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Iara do Carmo

O abraço dos Bravos. O Clube de Rodeio “Os Bravos”, de Catanduva, abraçando a causa, lançou dia 24 de agosto o 1º leilão de gado pró Hospital de
Câncer de Catanduva (HCC) que será realizado dia 23 de outubro próximo, no Recinto de Exposições João Zancaner. As adesões que dão direito ao
sorteio de uma moto já estão à venda. Última página.

A importância das instituições filantrópicas
O setor filantrópico retorna à sociedade 5,92 vezes mais do que recebe
de imunidade. Esta foi uma das conclusões da pesquisa “A contrapartida
do setor filantrópico para o Brasil” realizada pela DOM Strategy Partners.
Página 06.

XXV Semana Monsenhor
Albino começa dia 18/09
Dia 18 de setembro próximo, com missa às 19h30 na Matriz de São Domingos, começa a XXV Semana Monsenhor Albino, que termina dia 24 com a atividade “Fundação Padre Albino na praça”, a partir das 9h00, na Praça Monsenhor
Albino, que no ano passado reuniu cerca de mil pessoas. Página 09.

Fundação promove concurso de redação para
filhos de funcionários. Página 04.

FIPA abre inscrições para
vestibulares em setembro
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) abrem inscrições para
seus vestibulares em setembro. A exemplo do ano passado haverá o processo seletivo/vestibular tradicional e o processo seletivo através do ENEM
para sete dos seus cursos. Página 11.
Doações. O Hospital
de Câncer de Catanduva continua recebendo
doações de clubes, entidades e pessoas físicas,
entre elas a do Conselho
da Mulher Empresária
(foto). Última página.
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Números comprovam a
eficácia das santas casas e
hospitais filantrópicos
O Brasil acaba de
passar por mais um
importante aprendizado rumo à plenitude democrática. Com
o episódio do impedimento da presidente
Dilma Rousseff, através de um processo
longo e tedioso, consolidou-se mais um lance do edifício democrático, o qual não
se constrói sem sacrifícios e expectativas. Tendo tudo transcorrido dentro da maior normalidade, quando as instituições
funcionaram plenamente, fica a importante lição de que os
mandatários, ainda que legitimamente eleitos, não detém
carta branca para agirem ao arrepio da lei e da ordem, sobretudo a econômica. O interesse do País deve vir antes e acima
de qualquer outro interesse político-partidário.
Faço esse introito tanto para deixar aqui um registro
do importante momento vivido pela nação brasileira como
também para abrir um breve comentário sobre o estado de
penúria da maioria das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos
do Brasil, decorrente de uma desastrosa administração populista, que enfim acaba, e os números superlativos da contrapartida que estas mesmas instituições oferecem à sociedade
em compensação às isenções tributárias de que são detentoras constitucionalmente.
Depois de mais de doze anos sem reajuste na tabela que
remunera os serviços prestados pelas Santas Casas e Hospitais Filantrópicos ao SUS, o que se vê no Brasil inteiro são
centenas de instituições filantrópicas fechando as portas e
milhares de leitos sendo desativados, jogando os usuários do
sistema na desesperança e na dor vendo seus entes queridos
sofrerem sem ter a quem recorrer. Disse já inúmeras vezes
que o SUS é um sistema muito bem pensado e elaborado,
mas sem financiamento justo não funciona adequadamente.
Infelizmente o Brasil, nas seguidas gestões, resiste em adotar
uma política de Estado que priorize a saúde, sabidamente
fonte de progresso e desenvolvimento em muitos países do
mundo, inclusive no Terceiro Mundo.
Não bastasse a crônica falta de financiamento, recentemente, em razão da falta de recursos para todas as necessidades do país, voltaram-se os olhos para as filantrópicas não
para dar-lhes a devida atenção e o tratamento que merecem,
mas para tentar tirar o pouco de ajuda que recebem através
de isenções tributárias garantidas pela Constituição, como se
fossem as causadoras do rombo na Previdência Social.
Um estudo publicado pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (FONIF – www.fonif.org/publicacoes/pesquisa/) chegou a conclusão que, em média, a cada R$ 1,00 que
a instituição filantrópica é isenta de pagar à Previdência Social,
correspondente à cota patronal, ela retorna cerca de R$ 6,00
à população. Ou seja, o valor da isenção não é suficiente para
pagar os custos e viabilizar as entregas totais do serviço básico
necessário. Dito de outra forma, mesmo com a isenção, a instituição precisa colocar dinheiro do próprio bolso, conseguido
por outras fontes de receita e captação de recursos, para poder
fechar suas contas no final do mês. Isso quando elas conseguem; do contrário vão aos bancos e com muita dificuldade
conseguem algum empréstimo a juros estratosféricos, que ao
invés de ajudar apenas prolongam e complicam ainda mais
sua lenta agonia. Muitas vezes com o aval pessoal do próprio
provedor, que nada ganha para administrá-las.
O estudo foi realizado pela DOM Strategy Partners de
maio de 2015 a junho de 2016 e analisou as isenções concedidas aos 56 setores da economia, entre elas empresas optantes
pelo Simples Nacional, microempreendedores individuais, exportação da agroindústria, donas de casa e empresas envolvidas nos eventos da Copa do Mundo e Olimpíada. Em resumo,
concluiu-se que o que as filantrópicas receberam de isenções
no período de 2012 a 2014 correspondeu a 20,3% de um total
de R$ 131,6 bilhões de isenções concedidas a todos os setores. Em relação a arrecadação total da Previdência Social (348,0
bilhões) representa apenas 3,0%. Registre-se que, somente no
Simples Nacional, as isenções foram da ordem de R$ 43.0 bilhões, ou 33.3% do total de isenções da previdência.

