassiolado
Juliana Rosa da Silva
Monize da Silva Sousa

09 - Benedito de Castilho Carvalho
Eliana Aparecida de Souza 
Lucélia Fernanda Domingos
Zilda Aparecida Guimarães

10 - Aparecida de Cássia Marques Tinois 
Débora Fernanda Meneguesi
Lígia Paola Longo Candido da Silva

11 - Flávio José da Silva 
Marcelina Aparecida Neto
Mayara Cristina Martins
Nayara Cristina Silva

12 - Ana Daniele Santana Correa Fernandes 
Jéssica Fernanda Leite

13 - Daniele Aparecida Verri
Elisabeth Alves de Oliveira 
José Luis Cabreira
Madalena de Cássia R. das Neves
Valdir Candido Dionisio

14 - Célia Regina Acquatti de Lucena 
Maria Helena de Lucena Silva
Maria Soares de Moraes Fava
Sandra Cavalieri
Schalon Seraphin
Tânia da Cruz 

15 - Luís Fernando Silva
Maria Antonia Fragoso

16 - Diego Henrique de Souza
17 - Canidia Agnalda Vetucci

Jeruza da Penha Bernardes
Jéssica Aparecida Beserra
Kátia Cristina de Oliveira Alves 
Márcia Cristina Ruiz Pedroso

18 - Izabelle Garcia Martins
Dr. Sidney Ivo Gerlack Junior      
Sonia Cristina de Britto 

19 - Marta Maria Alves de Souza Costa

19 - Nair da Silva Monte
20 - Antonio Donizete de Souza 

Bruna Paulino
José Marciano Valente
Suzamara Ferreira Turim

21 - Josiane Soares Gonçalves 
Sabina Perpétua Silvério

23 - Luciana Walquiria Massola 
24 - Fátima Perpétua Ferrari 

Jaice Regina Caserta
25 - Antonio Faria da Silva

Patrícia do Nascimento Silva
Perside Valzacchi Fernandes

26 - Maria Aparecida Parra 
27 - Alber Ferreira

Andrea de Souza Silva e Silva
Jane Maria Garcia 
Josiane Batista da Silva Duarte
Maitana Suelen Canassa Toledo
Maria Helena Bertolo Camargo 
Maria Teodoro Borsato 

28 - Aparecida Perpétua de Mattos
Clébia Antonia Bucalon 
Jucilene Souza de Jesus

29 - Valdirene Aparecida de Sousa Dutra 
30 - Izaias Martins

Jéssica Alcieri Molina
Rogério Bartkevicius
Vera Lúcia Garcia 
Vera Lúcia Querino Cupaioli 

31 - Francielli Franciosi         
 

Hospital Emílio Carlos
01 - Mariele Rogero Azevedo 

Rosângela Cristina Silvestre 
02 - Gláucia Cristina da Silva do Carmo  

Rosângela Aparecida Piovesan de Brito 
03 - Lucineia 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 
10 - Ruth Marculina Bezerra de Mattos 
11 - Aparecida Maria Vieira Cardozo
12 - Magaly Aparecida da Silva 
13 - Alessandra Soares de Lima

Dr. Carlos Alberto Mantovani Costa
Regina de Grande

15 - Jaqueline Ap. Osti da S. Santos
Maria Isabel Perozzi 

17 - Marta Rodrigues da Silva Zague
18 - Ana Cristina Scuiziani de Souza Rotta 

Priscila Aparecida Villa
20 - Andrea Cristiane Dutra Campos 

Wilson Artur Zampieri Filho
21 - Daniela Pereira de Sá 
23 - Vânia Cristina Surmam
24 - Adriana Vantaggiatto Rouxinol Orlando 
25 - Marcos Antonio Martim 

Perpétua Ap. de Siqueira Bignar 
Thamires Giovanelli 

27 - Adriano de Melo Mingoia 
Gilberto Mantovanelli
Leonice José Alves Iembo

28 - Darci Ferreira da Silva
Josmara Carine Pepineli 

29 - Ana Paula Garavelo Ricci Main 
Claudenice dos Santos Rocha 
Elisabete Machado

ESTE CORAÇÃO CONTINUA

A BATER POR VOCÊ!

JULHO
29 - Ronaldo da Silva Costa
30 - Edineia Aparecida Leão Magalhães 
31 - Osmar Cherubim Lereu  

Recanto Monsenhor Albino
07 - Sidnea Patriani de Araújo 
10 - Helena Aparecida de Angelo
12 - Cleide Ap. de Almeida da Silva 
17 - Anália Nunes    
19 - Magali Manhane Coelho
21 - Angela Bonafe
31 - Ana Maria Oliveira Lacroes

Lilian Karla Buniak Pinto
 

Padre Albino Saúde
05 - Gabriela Della Libera de Lima
07 - Juliana Ap. de Souza Silva 
20 - Emanuelly Leu 
24 - André Massoni Fernandes 
25 - Joice Fernanda Lopes Pereira  

Ambulatório Médico de Especialidades - AME      
03 - Rafaela Cristina de Britto 
09 - Deniz Simiel
11 - Patrícia de Carvalho Fracasso
15 - Sérgio Luis Bolzani
23 - Sílvia Andreia Terrão Brizoti
29 - Camila Soares 

Eunice Vieira da Silva
30 - Nadir Aparecida da Cruz Carvalho  

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino    
01 - Prof. João Alarcon Júnior

Juscelino Teotonio
Terezinha Gomes da Silva 

02 - Marcos Roberto Pedroso 
03 - Marisa Centurion Stuchi

Paulo Antonio Gonçalves
04 - Prof. Sérgio Rebelato

Profª Simone Mayra Fernandes
05 - Profª Paula Tomazini Basto 

Prof. Rafael Galetti Moreno  
06 - Guilherme Rodrigues 
07 - Lana Cláudia Escolhant Lopes 
08 - Prof. Fernando Augusto Albuquerque Mourão 
11 - Prof. Alfeu Cornélio Accorsi Neto 
12 - Prof. Luís Roberto Rissi

Prof. Paulo César Biagi 
Vera Lúcia de Oliveira

13 - Rosana Gregório
14 - 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 Alcantara Santos Cavazzana 
23 - Prof. Antonio Carlos Arruda Souto
24 - Profª Eliana Gabas Stuchi Perez 
25 - Profª Cibelle Rocha Abdo

Profª Janaina Ornelas
26 - Débora Aparecida Arens 

Profª Ivana Mussi Gabriel
27 - Profª Márcia Helena Magati Antonioli 

Rosinete Lopes Araújo
28 - Prof. Oswaldo Luiz Bragatto 

Colégio Catanduva
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 

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

s,

s.



Trabalho das redes sociais das FIPA repercute em MG
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Funcionários homenageados do mês

Coordenador de projeto do Insti-
tuto Solar, Associação Médica de 
João Monlevade e Serviço Volun-
tário de Resgate de João Monleva-
de/MG. O instituto possui o proje-
to chamado “Salvando vidas”, em 
que realiza ações em escolas e 
empresas da cidade e região, com 
orientações em primeiros socorros e, 
por isso, pesquisaram na internet ví-
deos explicativos sobre o tema para 
exibir durante essas ações.

O Coordenador encontrou os 
vídeos das redes sociais das FIPA e 

Ângela Chueco - Serviço de Higiene e Limpeza
Aparecida Donizete da Cruz Fiomano - Farmácia
Aparecido do Carmo P. dos Santos - Segurança
Célia Regina Messias Piovesan - UTI             
Débora Sampaio - C2 Impar          
Dóris Pereira Cabrera - C4
Edneia Ap. Leão Magalhães - Ambulatório
Elisabete de Lucca - Serviço de Nutrição e Dietética                                                                
Fabiane Pereira da Silva - C3 Impar
Gustavo Barbujane Fuser - Transporte            
Ivone Souza Isidoro - Central de Materiais e Esterilização           
Luis Carlos Ferraz - Enfermagem
Marcos Antonio Martim - Moléstias Infecciosas            
Marcos P. Alvez - Portaria
Matheus de Lucas Paulino - Telemarketing
Nilvania da Silva Passos Custódio - Centro Cirúrgico           
Patricia Carla Ramos - Nutrição
Patricia Fernanda de Araújo - C2 Par Masculino             
Vanessa do Carmo Gravata - C3 Par            
Wellington Wesman Salvador - SAME         

Andréia Silva Machado - Pediatria
Angelita Leite Cabral Santos - Agência Transfusional
Antônia Aparecida G. Frota - Banco de Leite
Aparecida de Cássia M. Tinois - Pronto Atendimento
Cláudia Aparecida Lopes Braga - Centro Obstétrico
Cláudia Licinia Correia - UTI Neonatal
Clébia Antônia Bucalon Brachi - Berçário
Diene de Deus Pedroso Rocha - 5° Andar
Elaine Cristina Vicente - Hemodiálise
Evandro Jesus Pedro - Laboratório de Análises Clínicas
Flávia Cristina França - Maternidade II
Giovana Isabel Mendes - 4° Andar
Joana Cândida Miranda - Unidade de Urgência e Emergência
Lúcia Flávia Janini - Posto III
Márcia Aparecida do Prado - Recepção
Márcia Cristina Ferraz Pereira - UTI Infantil
Márcia de Oliveira Prado - UTQ
Maria Madalena Campos - Centro Cirúrgico
Nilton César Pereira - Portaria
Patrícia do Nascimento Silva - Maternidade I
Pedro Consoline - 3° Andar
Rita de Cássia Oliveira - PABX
Rozena Donizete Chara Nagni - Rouparia
Zilda Aparecida Rodrigues – UTI
Andréia G. da Silva Badin - Fisioterapia

entrou em contato parabenizando 
pela clareza com que os alunos abor-
daram o tema, de maneira ideal para 
o público leigo, e solicitou autoriza-
ção para o uso dos vídeos durante 
as ações realizadas em escolas e em-
presas onde o projeto é realizado. 
Ele esclareceu que essas ações são 
institucionais, sem fi ns lucrativos, 
e se comprometeu a dar crédito às 
FIPA no DVD entregue nessas esco-
las e empresas, como forma de di-
vulgação da instituição.

A Coordenadora do curso 
de Enfermagem, Profª Drª Ma-
ria Cláudia Parro, e a direção da 
Nova TV autorizaram a veicula-
ção dos vídeos. Desta forma, as 
FIPA, sua estrutura e o excelente 
aprendizado dos alunos poderão 
ser constatados por empresas e 
escolas nas cidades de Minas Ge-
rais, através dessa ação do Insti-
tuto Solar.

Outro fato importante foi a so-
licitação de informações sobre o 
curso de Direito, através da fanpa-
ge das FIPA no Facebook (www.
facebook.com/fi pa.cat), por uma 
moradora do Estado do Paraná, 
que viu em diversos sites o con-
ceito do MEC na avaliação do cur-
so e pretende vir para Catanduva, 
cidade até então desconhecida 
por ela, para estudar nas FIPA.

Esses dois fatos atestam o 
quanto a busca por informações 
através das redes sociais cresce 
a cada dia, como forma de divul-
gação gratuita, disponível para 
qualquer usuário da internet.

Desde o início do intensivo 
trabalho através das redes so-
ciais, as FIPA têm obtido excelen-
tes resultados – esses dois fatos 
são exemplos, que comprovam a 
importância dessa excelente fer-
ramenta de comunicação.

4

Julho - Datas comemorativas

02 – Dia do hospital
04 – Dia do operador de tele-
marketing
08 – Dia do panifi cador
09 – Dia do Soldado Constitucio-
nalista
10 – Dia da pizza
12 – Dia do Engenheiro Florestal
13 – Dia do cantor, do Engenheiro 
Sanitarista e mundial do rock
14 – Dia do propagandista de la-
boratório
16 – Dia do comerciante

17 – Dia da proteção de fl orestas
18 – Dia do trovador
19 – Dia do futebol e da caridade
20 – Dia da amizade e Panamerica-
no do Engenheiro; aniversário da 
chegada do homem a Lua (1969)
22 – Dia do trabalhador doméstico
23 – Dia do guarda rodoviário
25 – Dia do colono, do escritor e 
do motorista
26 – Dia dos avós
27 – Dia do motociclista
28 – Dia do agricultor

Agradecimento

Mais que

A Rádio Jovem Pan de Catan-
duva encaminhou agradecimento 
à Diretoria Administrativa, ao curso 
de Medicina das FIPA e ao Dr. Re-
nato Eugênio Macchione cujo teor 
é o seguinte: “A rádio Jovem Pan 
Catanduva, através de sua diretoria 
e equipe de colaboradores, agra-
dece a oportunidade de recebê-lo 
em nossos estúdios para tratar de 
um assunto de grande interesse de 
nossos ouvintes e da população de 
modo geral. Temos plena certeza 
de que conseguimos, a partir de 
sua entrevista, conscientizar e le-
var os ouvintes à refl exão quanto 

Mais que existir, viva.
Mais que tocar, sinta.
Mais que olhar, observe.
Mais que ler, absorva.

As FIPA possuem um canal no 
Youtube onde posta vídeos rela-
cionados aos seus cursos. Em 2013 
foram postados cinco vídeos pro-
duzidos pela Nova TV, de Catan-
duva, gravados no Laboratório de 
Enfermagem do curso de Enferma-
gem das FIPA, onde alunos do cur-
so dão orientações para uma série 
sobre “Primeiros Socorros”, exibida 
naquela tevê.

No dia 08 de abril, a assessoria 
de redes sociais das FIPA recebeu 
ligação do Sr. Clésio Gonçalves, 

Dica do Poupinho

Ao sair da sala, desligue a luz.z.

à necessidade de combater o taba-
gismo, que compromete a saúde e 
a qualidade de vida da população 
fumante e não fumante. Pedimos 
encarecidamente que transmita 
nossos agradecimentos à Funda-
ção Padre Albino e à Faculdade de 
Medicina de Catanduva por tornar 
possível sua participação em nossa 
programação. Nossos microfones 
estarão sempre abertos para que 
a saúde e o bem-estar da popula-
ção sejam valorizados através de 
informação e transmissão de co-
nhecimento de profi ssionais como 
o senhor”. 

Mais que ouvir, escute.
Mais que perdoar, compreenda.
Só assim viverás realmente.
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Os alimentos que estimulam 
uma grande produção de insuli-
na pelo pâncreas são os maiores 
responsáveis pelo acúmulo de 
gordura abdominal, levando ao 
desenvolvimento da resistência à 
insulina. Essa resistência à insulina 
pode levar ao diabetes. 

A insulina é um hormônio fun-
damental para colocar a glicose 
dentro da célula para produzir 
energia, entretanto quando pro-
duzido em excesso vai causar um 
desequilíbrio no organismo, a li-
pogênese (produção de gordura) 

na região abdominal e aumentar 
o hormônio do apetite (grelina), 
além de diminuir o hormônio da 
saciedade (leptina), aumentando 
assim a compulsão alimentar.

Alimentos que aumentam a 

gordura abdominal

- Carboidrato de alto índice gli-
cêmico (farinha branca refi nada e 
seus derivados, açúcar e doces em 
geral), porque necessitam de mui-
ta insulina;

- Carboidrato de alto índice gli-
cêmico em quantidade exagerada 

Todos querem o perfume das fl ores, mas poucos sujam 
as suas mãos para cultivá-las. Augusto Cury

numa mesma refeição produz ex-
cesso de insulina;

- Gordura trans (biscoito re-
cheado, pipoca de microondas, 
bolo industrializado etc.);

- Gordura saturada em excesso 
(carnes gordas, pele de frango, sala-
me, linguiça, manteiga, bacon etc.).