Quando o estudo foca, dentre as filantrópicas somente
o setor da saúde, os números são ainda mais expressivos: de
cada R$ 1,00 de isenção da Cota Patronal, os hospitais retornam para a sociedade R$ 7,35. Ou seja, no período analisado,
dos R$ 5,7 bilhões concedidos em isenção, retornaram para
a sociedade nada mais nada menos que R$ 42,0 bilhões. Na
Assistência Social, de cada R$ 1,00 de isenção o retorno é de
R$ 5,73 e na Educação de R$ 3,86. A conclusão inexorável é a
de que não é o governo que financia a filantropia no Brasil,
mas as filantrópicas é que financiam uma parte expressiva
do governo naquilo que é sua obrigação constitucional. Até
quando as filantrópicas aguentarão isso não sabemos.
Segundo ainda o estudo, as filantrópicas realizaram mais
de 160 milhões de atendimentos em 2014 e geraram 1,3 milhão de empregos diretos.
A Fundação Padre Albino, apesar de sua atual estabilidade financeira, faz parte desse contexto através de seus dois
hospitais, da FIPA e do Recanto Monsenhor Albino, apurando, além das isenções que recebe, um déficit anual médio em
torno de R$ 5,0 milhões, cobertos com recursos próprios. E
têm assistido com eficiência e qualidade principalmente os
usuários do SUS.
Para que consiga cobrir os déficits gerados nos hospitais
e Recanto, a Fundação Padre Albino conta hoje com fontes
de receitas vindas de seu plano de saúde e das Faculdades
Integradas Padre Albino. Ainda que não seja sua obrigação
financiar a assistência à saúde pública e a assistência social,
o faz por um compromisso intrínseco insculpido em seu Estatuto, sendo que parte significativa do resultado deva ser
necessariamente reaplicado nas suas atividades meio, sob
pena de elas próprias se inviabilizarem ao longo do tempo
também por falta de investimento e, nesse sentido, deixarem
de socorrer as áreas deficitárias.
Causa-nos espanto e perplexidade quando pessoas esclarecidas e de alta estirpe da sociedade catanduvense, sem
conhecer convenientemente o tamanho e a complexidade
de uma instituição como a Fundação Padre Albino e muito
menos a seriedade com que seus administradores a conduzem, ponham-se a criticar aspectos de sua atual administração em tudo voltada a preservar-lhe a existência e finalidade
e, consequentemente, o bem-estar da população em saúde,
educação e assistência social.
A estes, convidamos a ombrearem-se conosco nesse
mister e participar, ativa e presencialmente, aonde os problemas acontecem vinte e quatro horas por dia, sem saber se
no dia seguinte os recursos públicos chegarão para honrar
os compromissos. E não são poucos. Está sob a nossa responsabilidade a assistência à saúde de mais de 300.000 pessoas
dos 19 municípios que compõem a microrregião; empregamos diretamente mais de 2.200 funcionários, entre eles médicos, enfermeiros, professores, engenheiros, advogados etc.;
nossos cursos educacionais preparam mais de 2.000 alunos
por ano para a vida profissional e nos orgulhamos em dizer
que atualmente temos dois dos melhores cursos superiores
do Brasil (Direito e Pedagogia) e outros seis cursos muito bem
avaliados. O Ambulatório Médico de Especialidades (AME),
que administramos desde 2012, foi avaliado, com referência
ao primeiro semestre deste ano, com a nota 99,7%, superior
à média dos demais AMEs do Estado de São Paulo (97,5%).
Nosso plano de saúde conta hoje com mais de 20.000 vidas e
só não tem mais porque o Hospital Padre Albino está plenamente ocupado, necessitando de ampliações e outros espaços que virão em breve tanto em forma de construção quanto em aquisição de imóveis no seu entorno, visando aliviar o
ambiente hospitalar de serviços que não os exclusivamente
assistenciais. Mas para isso são necessários investimentos e
estes não caem do céu. É preciso conquistá-los com muito
suor e trabalho. Trabalho honrado, honesto, transparente e
absolutamente pro bono. Certamente estas pessoas poderão
fazer mais e melhor, com o que ficaremos imensamente felizes e a população eternamente agradecida.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
04 – Renato Centurion Stuchi
20 – Valdemar Bergamaschi
22 – Prof. Laer Sérgio Dervelan
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
11 – José Altêmio Ferreira
Coordenadoria Geral
06 - Ana Zélia Barbosa Miranda
Aparecido de Jesus Bertolim
Fabiana Aparecida Isnervelin
07 - Mauro José Francisquetti
08 - Aparecido Antonio Vicentin
Célia Marilda Francisquetti Casarini
15 - Matheus de Lucas Paulino
17 - Marco Antonio Milan
Reginaldo Donizeti Lopes
18 - Mauro Tadeu Assi
19 - Fernando Ruiz Cegatti
Salomão Maciel de Oliveira
20 - Marcelo Aparecido Godoy Ruiz
24 - José Mauro Ranzani
26 - Larissa Maira Bulgarelli Fávero
27 - Eleni Vieira Silva
Valdemar Ferrarezzi Júnior
29 - Juliana Cristina Caracini