Alimentos que não aumen-

tam a gordura abdominal

- Carboidrato de baixo índice 
glicêmico em quantidade modera-
da (pão integral, hortaliças, frutas, 
cereais integrais, grãos etc.), pois 
produz nível adequado de insulina;

- Gordura monoinsaturada em 
quantidade moderada (azeite de 
oliva extra-virgem, amêndoa, cas-
tanhas, nozes etc.);

- Gordura poli-insaturada em 
quantidade moderada (salmão, 
atum, sardinha, chia, linhaça, etc.);

- Antioxidantes (vitamina C, vi-

Por que as galinhas balançam o pescoço quando andam?

Segundo o professor de Zoologia da USP Hussam Zaher, as 
galinhas têm a pélvis bastante rígida e fundida a várias vérte-

bras do tronco. Bípedes, com pouca fl exibilidade e muita rigidez, elas 
precisam mover a cabeça, para frente e para trás, a fi m de se locomover.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

A dar com o pau: O substantivo “pau” fi gura em várias expressões bra-
sileiras. Esta expressão teve origem nos navios negreiros. Os negros 
capturados preferiam morrer durante a travessia e, para isso, deixavam 
de comer. Então, criou-se o “pau de comer”, que era atravessado na 
boca dos escravos e os marinheiros jogavam sopa e angu para o estô-
mago dos infelizes, a dar com o pau. O povo incorporou a expressão.

tamina E, selênio, zinco, betacaro-
teno, licopeno, antocianina, fl avo-
noides, etc.). A gordura abdominal 
produz citocinas (substâncias in-
fl amatórias) que oxidam as células 
e os antioxidantes vão protegê-las.

Fontes de antioxidantes

- Vitamina C (laranja, tangerina, 
abacaxi, morango, vegetal verde 
escuro etc.);

- Vitamina E (azeite de oliva, óleo 
vegetal, oleaginosas, abacate etc.);

- Selênio (castanha do Pará, 
uma grande fonte);

- Zinco (nozes, frango, feijão etc.);
- Betacaroteno (cenoura, mamão, 

abóbora, vegetal verde escuro etc.);
- Licopeno (tomate, melancia, 

goiaba etc.);
- Antocianina (açaí, berinjela, 

cebola roxa, repolho roxo etc.);
- Flavonoides (uva, cebola, chá 

verde, cacau etc.).

Açucareiro como um 

porta-velas inusitado: 

preencha açucareiros e xíca-
ras avulsos com cera derre-
tida e um pavio e crie lindos 

presentes artesanais.

5

Caldo de abóbora

Ingredientes 

1 abóbora cabotiã
cheiro verde (a gosto)
sal (a gosto)
3 ou 4 dentes de alho
queijo parmesão
1 lata de creme de leite
Modo de preparo: Corte a abó-
bora em pedaços de tamanho 
médio e tire as sementes. Co-
loque numa panela com água 
e deixe cozinhar por cerca de 
40 minutos. Enquanto isso des-
casque e amasse as cabeças de 
alho. Rale o queijo. Veja se a abó-

CULINÁRIA

bora já está bem molinha e retire 
a casca de cada um dos pedaços. 
Ponha a cabotiã no liquidifi cador 
e bata com um pouco de água 
por alguns segundos. Refogue 
as cabeças de alho numa panela, 
acrescente o caldo, adicione sal a 
gosto e o cheiro verde. Mexa e es-
pere esquentar. Desligue o fogo e 
inclua o creme de leite. Coloque 
numa cumbuca e fi nalize com o 
queijo parmesão. Se quiser, você 
pode utilizar na receita outros in-
gredientes, como palmito, azeito-
na, calabresa, pimenta.

Segredos culinários
Feijão

13. Se o feijão queimar, transfi ra para outra panela a parte que não está 
queimada e acrescente uma cebola inteira, com casca, lavada. Leve nova-
mente ao fogo e ele perderá o gosto de queimado. 

14. A sopa de feijão fi cará deliciosa se você bater o feijão no liquidifi -
cador com tomates maduros e um pouco de água, coando depois numa 
peneira. 

15. Para tirar o excesso de sal do feijão coloque junto para cozinhar 
uma ou duas batatas cruas. 

Dica do Poupinho

 Elimine, quando possível, a 

iluminação de áreas externas.

a 

s.
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Licenciatura em Educação Física promove Mostra de Pesquisa

Humor & Improviso na Terceira Idade

Visitas monitoradas às FIPA

Palestra aborda métodos de ensino

 dos esportes coletivos

Festa Junina da Terceira Idade

Dia 27 de maio, as alunas da 
Terceira Idade receberam a visita 
de Lucas e Henrique, da Cia. de Hu-
mor & Improviso, de Catanduva.

Os comediantes fi zeram show 
de humor, com diversas apresen-
tações de improviso conhecidas 
como jogo do objeto, jogo do 
cenário, jogo do transforma, en-
tre outras, com a participação de 
alunas e colaboradores do curso.

No dia 20 de maio, as alunas 

No dia 22 de maio, 29 alunos 
do Ensino Médio da EE Nestor 
Sampaio Bittencourt, de Catandu-
va, participaram de aula monito-
rada no câmpus sede das FIPA. Os 
alunos são integrantes da disci-
plina eletiva denominada “Curio-
sidades científi cas”, onde o Prof. 
Ademir Testa Junior, do curso de 
Licenciatura em Educação Física, 
desenvolve o projeto de extensão 
“Movimento com ciência”. 

O projeto apresenta como 
principal objetivo o estímulo ao 
desenvolvimento da aprendi-
zagem através de pesquisas, na 
tentativa de que os jovens al-
cancem níveis satisfatórios em 
relação à competência de apren-

Os cursos de Licenciatura e Ba-
charelado em Educação Física das 
FIPA participaram, dia 16 de maio, 
às 19h00, da palestra “Métodos de 
ensino dos esportes coletivos”, mi-
nistrada pelo Dr. Renato Francisco 
Rodrigues Marques, da USP-SP, 
promovida pelo SESC Catanduva. 

Na palestra, Dr. Renato abor-
dou os aspectos técnicos e táticos 
que envolvem os esportes coleti-
vos, tratou de temas comuns en-
tre os esportes coletivos e ressal-
tou os componentes específi cos 
de alguns esportes. 

Da palestra participaram 185 
alunos dos cursos de Bacharelado 
e Licenciatura das FIPA.

Dia 10 de junho, no Câmpus 
Sede, a Terceira Idade realizou sua 
tradicional festa junina, com apre-
sentação da quadrilha e a presen-
ça de idosos do Recanto Monse-
nhor Albino. A festa marcou o 
encerramento do semestre letivo.

As alunas tiveram, dia 03 de 
junho, aula teórica de capoei-

assistiram aula sobre doenças pa-
rasitárias no Laboratório de Para-
sitologia, ministrada pelo Prof. Dr. 
Manzélio Cavazzana Jr., Coorde-
nador do curso de Biomedicina. 
Em seguida, tiveram aula prática 
de capoeira com o aluno do 2° 
ano do curso de Licenciatura em 
Educação Física, Wanderson Bar-
cellos.

Mais informações sobre a Ter-
ceira Idade pelo fone 3311-3374.

der a aprender. De acordo com 
o Prof. Ademir, uma das etapas 
do projeto concretizou-se com a 
visita, ilustrada pelas explicações 
recebidas. “Os jovens puderam 
conhecer, entre tantas informa-
ções, os métodos de coletas que 
culminam na produção de conhe-
cimento”, fi nalizou o professor.

No dia 21 de maio, a visita foi 
de alunos do Ensino Médio da Es-
cola “Antônio Carlos”, da cidade de 
Catiguá. Os alunos conheceram os 
laboratórios de Informática III, Ana-
tomia, Parasitologia, Microbiologia, 
Fisiologia e Habilidades e Emergên-
cias Médicas e o Museu de Patolo-
gia, apresentados pelos técnicos 
responsáveis de cada laboratório.

Personal trainer

O curso de Bacharelado pro-
moveu dia 24 de maio, às 8h00, 
no Anfi teatro Padre Albino, a pa-
lestra “Personal Trainer: Você S/A”, 
pelo Prof. Esp. Ricardo Tieri, perso-
nal trainer, proprietário do grupo 
de corrida Life Running e Coach 
Cross Fit. 

Ricardo Tieri, que possui espe-
cialização na área, abordou temas 
relevantes da carreira de um per-
sonal trainer, como treinamento 
desportivo, marketing pessoal, ad-
ministração da carreira, as oportu-
nidades do mercado de trabalho e 
a conduta profi ssional.

ra ministrada pelo aluno do 2º 
ano de Licenciatura, Wanderson 
Barcellos. O tema da aula foi “A 
história do Brasil – a infl uência 
da capoeira na cultura e musica-
lidade.” Além das aulas teóricas, 
as alunas também participaram 
de aula prática no último dia 20 
de maio. 

Dica do Poupinho

 Limpe regularmente paredes, 

janelas, pisos e forros.

Aula sobre doenças parasitárias

DivulgaçãoDivulgação

Nas visitas, os alunos conhecem a maioria dos laboratórios das FIPA

DivulgaçãoDivulgação

Ademir Testa Júnior e “Efeitos do 
esteroide anabólico nandrolona 
em ratos submetidos ao treina-
mento físico”, do Prof. Ms. Leonar-
do Eid Marques, em andamento. 
As pesquisas aprovadas para 
2014 são: “Uma comparação en-
tre perfi l psicomotor e o nível de 
profi ciência de alunos do 3º ano 
do Ensino Fundamental” da Profª 
Ms. Luciana de Carvalho Leite e 
“A biomecânica no currículo da 
educação física escolar direcio-

nada à saúde” do Prof. Ms. Ade-
mir Testa Júnior.

Para a Profª Maria Ângela 
Tuma “foi uma noite de importan-
te aprendizado, onde os alunos 
puderam conhecer as pesqui-
sas oferecidas pelo curso/FIPA e 
como incentivo à participação em 
trabalhos de iniciação científi ca”.

Da Mostra participaram cerca 
de 200 alunos das três séries da 
Licenciatura e os alunos convida-
dos do curso de Bacharelado.

No dia 23 de maio, no Anfi tea-
tro Padre Albino, às 19h30, foi re-
alizada a I Mostra de Pesquisa do 
curso de Licenciatura em Educa-
ção Física das FIPA.

O Coordenador do curso, Prof. 
José Cione Neto, fez a abertura da 
mostra, ressaltando a importância 
das pesquisas e da iniciação cien-
tífi ca para o curso, com o incenti-
vo das FIPA. A Profª Maria Ângela 
Figueiredo Tuma, Coordenadora 
de Pesquisa, apresentou as prin-

cipais diretrizes da pesquisa e da 
iniciação científi ca e as três linhas 
de pesquisa do curso – Trabalho 
e formação em Educação Física, 
Sociedade e desenvolvimento es-
colar e Corpo, Educação e Escola. 
Em seguida foram apresentadas, 
pelos pesquisadores, as pesquisas 
desenvolvidas em 2013 e as pro-
postas para 2014.

As pesquisas de 2013 foram 
“Avaliação Física na escola: co-
nhecer para intervir”, do Prof. Ms. 



Junho / 2014 7

Alunos do Direito falam sobre consumismo no SESI Catanduva
O grupo de extensão “Ob-

servatório social das relações de 
consumo”, do curso de Direito das 
FIPA, que estuda os temas rela-
cionados ao Código de Defesa do 
Consumidor, ministrou palestra 
no SESI de Catanduva dia 28 de 
maio para os alunos das três sé-
ries do Ensino Médio.

Os alunos Letícia Castilho Ro-
drigues, Letícia Beneduzzi, Otávio 
Henrique, Murillo Leite e João Vi-
tor Rossi, do 1º ano do curso de 
Direito, membros do grupo coor-

Administração promove mesa 

redonda sobre direitos humanos

Cursinho de matemática 

comercial para concursos

Rapunzel é tema de aula do projeto 

Contadores de história

Curso sobre elaboração de 

projetos de pesquisa

População recebe orientação sobre cuidados 

e prevenção das queimaduras

Dia 19 de maio, no Câmpus 
São Francisco, o curso de Admi-
nistração das FIPA realizou a mesa-
-redonda “Direitos humanos em 
debate” que discutiu o tema “A 
questão de gênero sob a ótica dos 
Direitos Humanos”, com a partici-
pação de alunos do 1º ano daque-
le curso e do curso técnico em Ad-
ministração da ETEC Elias Nechar.

Da mesa redonda participa-
ram Flávia Benetti Castro e Julia-
na Guidi Magalhães, alunas do 5° 
ano do curso de Direito das FIPA, 
a Coordenadora do curso de Pe-
dagogia das FIPA, Profª Drª Silene 
Fontana, e os psicólogos e docen-

O curso de Administração rea-
lizou dias 05, 12 e 26 de abril, 10, 
17, 24 e 31 de maio, das 12h30 às 
16h30, no Câmpus São Francisco, 
o cursinho de Matemática Comer-
cial para concursos destinado aos 
alunos de Administração, de ou-
tros cursos das FIPA e interessados 
da comunidade.

O cursinho foi ministrado pelo 

Dia 31 de maio, no Câmpus 
Sede das FIPA, a Profª Fabiana Fio-
rin Checconi, do curso de Peda-
gogia, ministrou aula do projeto 
“Contadores de história”, com o 
tema “O conto de fada Rapunzel”. 

Na aula a professora deu ênfase 
à forma de trabalhar o conto nas 
séries iniciais, explorando alfabe-
tização e matemática e os alunos 

Dias 24 e 30 de maio, no Câm-
pus São Francisco, alunos do 3º 
ano do curso de Administração das 
FIPA participaram do curso “Como 
elaborar projetos de pesquisa cien-
tífi ca”, ministrado pela professora 
Silvia Ibiraci de Souza Leite. 

Os alunos receberam orientações 
quanto à metodologia dos trabalhos 
que estão elaborando neste ano e 
que serão desenvolvidos no próximo 
ano para conclusão de curso.

Calculadora fi nanceira

A FAECA Jr., empresa de con-
sultoria do curso de Administra-

Dia 07 de junho, alunos da 1ª 
série do curso de Enfermagem, 
alunos integrantes da Liga de 
Cirurgia Plástica do curso de Me-
dicina das FIPA e a equipe multi-
disciplinar da Unidade de Trata-
mento de Queimados (UTQ) do 
Hospital Padre Albino realizaram 
atividade educativa sobre quei-
maduras na Praça da República, 
das 8h00 às 11h00.

Os alunos entregaram folheto 

tes do curso de Administração 
Cristiane Páschoa Amaral e Fran-
co Cossu Júnior. 

A atividade faz parte do Pro-
jeto de Extensão “Direitos huma-
nos, relações étnico-raciais e ci-
dadania”, coordenado pela Profª 
Maria Tereza de França Roland, e 
tem por objetivo estimular a refl e-
xão e o debate sobre questões re-
lacionadas com a realidade mul-
ticultural e pluriétnica do país, 
com a necessidade da defesa da 
dignidade humana, do reconheci-
mento e valorização das diferen-
ças dentro da diversidade e com o 
exercício cotidiano da cidadania.

Prof. Marcílio Antônio Bortoluci 
com o objetivo de preparar os par-
ticipantes para prestarem concur-
sos públicos ou privados de qual-
quer natureza, colaborando para 
o desenvolvimento de raciocínio 
lógico e cálculos rápidos conforme 
padrões dos concursos. Participa-
ram 44 alunos das FIPA e duas pes-
soas da comunidade. 

confeccionaram fantoches dos per-
sonagens da história. Após a aula, 
as alunas, acompanhadas pelas 
professoras, visitaram a Pediatria do 
Hospital Padre Albino com o projeto 
GPS da Alegria, quando contaram 
histórias para as crianças internadas 
e distribuíram os aventais com as 
histórias infantis que haviam acaba-
do de ouvir durante o Encontro.