Hospital Padre Albino
01 - Aline Aparecida Theodoro
Jeziel Erik Pinto
Monaisa Fernanda Cardozo
02 - Roseli Pereira Sampaio de Azevedo
03 - Márcio Rosalino Cruz
04 - Claunice Marques de Araújo
Gigliani Gleice Ruy
Dr. José Joaquim Ribeiro de Souza
06 - Rosemeire Estruzani Alves Betiol
Rosevânia Aparecida Colturato
Tatiana Zanquini Pereira
Yago Henrique de Oliveira
07 - Elizeu Renato da Silva Classe
Milena Teixeira Pereira
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 - Cristiano Bispo dos Santos
Edna Santana
Nair Monari
Stefanie Paniagua
Valéria Fernanda Romana da Silva
Vera Lúcia dos Santos Martinez
12 - Gislaine Roberta Verdiano Guerzoni
Natália Cristina Batista

13 - Gláucia Regina Dias
Thaisa Mara Piveta
14 - Lourdes de Jesus Silva
15 - André Moreira da Silva
Benedito Barbosa da Silva
16 - Francisco Antonio Ferreira Neto
Giselly Júlia Menezes Branzani
Maria Aparecida Lopes Malheiro
Maritsa de Freitas Scarbini
17 - Andresa Bardela Ferreira
Edinete Ferreira Rodrigues
18 - Grazieli Aparecida Michelucci Freitas
José Luís de Moraes
Tamires Fernanda Saurin
20 - Cleidimar da Luz
Elaine Cristina Sigoli
Ivani Alves de Souza Boarolli
Jovelina Correa Lemos Hanaoka
21 - Adriana Aparecida Bianchi Tanaka
Aline Danielle da Silva
Camila Fernanda Mazoca de Almeida
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
Tamires Pereira Duarte Paes
26 - Bacilicia Ap. Medina Mameli
Guilherme Batista Cassioti
27 - Andrea Silva Machado
Eliana Cristina Vicente
Isabel Cristina Netto Aguiar
28 - Sueli Aparecida Favaron
29 - Dr. Antonio Jarbas Ferreira Júnior
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
03 - Maria Hilária da Cunha
Polyana Andressa Prudente de Moraes
04 - Sebastião Severo dos Santos
05 - Eliete Felisbino da Silva Pereira
06 - Joice Priscila Alves da Silva
07 - Maria Célia Oliveira Guedes
11 - Sonia Maria Pereira Brito
Vanessa Aparecida Velasco
13 - Kátia Helena Curti
Márcia Aparecida do Prado
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
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20 - Maira Gisele Spada Barbosa
21 - Cláudia Andrea dos Santos Correia
Leandro Carvalho de Oliveira
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
Larissa Siqueira
Ricardo Espinosa
29 - Carla Cristina Salvini Carles
30 - Ana Catarina dos Santos
30 - Elizabete Ap. de M. Mattioli
Recanto Monsenhor Albino
01 - Ana Paula Floriano Ferreira
Malvina Giroto Euzébio
23 - Fabiana Cotrim Alves
25 - Tatiane Paula Chimello
26 - Dr. Celso Luiz Barbieri
29 - Rosângela Carla da Silva Acioli
Colégio Catanduva
18 - Cleonice Silvana da Silva
24 - Ariane Badaró da Silva
28 - Profª Suelen Marcellino de Amorim Viegas
30 - Profª Rita de Cássia Massambani Peres
Padre Albino Saúde
13 - Rogério Henrique Leandro
17 - Amanda Bofi
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
09 - Marcela Sabrina Novais dos Santos
14 - Célia Cruz Rosa Bonesi
23 - Larissa Failli Pereira
25 - 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
07 - Emerson Bernardo da Fonseca
10 - Cleusa Aparecida Vieira Pereira
José Renato Franco Alves
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
17 - Elisabete do Nascimento
19 - Prof. Pedro Celso Ribeiro Bazilli
Prof. Thales Fernando Roque Barba
21 - Prof. Kleber Henrique Saconato Afonso
24 - Prof. Fábio Stuchi Devito
29 - Profª Eliana Meire Melhado
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Fundação promove concurso de redação para filhos
de funcionários na Semana Monsenhor Albino
O Setor de Recursos Humanos (RH) da Fundação
Padre Albino, através do Núcleo de Educação Continuada, promove na XXV Semana Monsenhor Albino, que
será realizada de 18 a 24 de setembro próximos, o I Concurso Cultural de Redação dirigido para filhos dos funcionários. O participante deverá escrever uma redação
relatando o quanto a Fundação Padre Albino é ou foi
importante para ele e família.
Os objetivos do concurso são promover aos filhos
(as) de funcionários da Fundação Padre Albino momentos de reflexão sobre a importância do legado do Padre
Albino para sua vida, família e comunidade; inspirar
sentimentos de gratidão, gentileza e amor às futuras
gerações, influenciados pelo exemplo de bondade, caridade e amor ao próximo que simbolizam a vida e obra
do Padre Albino e incentivar a leitura e a redação.
De acordo com o regulamento do concurso poderão participar filhos (as) de funcionários (as) da Fundação Padre Albino regularmente matriculados nas
Escolas de Ensino Fundamental públicas ou privadas e
que se enquadrem nas seguintes categorias: Categoria
I: alunos de 6ª e 7ª séries e Categoria II: alunos de 8ª
a 9ª séries. Cada criança poderá participar com apenas
uma redação, que deverá retratar a ideia central e ter
pertinência com o tema. Os trabalhos deverão ser individuais e caberá à comissão organizadora definir os
apropriados à idade escolar dos participantes.
O participante será responsável pelos custos envolvidos na confecção da redação, inclusive a retirada do
formulário padrão do concurso e a entrega da mesma
ao Núcleo de Educação Permanente (NEP) das 7h00
às 16h00 de segunda a sexta-feira (ver cronograma ao
lado). A comissão organizadora não se responsabilizará
por extravios e danos durante a entrega, caso seja feita
por malote ou outros meios.
A redação deverá ter título e entre 15 (quinze) e 23
(vinte e três) linhas e ser manuscrita, com caneta esferográfica azul ou preta, na Língua Portuguesa, pela criança que estará concorrendo. Não serão aceitas redações
impressas ou em folha que não seja no formulário padrão. A redação será desconsiderada caso não tenha
coerência com o tema e/ou for ilegível.