ção, realizou dia 17 de maio, no 
Laboratório de Informática do 
Câmpus São Francisco, curso de 
utilização da calculadora fi nancei-
ra HP 12c, matemática fi nanceira, 
módulo básico.

O curso, ministrado pelo Prof. 
Ms. Nilson Mozas Olivares, do-
cente do curso, faz parte da pro-
gramação de qualifi cação dos 
alunos e da comunidade e dele 
participaram 30 alunos e cinco 
pessoas da comunidade. No pró-
ximo semestre serão promovidos 
os cursos de Atendimento ao 
cliente e o Módulo avançado de 
calculadora HP.

com informações sobre os tipos 
de queimaduras existentes e ex-
plicaram como agir nos primeiros 
socorros; para as crianças foram 
distribuídos gibis educativos com 
pequenas histórias que ensina-
vam a evitar possíveis locais ou 
atitudes de risco. O projeto Dr. 
Sara & Cura também participou 
da campanha.

Em média foram abordadas 
300 pessoas.

Dica do Poupinho

Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas 

e demais aparelhos de iluminação.

as 

denado pela Profª Beatriz Trigo, 
falaram sobre “consumismo”. Na 
palestra disseram que o consu-
mismo está mais presente nas 
pessoas do que se imagina e por 
isso há a necessidade de se fazer 
algumas perguntas antes da com-
pra de algum produto ou uso de 
serviço: Quanto custa? Tenho al-
gum semelhante a esse em casa? 
Preciso mesmo comprar isso? 
Ressaltaram que se algumas des-
sas perguntas forem respondidas 
com sim, “o ato de comprar o que 

As alunas confeccionaram fantoches dos personagens da história

DivulgaçãoDivulgação

você não precisa, com o dinheiro 
que você não tem, para impres-
sionar pessoas que você não co-
nhece, a fi m de tentar ser uma 
pessoa que você não é signifi ca 
que você é consumista”.

A compra pela internet tam-
bém foi abordada, pois vem ga-
nhando signifi cativo espaço devi-
do às suas facilidades. “Em poucos 
minutos pode-se encontrar diver-
sos produtos, com preços aces-
síveis e sem precisar sair de casa”, 
comentaram, recomendando que 
o consumidor precisa tomar uma 

série de cuidados: verifi car as in-
formações da loja e se é confi ável à 
compra, procurando sempre saber 
seu CNPJ, sua sede e todas as infor-
mações possíveis.

De uma forma simples e didáti-
ca foram apresentadas aos alunos 
do SESI o que é garantia e as dife-
renças entre garantia legal, con-
tratual e estendida. Encerrando a 
palestra falaram sobre o cartão de 
crédito, meio de pagamento que 
possui uma linha de crédito com 
limite defi nido e colocado à dispo-
sição do consumidor.
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Treinamento sobre o uso do novo desfi brilador

O Pe. Francisco, capelão dos hospitais, procedeu a bênção

Dica do Poupinho

 Use luz natural de janelas 

sempre que possível.

s 

Treinamento sobre Urgência e Emergência Homenagem às mães na Quimioterapia

HPA lança novo site institucional

A equipe de enfermagem do 
Hospital Emílio Carlos e os médicos 
residentes do 1º ano da Clínica Mé-
dica participaram do treinamento 
“Urgência e Emergência – uso do 
novo desfi brilador”, coordenado 
pelo Diretor Técnico e responsável 
pelas UTIs dos hospitais da Fun-
dação Padre Albino, Prof. Dr. Jorge 
Valiatti, e ministrado pelos médicos 
residentes do 2º ano da Clínica Mé-
dica, Dr. Deny Glauber Pereira e Dr. 
Luis Henrique S. Cotovelo nos dias 
13, 14, 15 e 20 de maio, no Labora-
tório de Habilidades em Emergên-
cia Médica das FIPA.

No treinamento também foram 
abordados temas como a parada 
cardiorrespiratória e a ressuscitação 
cardiopulmonar, de acordo com a 
American Heart Association – AHA. 

O Setor de 
Quimioterapia 
do Hospital 
Emílio Carlos 
realizou no dia 
9 de maio, a 
partir das 9h, 
confraterniza-
ção para cele-
brar junto às 
pacientes o Dia 
das Mães, co-
memorado no dia 11 de maio.

O Pe. Francisco Adão da Silva, 
capelão dos hospitais da Fundação 
Padre Albino, procedeu a bênção 
dos presentes. Em seguida, a equipe 
multidisciplinar, que presta o atendi-
mento especializado, exibiu um ví-
deo com depoimentos vitoriosos de 
mães que lutaram contra o câncer.

O Hospital Padre Albino segue 
as tendências e lançou no mês de 
junho seu novo site institucional. 
O endereço eletrônico relaciona 
a rede credenciada, disponibiliza 
notícias do corpo clínico e informa-
ções sobre os serviços oferecidos.

A reestruturação da página 
aproxima o hospital dos clientes 

Ao todo, 76 profi ssionais parti-
ciparam da Educação Continuada.

Segurança e Medicina do 

Trabalho

O Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Me-
dicina do Trabalho – SESMT da 
Fundação Padre Albino realizou 
educação continuada com os 
colaboradores do Hospital Padre 
Albino de 19 a 23 de maio, no An-
fi teatro Padre Albino.

Entre os temas abordados, a 
utilização dos equipamentos de se-
gurança, a Brigada de Incêndio, as 
normas e rotinas do SESMT, a apre-
sentação do novo médico do traba-
lho, Dr. Rinaldo Moreno Cannazza-
ro, e a divulgação dos horários de 
atendimento.

A equipe organizadora, com-
posta pelas colaboradoras Claude-
te, Érika, Josiani, Patrícia, Daniela, 
Eliete e Regina, preparou quitutes e 
entregou às mães tulipas de tecido 
e para deixar o ambiente mais aco-
lhedor, os profi ssionais decoraram 
o setor com mensagens de felicita-
ção pela data.

que, por meio da internet, podem 
fazer o contato direto com o Ser-
viço de Atendimento ao Cliente 
para esclarecer possíveis dúvidas 
sobre o atendimento médico-
-hospitalar.

O novo site foi desenvolvido 
pela equipe de Tecnologia da Infor-
mação da Fundação Padre Albino.

Hospitais participam de Encontro de Ouvidoria
As colaboradoras Maria Re-

gina De Santi e Maristela Ribeiro 
representaram os hospitais Emílio 
Carlos e Padre Albino no Encontro 
de Ouvidoria, promovido pela Di-
retoria Regional de Saúde/DRS XV, 
dia 14 de maio, das 9h às 13h, no 
Anfi teatro da Universidade Paulis-
ta/UNIP, em São José do Rio Preto.

O evento contou com a presen-
ça da Coordenadoria Executiva da 

Secretaria Estadual de Saúde, que 
abordou a importância da escuta 
qualifi cada/organizada como uma 
ferramenta de gestão e a necessi-
dade da integração das Ouvidorias 
do SUS e ressaltou o Decreto nº 
60.399, de 29/04/14, Atividades das 
Ouvidorias, que normatiza a pres-
tação de contas por meio de relató-
rios trimestrais e determina o prazo 
máximo de resposta ao usuário (20 

dias corridos, podendo ser prorro-
gado por mais 10 dias, mediante 
justifi cativa expressa, da qual será 
cientifi cado o interessado).

Para a Coordenadora do Ser-
viço de Atendimento ao Cliente 
do Hospital Padre Albino, Mariste-
la Ribeiro, um evento como esse 
possibilita a troca de informações 
e o aprendizado. “Instituições de 
diferentes localidades estiveram 

representadas para discutir a fi na-
lidade de uma Ouvidoria”, conta.