A comissão organizadora escolherá os dois melhores trabalhos, por categoria, que serão premiados.
As redações serão avaliadas segundo os critérios: 1.
adequação ao tema: a redação deve estar de acordo com
o tema proposto. 2. qualidade da redação: será observada objetividade, criatividade, ortografia, capricho, organização de ideias e adequação do texto de acordo com
a idade dos participantes. 3. originalidade e ineditismo:
a redação não poderá ter sido publicada ou copiada de
mídias ou qualquer outro veículo de comunicação.
Prazos e cronograma
15 a 23 de agosto - retirada dos formulários no NEP
do Hospital Emílio Carlos das 7h00 às 16h00;
01 de setembro - prazo limite para entrega da redação, das 7h00 às 16h00
10 a 15 de setembro – julgamento das redações
23 de setembro - divulgação dos vencedores e premiação, às 9h00, na Coordenadoria Geral da Fundação
Padre Albino.
Sugestões para premiação
Categorias I e II - 1º lugar: cesta de chocolate e visita
ao local de trabalho do pai/mãe. Os ganhadores poderão retirar os prêmios mediante apresentação da declaração de matrícula da escola na série correspondente.

VAGAS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
A Fundação Padre Albino está recebendo
currículos de pessoas com deficiência.
Os currículos podem ser entregues no
Hospital Emílio Carlos, Setor de Recursos Humanos, de 2ª a 5ª feira, das 13h00 às 17h00, e
às 6ª feiras, das 13h00 às 16h00. Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema, Catanduva/SP.

Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de julho deste ano
processo de Recrutamento Interno com funcionários para transferência de uma posição para outra, promoção de um nível para outro e promoção de um cargo para outro. Os funcionários aprovados foram:
Funcionário

Contratado na função de

Depto

Promovido para

Maycon Diego Braga Terra

Oficial de Manutenção II

HPA

Técnico em Eletrônica

Daniela Pereira da Silva

Auxiliar administraƟvo II

PAS

Auxiliar de cadastro
Auxiliar administraƟvo II

Márcia Roberta Moisés de Souza

Recepcionista caixa

PAS

Gabriel Lucci Magalhães

Auxiliar administraƟvo I

PAS

Recepcionista caixa

Camila Luzia Damiana ChieraƩo

Enfermeira Coordenadora

HPA

Enfermeira Coordenadora CIHT

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em julho, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
Hospital Padre Albino
Litemar Dias Gomes
Ana Carolini Bugatti
Luis Adriano Gomes
Miguel Aparecido Marcos das Neves
Claudemir Curan
Alex Sander Marcantonio
Adriana de Carvalho da Silva
Luciana Regina Francisco de Paulo
Marlene Aparecida Borges de Espírito
Sandra Márcia Pardo
Lívia Machado Espírito Santo Stopa
Iara Lopes da Silva