Recentemente, os Serviços de 
Atendimento ao Cliente dos hos-
pitais da Fundação Padre Albino 
passaram por uma reestruturação 
para a adequação das atividades, 
a instituição de protocolos com 
normas e rotinas, entre outras 
regulamentações necessárias ao 
processo de trabalho.

Emílio Carlos realiza 18ª SIPAT

A Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA) do 
Hospital Emílio Carlos e das FIPA 
promoveu nos dias 21 e 22 de 
maio, na Sala de Espera da Orto-
pedia, a 18ª Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Tra-
balho (SIPAT).

No dia 21, às 14h00, foi minis-
trada a palestra ‘Atendimento ini-
cial ao politraumatizado – aten-
ção primária e secundária’, pelo 

aluno do curso de Enfermagem 
das FIPA, Jayme Jesus Borges Mi-
lanez. No dia 22, às 14h, o tema 
‘Doenças sexualmente transmis-
síveis’ foi abordado pelo Técnico 
em Prevenção do Programa Mu-
nicipal DST AIDS de Catanduva, 
Gustavo Roque Mazoni.

Ao fi nal das apresentações, a 
organização ofereceu um coff ee 
break aos colaboradores partici-
pantes e distribuiu brindes. 

Comunicação/HPAComunicação/HPA
Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA



Junho / 2014 9

Palestra alerta para os males do cigarro
O médico pneumologista Re-

nato Eugênio Macchione, docen-
te do curso de Medicina das FIPA, 
ministrou palestra sobre o taba-
gismo dia 28 de maio, às 13h00, 
no saguão principal do Hospital 
Emílio Carlos. A palestra foi uma 
atividade para comemorar o Dia 
mundial sem tabaco, 31/05, e dela 
participaram pacientes dos am-
bulatórios de ensino do hospital.

Dr. Renato dividiu a palestra 
em  dez aspectos importantes 
relacionados ao tabaco falando 
sobre os componentes químicos 
do cigarro; doenças provocadas 
pelo consumo direto e indireto; 
faturamento da indústria do taba-
co; custos na área da saúde pro-
vocados pelas doenças e óbitos; 
formas e importância de parar de 
fumar; difi culdades geradas pela 

síndrome de abstinência; me-
canismo de ação da nicotina no 
cérebro; leis existentes; depen-
dência química e exploração de 
mulheres e crianças.

De acordo com ele, cerca de 
15% da população brasileira são 
dependentes do consumo de 
nicotina na forma de tabaco. No 
mundo são 8 milhões de mortes 
por ano e  no Brasil cerca de 600 

Dia 17 de maio, na Praça da Re-
pública, alunos do curso de Medici-
na das FIPA realizaram a campanha 
Free hugs (abraços grátis).

Os alunos confeccionaram car-
tazes com a frase “abraços grátis”, 
mostravam para as pessoas que 
passavam pela praça e deram/
receberam abraços. Neste ano os 
alunos acrescentaram nos carta-
zes frases como Tenho AIDS, Sou a 
favor do aborto, Sou ex-presidiário 
etc, para analisar a aceitação da po-
pulação em abraçá-los.

No dia 19 a campanha foi reali-
zada no Câmpus Sede das FIPA. A 
campanha é realizada anualmente, 
em homenagem ao Dia do Abraço, 
comemorado em 22 de maio.

Prevenção e promoção à saúde 

A Liga de Medicina de Famí-
lia do curso de Medicina das FIPA 
participou dia 17 de maio, na 
Praça da República, da atividade 
“Prevenção e promoção à saúde”, 
promovida através de parceria 
entre Secretaria Municipal de 
Saúde, FIPA, IMES/Fafi ca e Progra-
ma Municipal de DST/AIDS.

Com o objetivo de desenvol-
ver a consciência de hábitos sau-
dáveis, os alunos da Liga orien-
taram a população com entrega 
de folhetos, distribuição de kits 
de produtos saudáveis e aferi-
ção da pressão arterial. Aos que 

Alunos da Medicina fazem 

campanha do abraço grátis

apresentavam pressão elevada 
orientavam a procurar a o Posto 
de Saúde da Rua Pará ou o Hos-
pital Padre Albino, assim como 
reforçavam a importância de usar 
o medicamento corretamente, 
respeitando os horários e os dias 
indicados pelo médico.

As pessoas interessadas fi ze-
ram testes glicêmicos pelo curso 
de Enfermagem das FIPA, vaci-
nação contra a Infl uenza pela 
Secretaria de Saúde, teste rápido 
de HIV pelo programa DST/AIDS e 
orientação pelos cursos de Fisio-
terapia e Nutrição do IMES.

A atividade atendeu aproxi-
madamente 500 pessoas.

O Padre Albino Saúde/PAS, 
por meio da Medicina Preventiva, 
participou da Corrida do Traba-
lhador “Alfredo Ortega”, realizada 
pela Prefeitura de Catanduva em 
homenagem aos trabalhadores, 
no dia 11 de maio.

Os profi ssionais do plano distri-
buíram brindes esportivos aos par-
ticipantes da Medicina Preventiva, 
na Tenda da Equipe Team Vaquei-
ro, apoiada pelo PAS. Vaqueiro, 
como é mais conhecido, é funda-
dor da assessoria Team Vaqueiro 

Rafael Archangelo Brandão, Tâ-
nia Maria B. Zotarelli e Alessandra 
Kater N. Colombo, benefi ciários do 
Padre Albino Saúde e participan-
tes da Medicina Preventiva, ema-
greceram juntos mais de 32 kg. Os 
clientes foram destaques nos pare-
dões realizados no programa para 
incentivar os participantes a elimi-
narem o peso excedente com saú-
de. Durante os três meses, Rafael 
emagreceu 13,6 kg, Tânia 11,4kg e 
Alessandra, 7,2 kg.

Para Alessandra Colombo, os 
profi ssionais são ótimos, pois o 
tempo todo motivam os partici-
pantes do programa. “Eu fui apre-
sentada à Medicina Preventiva de-
vido a minha hipertensão”, conta. 

Na manhã do dia 30 de maio, 
no saguão térreo do Câmpus Sede 
das FIPA, o curso de Enfermagem, 
com a colaboração de cinco de 
seus alunos, em parceria com a 
Liga de Infectologia do curso de 
Medicina, imunizaram contra o 
H1N1 os alunos dos cursos da área 

Medicina Preventiva do PAS participa da 

Caminhada e Corrida do Trabalhador

Participantes da Medicina 

Preventiva emagrecem com saúde

Alunos da área da saúde das FIPA 

são imunizados contra a gripe

e Educador Físico formado pelo 
curso de Educação Física das FIPA 
e ex-atleta de elite do atletismo da 
região de Catanduva.

Os competidores da Corrida 
do Trabalhador percorreram os 
seis quilômetros no entorno da 
Praça do Aeroporto, com larga-
da e chegada do mesmo local. 
A prova foi iniciada às 9h00 e a 
estrutura do evento comportou 
aproximadamente 400 pessoas, 
entre corredores e adeptos da ca-
minhada. 

Alessandra mudou a sua rotina. 
“Estou psicologicamente bem e 
com condicionamento físico mui-
to melhor. É uma fase de supera-
ção” diz.

A Medicina Preventiva conta 
com uma equipe multidisciplinar, 
que através de orientação médi-
ca, palestra e trabalho em grupo, 
auxilia os clientes inscritos com a 
fi nalidade de controlar doenças 
pré-diagnosticadas.

Dentro da linha de cuidados da 
Medicina Preventiva, o plano tam-
bém trabalhará com a obesidade 
infantil. As inscrições para o grupo 
específi co estão abertas. Mais in-
formações podem ser obtidas pelo 
fone 17-3311.3732.

da saúde das FIPA, a pedido da Se-
cretaria de Saúde de Catanduva. 

Durante a atividade, coorde-
nada pela Profª Maristela Ap. Ma-
gri Magagnini, 100 acadêmicos 
dos cursos de Biomedicina, En-
fermagem e Medicina receberam 
a vacina. 

Dr. Renato: o cigarro mata 600 mil pessoas por ano no Brasil

mil; a maioria começou a fumar 
antes dos 18 anos de idade e  o 
cigarro representa a maior cau-
sa das principais doenças letais, 
tais como câncer, doenças coro-
narianas, DPOC e derrames cere-
brais (AVC).

A mesma palestra foi ministra-
da pelo Dr. Renato no dia 23 de 
maio, às 13h00, no AME Catandu-
va para funcionários e clientes.

Dica do Poupinho

 Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando 

apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.

o 

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação
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BRONCOSCOPIA

•Dr. Pedro Enzo Macchione

Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•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, 1.405
Fone: 3524 4809

GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA

•Drª Renata Cardoso Macchione

Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

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. Ricardo Ramos de Carvalho

Rua Maranhão, 959 - Fone: 3522 6684
•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

NEFROLOGIA

•Drª Luciana S. Devito Grisotto

Av. Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho

Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

NEUROLOGIA CLÍNICA

(adulta e infantil) Eletroencefalografi a 

computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a e 

potenciais evocados audivo e visual.

•Dr. Gustavo de Almeida Herrera

•Dr. Emílio Herrera Júnior

Rua Manaus, 438
Fones: 3522 5428 - 3522 0363

Especialização em dores de cabeça, 

eletroencefalografi a computadorizada e 

mapeamento cerebral.

•Drª Eliana Meire Melhado

Rua Teresina, 502 - Fone: 3523 2583
•Drª Simone Mayra Fernandes

Rua Maranhão, 1909 - Fone: 3522 6060

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. 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

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

GUIA MÉDICO

A Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA), Ges-
tão 2014-2015 do Câmpus Sede 
das FIPA, que abriga os cursos de 
Educação Física, Medicina, En-
fermagem, Pedagogia e Biome-
dicina, foi empossada dia 24 de 
maio, às 14h00.

Os Membros Efetivos, repre-
sentantes do Empregador, são 
Monica Terezinha Colombo e Ro-
simeire Xavier Fanhani Pereira e os 
Membros suplentes Erika Cristina 

Câmpus Sede das FIPA 

empossa CIPA 2014/2015
Milanez e Márcia Aparecida Vieira. 
Os Membros efetivos, represen-
tantes dos Empregados, são Maria 
de Lourdes Barbato e Diego Tha-
deu Lanza e os Membros suplen-
tes, Melina Mizusaki Iyomasa Pilon 
e Iara Lima Zulato. As secretárias 
são Flávia Lima Fávero (1ª) e Lana 
Claudia Escolhant Lopes (2ª).

O curso para cipeiros foi mi-
nistrado pelo SESMT (Serviço de 
Engenharia de Segurança e Me-
dicina do Trabalho).

Dica do Poupinho

 Remova para próximo às janelas setores de trabalho 

que requerem níveis elevados de iluminação.

o 
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Dica do Poupinho

Em locais de grande área disponível e poucos usuários, 

procure concentrá-los em um só local.

s, 

Alunos do Maternal ao Ensino Médio participaram da festa

O projeto objetiva trabalhar o medo que a criança tem de ambiente hospitalar

No período de 21 de maio a 
05 de junho, alunas do curso de 
Medicina das FIPA, através da 
IFMSA Brazil, em parceria com 
a Liga de Pediatria, realizaram o 
Projeto Teddy Bear Hospital.

O projeto é desenvolvido anual-
mente e consiste em montar o hospi-
tal do ursinho em creches e escolas 
da cidade. As crianças levam de 
casa seu brinquedo favorito para 
passar pelo médico, pelos seto-

O Colégio Catanduva realizou 
dia 7 de junho, a partir das 19 horas, 
a sua festa junina em ritmo de Copa. 

Tradicional, a festa junina do 
Colégio teve danças típicas com a 

Dia 06 de junho, a partir das 
9h00, no Câmpus São Francisco, 
o curso de Administração das 
FIPA realizou solenidade de en-
trega de certifi cados de conclu-
são de curso para 24 alunos da 
XXIII Turma do projeto social “O 
ABC da Informática”.

O projeto proporciona curso 
básico de informática a adultos. 
Os alunos tiveram aula às terças-

Projeto da Medicina visita escolas e creches

Festa Junina no Colégio Catanduva 

Administração entrega certifi cados para

XXIII turma do ABC da Informática

res do consultório, sala de proce-
dimento, centro cirúrgico, sala de 
raios-X e farmácia, criando, assim, 
uma atmosfera de confi ança para 
que a criança possa lidar com seus 
medos do ambiente hospitalar. 

O projeto foi realizado na EMEI 
Albertina Baldo Pereira, Colégio 
Catanduva, Casa da Criança Sinha-
rinha Netto e Creche Irmã Sheila, 
atendendo cerca de 250 crianças 
de 3 a 6 anos de idade. 

participação de alunos do Mater-
nal ao Ensino Médio e barracas de 
churrasco, pastel, bebidas, doces, 
quentão, pipoca, sorvete quente 
e bingo.

-feiras, das 8 às 10 horas, de fe-
vereiro a maio, no Laboratório 
de Informática do curso de Ad-
ministração. 

As inscrições para a XXIV Tur-
ma, cujas aulas começam dia 05 
de agosto, já estão abertas na 
secretaria do Campus São Fran-
cisco das FIPA, na Rua Seminá-
rio, 281, São Francisco, fone (17) 
3311.4800.

Dia 3 de maio, no Câmpus 
Sede das FIPA, foi feita a segun-
da colheita da horta pedagógica, 
projeto interdisciplinar realizado 
pelo curso de Pedagogia, em par-
ceria com o curso de Biomedicina. 

Horta pedagógica faz segunda colheita

As professoras colheram cebo-
linha, salsinha, beterraba e almei-
rão, que foram plantadas pelos 
alunos, cumprindo o objetivo do 
projeto de despertar o interesse 
quanto à educação ambiental.

O Núcleo de Apoio ao Estu-
dante (NAE) e o Centro Acadêmi-
co “Emílio Ribas” do curso de Me-
dicina das FIPA promoveram dias 
02 e 03 de junho, às 19h30, no An-
fi teatro Padre Albino, a XI Jornada 
de Ampliação da Arte Médica.

No dia 02 o tema foi “O que 
é um médico humano?” pela Drª 
Ana Cláudia Quintana Arantes, 
médica pela USP, especialista em 
cuidados paliativos pelo Instituto 
Pallium e Universidade de Oxford, 
pós-graduada em intervenções 
em luto, coautora do livro “Cui-
dado paliativo do Cremesp” e 
responsável pela implantação de 
políticas de avaliação da dor e de 

Jornada discute a humanização na saúde

cuidados paliativos do Hospital 
Albert Einstein.

O fotógrafo André François 
Junior abordou o tema “Cuidar: 
um retrato humanizado sobre a 
saúde no mundo” no dia 03. Ele 
realiza documentários fotográ-
fi cos pelo Brasil e pelo mundo 
e em seu trajeto visita hospitais 
e centros médicos registrando 
a realidade da saúde pública e 
condutas médicas sensíveis. Fun-
dador da ImageMagica, dedica-
-se a projetos educacionais, só-
cio culturais e na área da saúde 
e é autor de livros como “Cuidar 
– um documentário sobre a me-
dicina humanizada no Brasil”.

No período de 04 a 06 de ju-
nho, os alunos do Ensino Médio 
da disciplina eletiva “Curiosidades 
científi cas” da EE Dr. Nestor Sam-
paio Bittencourt, participantes do 
projeto de extensão “Movimento 
com ciência”, do curso de Licen-
ciatura em Educação Física das 
FIPA, coordenado pelo Prof. Ade-
mir Testa Junior, apresentaram 
suas pesquisas no I Congresso de 

Congresso de pré-iniciação científi ca

pré-iniciação científi ca daquela 
escola. 