Rosana Aparecida da Silva
Gilberto Agudo Júnior
Elias de Freitas Augusto
Adilson Sidnei Rueda
Priscila Alves Zeferino Rossi
Noel Messias da Cunha
Hospital Emílio Carlos
Polyana Andressa Prudente Moraes
Edna dos Santos Pimentel
Camila Aparecida Costa
Caroline David
Fransley Rodrigues Trindade

Coordenadoria Geral
Jair Venâncio de Oliveira

Homenageados
do mês
Angélica Ravazzi – Faturamento de Convênios
Flávia Cristina Ragagnon – 5° Andar
Lucélia Fernanda Domingos – 4° Andar
Ester Chueco Garcia Liziero – 3° Andar
Débora Cristina Amaro Balduíno – Pediatria
Maria de Fátima Gonçalves Alves – Centro Cirúrgico
Roberta Bistafa – UTI Adulta
Maurício Antônio Castilho – Hemodiálise
Maria Fernandes Boerin – Unidade de Tratamento para Queimados
Andréia Cristiane do Nascimento – Pronto Atendimento
Caroline Perpétua B. de Souza – Unid. de Urgência e Emergência
Efigênia dos Santos Félix – Berçário
Antonia Aparecida Esparapani Frota – Centro Obstétrico
Patrícia do Nascimento Silva – Maternidade I
Fabiana Perpétua Olivari Fabri – Maternidade II
Patrícia Cristina N. Zaneti – Unid. de Terapia Intensiva Neonatal
Marcela Pereira de Sá – Unidade de Terapia Intensiva Infantil
Márcio Rosalino Cruz – Posto III
Maria Ivonete Chagas – Agência Transfusional
Cristiane Maria Graciano Pedrassoli – Banco de Leite
Naiara Toppe Von Anchen – PABX
Juliana Perpétua da Cunha – Recepção Pronto Socorro

Rodrigo Lopes de Souza – Almoxarifado
Marilete Karin Luzia – Ambulatórios
Maria Raimundo Biasioli – Central de Materiais e Esterilização
Stefani Innocente Duarte – Enfermagem
Maria de Lourdes Oliveira da Silva – C2 Ímpar
Marli de Jesus – C2 Par
Luzia Martins da Silva – C3 Ímpar
Andreza Batista – C4
Roberta Balbino Ferreira – C5
Maria Rita de Cássia Jeronimo Bonfim – Centro Cirúrgico
Érica Ap. Rubinho da Silva – Moléstias Infecciosas
Vanessa Dayana Antonio – Unidade de Terapia Intensiva
Antonio Ailton Barbosa – Manutenção
Priscila Aparecida Villa – Portaria
Maria Cláudia do Prado Lopes – Quimioterapia
Célia Donizete Jacomini – Recepção
André Luis Boccinhi – SAME
Julian Cláudia Pereira – Serviço de Higiene e Limpeza
Célia Maria Carlessi – Cozinha
Marina Aparecida Pimenta – Copa
Bruno Machado Dutra de Moraes – Telemarketing
Aleksandre Pet Larioz Rodrigues – Transporte

Jussara C. Gerolli - Técnica de Enfermagem
Clair Traldi – Serviço de Higiene e Limpeza
Elaine Castilho – Serviço de Nutrição e Dietética

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!

Recanto Monsenhor Albino
Ângela Santana Martos
FIPA
Elisabete do Nascimento
AME
Marlene do Carmo Silva Carvalho
Ana Jaqueline Pim
Cinara Garbin Bonora
Elisabete Cristina Acre
Kimberly Stefany Serafim Bertellini

Colabore com o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) doando a
partir de R$ 3,00 (três reais) na sua conta de energia elétrica.

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000

LAZER E VARIEDADES
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Saiba reaproveitar alimentos
O abacate é uma fruta que traz muitos benefícios
à nossa saúde, mas para obter todos os benefícios é
importante sua inclusão em uma dieta equilibrada.
O abacate reduz a taxa de colesterol e pressão
sanguínea, possui ação antioxidante, age contra
prisão de ventre e perturbações digestivas, possui

Segredos culinários

s

ação anti-inflamatória, auxilia na desintoxicação
do fígado, evita fadiga mental, ajuda na formação
de ossos e dentes e fornece energia, aumentando
a disposição.
Segue receita do Programa Alimente-se
bem do SESI.

CULINÁRIA

Limpeza de utensílios
5. Para limpar talheres e objetos de prata use a
água em que você cozinhou batata.
6. Antes de ralar queijo pincele o ralador com
óleo. Na hora de lavar, o queijo se soltará mais facilmente.
7. Tire as manchas da pia de aço inoxidável
com um pano embebido em álcool. Se houver ferrugem, passe fluido de isqueiro, depois gotas de
óleo de oliva e, em seguida, uma esponja com detergente. A pia ficará novinha.
8. Para limpar o mármore, esfregue-o com um
saquinho de sal molhado.
9. Para tirar a gordura do exaustor de cozinha, retire o filtro e deixe de molho em água bem
quente, com algumas gotas de detergente. Enxágue bem antes de recolocar no lugar.

O olho é a lâmpada do corpo
Mt 6,22-23
A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu
olho estiver são todo o teu corpo ficará iluminado, mas, se teu olho estiver doente, todo o teu
corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em si
são trevas, quão grandes são as trevas.
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.’

29 alimentos que dão músculos
07 – Azeite de oliva - Um dos alimentos favoritos dos octogenários e viris campeões de flexão de
braço da Toscana (Itália). Não à toa: tem gordura monoinsaturada, que impede a degradação do tecido
muscular e protege articulações. Passe azeite no pão
integral, em vez de manteiga, no café da manhã. Se
você malha na hora do almoço ou à noite, use-o para
temperar a salada.
08 – Café - Estudos feitos com cápsulas de cafeína
mostram que a substância é estimulante, incentiva o
organismo a produzir energia – o que pode aumentar sua resistência, você treina por mais tempo. Pelo
mesmo motivo, uma xícara de café é capaz de ajudar
você a despertar e a acelerar a queima de gordura. A
bebida ainda tem propriedades antioxidantes.
09 – Anchova - O gosto é forte; há quem não
curta, mas deveria curtir. A anchova esbanja ômega-3, nutriente que também é anti-inflamatório.
Você pode preparar o peixe no forno com legumes, azeite de oliva e ervas. Uma opção mais rápida: comer a versão enlatada com torrada integral.
Continua.

Nhoque de abacate
Ingredientes
1 xícara (chá) de abacate
½ xícara (chá) de batata
1 colher (café) de sal
1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo
Ingredientes
½ xícara (chá) de cebola picada
2 dentes de alho picados
2 colheres (sopa) de azeite
3 xícaras (sopa) de tomate picado
1 colher (chá) de sal
5 folhas de manjericão
Modo de preparo: Separe a polpa do abacate
da casca. Reserve. Cozinhe a batata. Amasse a
batata e o abacate, acrescente o sal e coloque a
farinha aos poucos até que solte das mãos. Modele os nhoques. Ferva a água, coloque os nhoques e espere até que subam. Retire da água e
reserve. Para o molho, doure a cebola e o alho
no azeite, acrescente o tomate e o sal e deixe
apurar. Decore com as folhas de manjericão.
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Valor calórico/porção: 302,08 kcal
Colaboração: Serviço de Nutrição e Dietética
do Hospital Emílio Carlos

Use forma de empadas para assar
pimentões no forno - isso ajuda a
mantê-los em pé.
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“Podemos escolher o que semear, mas somos
obrigados a colher aquilo que plantamos.”
Provérbio chinês

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 e 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.

COSTUMES & MITOS
Você sabia que 11 de setembro foi dia de
outro massacre?
O dia 11 de setembro já estava na história da
humanidade antes mesmo dos ataques dos aviões
ao World Trade Center. Nessa mesma data, mas
em 1973, ocorreu um violento golpe de Estado
no Chile. Salvador Allende foi o primeiro marxista
eleito na América Latina por um regime democrático, em 1970, depois de três tentativas frustradas.
Quando assumiu o cargo implementou uma série
de reestruturações a partir de diretrizes socialistas.
Havia um projeto de reforma agrária e nacionalização das indústrias. O debate político atingiu boa
parte da sociedade. Allende respeitava a política
democrática e a liberdade civil, mas com o apoio
do governo norte-americano, as Forças Armadas
deram um golpe, derrubaram o Governo e instalaram no poder o ditador Augusto Pinochet.
Por que o pomo de Adão tem esse nome?
O nome se refere a uma lenda que afirma que
um pedaço do fruto proibido teria ficado preso na
garganta de Adão. Na verdade, essa parte da garganta é uma projeção de uma cartilagem da laringe.