Os alunos fi zeram suas expo-
sições diante de banca formada 
por professores doutores convi-
dados.  Para o desenvolvimento 
das pesquisas, os alunos visitaram 
os laboratórios de Microbiologia, 
de Habilidades em Emergências 
Médicas e Anatomia humana do 
Câmpus Sede das FIPA. 

O curso de Medicina das FIPA 
participou de 22 a 24 de maio do 
9º CPEM (Congresso Paulista de 
Educação Médica) realizado em 
São José do Rio Preto.

O docente Dr. Ricardo Alessan-
dro Teixeira Gonsaga coordenou 
a mesa redonda “A lacuna entre o 
mundo de formação e o mundo 
de trabalho” realizada na FAMERP 
no dia 24 e o acadêmico do 6º ano 
Heitor Vieira Nogueira abordou, 
no dia 23, o tema “Perspectiva do 
estudante” na mesa redonda “Ca-
pacitação para preceptoria e do-
cência”, na Sociedade de Medicina.

Ainda no congresso o curso 
apresentou o trabalho científi co 
“Análise da formação dos docen-
tes da Faculdade de Medicina de 
Catanduva/Faculdades Integradas 

Medicina participa do Congresso 

Paulista de Educação Médica

Padre Albino” dos acadêmicos Hei-
tor Vieira Nogueira (6º ano), Lucas 
Prado Jacob (3º ano) e José Augus-
to Marques (2º ano), orientados 
pelo Prof. Ricardo Alessandro Tei-
xeira Gonsaga.

Do congresso também parti-
ciparam acadêmicos de Medicina 
das FIPA, professores e a Coorde-
nadora do curso, Profª Drª Terezi-
nha Soares Biscegli.

Publicação  
O World Journal of Emergency 

Surgery de junho publicou o arti-
go “Complicated intra-abdominal 
infections worldwide: the defi niti-
ve data of the CIAOW Study”, estu-
do multicêntrico de complicações 
intra-abdominais que teve a parti-
cipação do Prof. Ricardo Alessan-
dro Teixeira Gonsaga.

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação
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Fundação sedia curso de Pós-Graduação da Fehosp
No início das aulas, Presidente da Diretoria Administrativa lança desafi o à turma

Na abertura ofi cial do curso 
de Pós-Graduação Lato Sensu 
de Administração Hospitalar da 
Federação das Santas Casas e 
Hospitais Benefi centes do Esta-
do de São Paulo – Fehosp, uma 
parceria entre a Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo e a Secretaria de Es-
tado da Saúde, dia 06 de junho, 
nas Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA), o Presidente da Di-
retoria Administrativa da Funda-
ção Padre Albino, Dr. José Carlos 
Rodrigues Amarante, lançou um 
desafi o à turma: ser a melhor en-
tre as quatro do Estado. Além de 
Catanduva, a Fehosp instalou o 
curso em São José dos Campos, 
São Paulo e Piracicaba.

Para a abertura do curso, a 
Diretoria da Fundação recebeu o 
Presidente da Fehosp, Edson Ro-
gatti, o coordenador do curso na 
Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo, Dr. José 
da Silva Guedes, e o coordenador 
do curso na Fehosp, Pascoal Mar-
racini. Na Coordenadoria Geral 
da Fundação, discutiram sobre a 
situação da saúde no Brasil e as 
difi culdades das Santas Casas. O 

O coordenador do curso na 
Fehosp, Pascoal Marracini, infor-
mou que Catanduva foi a cidade 
que registrou o maior número de 
inscritos – 140, para 42 vagas. O 
curso benefi cia 29 entidades e 24 
cidades, entre as quais Araraqua-
ra, Batatais, Birigui, Fernandópo-
lis, Franca, Guariba, Ibirá, Itápolis, 
Ituverava, Jales, Matão, Monte 
Alto, Olímpia, Ourinhos, Presiden-
te Prudente, São José do Rio Pre-
to, Santa Fé do Sul, São Carlos, 
Ribeirão Preto, Sertãozinho, Des-
calvado e Votuporanga.

O curso destina-se aos porta-
dores de diploma de nível supe-
rior e tem por objetivo atualizar 
e ampliar conhecimentos e técni-
cas de trabalho, proporcionando 
ao estudante as mais recentes 
informações técnicas, científi cas e 

profi ssionais.
Com término previsto para 

agosto de 2015, o curso de Pós-
-Graduação tem aulas às sextas-
-feiras, das 19h00 às 22h30, e aos 
sábados, das 8h00 às 17h00, com 
duração mínima de 360 horas, 
não sendo computado o tempo 
de estudo individual ou em gru-
po, sem assistência docente, nem 
o reservado para elaboração de 
monografi a ou trabalho de con-
clusão de curso. Os alunos que 
concluírem com aproveitamento 
necessário todas as etapas do cur-
so terão certifi cado expedido pela 
Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo.

O Sr. Rogério Bartkevicius é o 
coordenador do curso em Catan-
duva é Márcia Aparecida Vieira a 
secretária.

Dr. José Carlos Amarante agrade-
ceu a presença das autoridades e 
a oportunidade de sediar o curso, 
que vai formar e especializar co-
laboradores da Fundação, o que 
vem de encontro com o objetivo 
de profi ssionalizar a administra-
ção da entidade. Edison Rogatti 
agradeceu a Fundação por rece-
ber o curso, que será muito bom 
para os seus hospitais e para a 
região.

Na sala de aula, Dr. Amarante 
deu boas vindas aos alunos e fri-
sou a importância do curso, tanto 
que anunciou a presença e apre-
sentou o presidente do Conselho 
de Administração da Fundação, 
Dr. Antonio Hercules, e seis dire-
tores da entidade.

O Dr. José da Silva Guedes fa-
lou que o curso segue as regras 
do MEC e foi criado para propor-
cionar recursos técnicos às Santas 
Casas. Edison Rogatti ressaltou a 
seriedade e a qualidade do curso, 
recomendando aos alunos que 
aproveitassem a oportunidade 
que era dada a eles. Por fi m, anun-
ciou que a Fehosp também vai 
premiar a turma, se for a melhor 
das quatro.

Reunião na Coordenadoria Geral da Fundação

Dr. José da Silva Guedes

Pascoal Marracini

Edson Rogatti

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante A primeira aula do curso

A Fundação cadastrou 20 pessoas com defi ciência

Imprensa/FPAImprensa/FPA

A Fundação Padre Albino par-
ticipou dia 29 de maio, na Coor-
denadoria Municipal de Inclusão 
Social, do DIA D - Dia de inclusão 
social e profi ssional das pessoas 
com defi ciência e dos benefi ciá-
rios reabilitados, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Catandu-
va. O DIA D – Dia de contratação 
da pessoa com defi ciência já é co-
nhecido em diversos municípios 
do Estado de São Paulo como 
mutirão de emprego ou feira do 
emprego; este, porém, teve como 
foco o trabalhador com defi ciên-

Fundação participa do Dia D 
Atividade cadastra pessoas com defi ciência 

interessadas em ingressar no mercado de trabalho

cia e/ou reabilitado pelo INSS.
A Fundação Padre Albino, atra-

vés do setor de Recursos Huma-
nos, cadastrou 20 pessoas com de-
fi ciência interessadas em ingressar 
no mercado formal de trabalho. A 
Gerente de RH, Cristiane Oliveira, 
disse que o Dia D teve importân-
cia fundamental para a Fundação, 
“pois foi o marco do trabalho reali-
zado durante todo o ano na busca 
de pessoas com defi ciência, não 
importa se física, auditiva, visual, 
intelectual ou reabilitada, para que 
assegurem seus espaços”.