CURIOSIDADE
Como os ratos conseguem andar nas paredes?
A planta das patinhas deles têm pequenas saliências, as calosidades plantares ou ampolas
adesivas. O jogo das garras e dessas protuberâncias permite ao animal encontrar um ponto
de apoio eficaz nas reentrâncias e saliências que, embora invisíveis aos nossos olhos, se espalham pelas paredes. O animal não consegue andar por paredes perfeitamente lisas.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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A importância das instituições filantrópicas para o país
O setor filantrópico retorna à sociedade 5,92 vezes mais do que recebe de imunidade. Esta foi uma
das conclusões da pesquisa “A contrapartida do setor
filantrópico para o Brasil” realizada pela DOM Strategy Partners, segundo a metodologia Intangible Assets
Management (IAM), aprovada por organizações como
BNDES e FNQ (a IAM é aplicada em 44 das 100 maiores
empresas brasileiras e no terceiro setor). A pesquisa foi
encomendada pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (Fonif ) e divulgada dia 08 de agosto último,
em Brasília, para representantes de entidades filantrópicas, inclusive da Fundação Padre Albino, deputados
e senadores.
O estudo comprova que retirar a isenção tributária
do setor filantrópico não resolverá o desequilíbrio das
contas públicas do Brasil; ao contrário, as filantrópicas
dão contrapartida benéfica em serviços, com os quais
devolvem o dinheiro público à sociedade.
Nas áreas de saúde, educação e assistência social, a
estimativa do estudo é que cada R$ 1,00 concedido em
isenção fiscal ao setor filantrópico gere um retorno de
R$ 5,92 em benefícios à sociedade. O relatório ressalta
que “as entidades não só cumprem a lei, ao devolver o
R$ 1,00, mas entregam adicionais R$ 4,92 em serviços
prestados em educação, saúde e assistência social”.
A pesquisa se baseou em dados da Previdência Social, Receita Federal e dos ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social e está restrita às 8.695
entidades filantrópicas que possuem o Certificado de
Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas),

que as isenta da obrigação de recolher a contribuição
de 20% sobre a folha de pagamento à Previdência. Em
troca, a exigência é que as filantrópicas prestem serviços gratuitos em atividades complementares ao Estado,
como saúde, educação e assistência social.
Na educação, a contrapartida exigida por lei em troca do Cebas é que as instituições de ensino ofereçam
uma bolsa integral a cada quatro pagantes; na assistência social, que mantenham a prestação de seus serviços
de forma integralmente gratuita e na saúde, que 60%
dos serviços sejam oferecidos através do SUS.
Na análise individual de cada área, a maior contrapartida da isenção fiscal ao setor é estimada para a saúde – retorno de R$ 7,35 para cada R$ 1,00 em isenção
tributária. O relatório afirma que a cada R$ 100,00 que
um hospital filantrópico deixa de pagar em impostos,
investe R$ 735,00 no atendimento à população. Na
assistência social, a contrapartida estimada é de R$
573,00; na educação, R$ 386,00.
No período entre 2012 e 2014, as filantrópicas representaram a terceira maior renúncia de arrecadação da
Previdência Social, aproximadamente R$ 26,7 bilhões,
de acordo com a pesquisa. A renúncia, por ano, é estimada em cerca de R$ 10,4 bilhões. No entanto, as entidades filantrópicas ficam atrás da desoneração da folha
de pagamento concedida a 56 setores da economia,
que somou R$ 47,4 bilhões nesse período e respondeu
por 36% das isenções concedidas pela Previdência Social no período, e do Simples Nacional, cuja renúncia
somou R$ 43 bilhões, ou 33,3% do total.

Hospitais realizam festas julhinas
O Setor de Quimioterapia do Hospital Emílio Carlos
realizou a tradicional festa julhina para os pacientes e
acompanhantes no dia 29 de julho. Organizada pela
equipe multidisciplinar da Quimioterapia, a confraternização foi animada por sanfoneiro e contou com quitutes diversos. Na ocasião, os clientes receberam brindes doados pelos profissionais daquele setor.
A festa julhina para os pacientes e acompanhantes
da Pediatria do Hospital Padre Albino foi realizada no
dia 7 de julho, a partir das 14h. A confraternização foi
organizada pela Irmã Deolinda Muti em parceria com o
Projeto Dr. Sara & Cura, mantido pelos Rotarys Clubs de
Catanduva, cujos integrantes realizaram diversas brincadeiras. Aos presentes foram servidos quitutes juninos
e para deixar o ambiente mais acolhedor, os profissionais decoraram o setor.

A pesquisa aponta a relevância do atendimento
das entidades filantrópicas em áreas em que o setor
público não tem condições de atuar sozinho. Segundo
o estudo, as instituições certificadas pelo Cebas representam 14% do total das universidades do país e respondem por aproximadamente 25% dos dois milhões
de bolsas de estudo para financiamento estudantil no
país, incluindo ProUni e Fies.
Na saúde, de acordo com o relatório, os certificados equivalem a 1.393 hospitais, responsáveis por
31% das internações realizadas no país em 2015. Na
assistência social, a estimativa é que as instituições
isentas respondam por 62,7% de todas as vagas da
rede socioassistencial.
A intenção do Fonif, além da organização e divulgação dos dados do setor, é monitorar e participar de forma mais atuante dos debates importantes para o setor
e já participará de audiência pública sobre o tema no
dia 31 de agosto, em Brasília.
O Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas é
uma associação sem fins lucrativos com o propósito de
atuar em defesa dos interesses das entidades filantrópicas, promovendo sinergia e fortalecimento do setor,
visando a plena garantia dos direitos constitucionais
e tem a participação de organizações comprometidas
com a causa da filantropia nas áreas de assistência social, educação e saúde.
A presidência do Fonif é ocupada pelo CEO da Associação Santa Marcelina, mantenedora da Faculdade
Santa Marcelina, Custódio Pereira.

Divulgação

Confraternização na Quimioterapia

Divulgação

Confraternização na Pediatria
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Visita a hospital
referência em humanização
Com o objetivo de aprimorar as boas práticas de
humanização nos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, as profissionais, Alessandra Aparecida Barbosa
Carozio, Esmerinda Cavassana da Silva, Claudenice
dos Santos Rocha e Maristela P. P. Neves representaram a instituição numa visita técnica ao Hospital Estadual Américo Brasiliense no dia 29 de junho.
O grupo foi recepcionado por equipe multiprofissional da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa
e Assistência do HCFMRP-USP – FAEPA, gestora do
hospital, que apresentou o contexto institucional. Na
ocasião foram discutidas as boas práticas em humanização e o grupo participou de visita guiada.
O Hospital Américo Brasiliense tem 100% dos
seus atendimentos em média complexidade destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde –
SUS. Entre as premiações, 2011: melhor hospital do
interior e o segundo melhor do Estado de São Paulo;
2012: inserido no projeto hospitais referência em humanização; 2014: 1º colocado em internação humanizada; 2015: acreditado ONA nível 1; 2015: prêmio
excelência em saúde – categoria hotelaria hospitalar.
Divulgação

Comunicação/HPA

Treinamento sobre gerenciamento do custo hospitalar.
A área de Custo da Fundação Padre Albino ministrou nos dias 3 de junho, no Hospital Emílio Carlos, e no
dia 27 de junho, no Hospital Padre Albino, capacitação
sobre a gestão do custo hospitalar. O curso teve como
objetivo informar e conscientizar os profissionais da
área da saúde sobre o custo visando melhoria continua
dos processos, pessoas e impactos.
De acordo com a analista de custos Luciana Aline Ferreira da Silva, diante do cenário econômico atual, a Fundação Padre Albino identificou a necessidade de orientar
os colaboradores sobre a importância de cada individuo
no processo de construção do custo hospitalar.

Na ocasião, Luciana forneceu informações que podem servir de suporte para a tomada de decisão, uma
vez que todas as fases da produção de saúde impactam
no custo final do serviço prestado. Luciana ressalta que
quando as receitas ficam escassas, a redução de custo é
uma forma inteligente de melhorar a gestão dos recursos. “É sempre importante reavaliar conceitos e gerir de
forma coesa pessoas e processos, pois essa ação impacta diretamente nos custos da empresa”, diz.
Após o treinamento, o setor de custo da instituição
já identificou melhora na postura profissional e maior
aproveitamento dos recursos disponíveis.

Coordenação de Enfermagem participa de projeto do Coren

Profissionais dos hospitais da Fundação com
profissionais do “Américo Brasiliense”.

Pedagogia da FIPA promove
palestra sobre Transtorno
Desafiador Opositivo
No dia 09 de setembro próximo, às 19h30, na sala
09 do Câmpus São Francisco, o curso de Pedagogia da
FIPA promove a palestra “Transtorno Desafiador Opositivo (TDO) e as dificuldades na escola”, que será ministrada por Sandra Regina Pereira, mãe de uma criança
diagnosticada com TDO e redatora do site http://www.
transtornos.org. Após o diagnóstico do filho, Sandra
passou a escrever suas experiências e o dia a dia de
quem convive com o transtorno com o objetivo de auxiliar outros pais que passam pelo mesmo problema.
A palestra é gratuita e dirigida para alunos do curso
de Pedagogia. Demais interessados em participar da
palestra deverão fazer inscrição antecipada de segunda
a sexta das 13h30 às 17h30 pelo telefone (17) 33113228 e das 18h30 às 22h30 pelo telefone (17) 33113334 com Marion Pereira. Vagas limitadas.

Semana do Administrador
tem duas palestras
Nos dias 5 e 6 de setembro, às 19h30, no Câmpus
São Francisco, o curso de Administração da FIPA promove a Semana do Administrador, com duas palestras.
No dia 05, alunos do 3° e 4° anos participarão da
palestra “Música: o mágico ingrediente para uma vida
feliz”, pelo personal coaching Renato Bragiato. No dia
06, o tema é Empreendedorismo e Motivação”, pelo empresário Emerson Serandin, para alunos do 1° e 2° anos.

As responsáveis técnicas de enfermagem Claudenice dos Santos Rocha (Hospital Emílio Carlos) e Esmerinda Cavassana da Silva (Hospital Padre Albino)
participaram no dia 28 de junho da sétima reunião
da Diretoria Itinerante do Conselho Regional de Enfermagem – Coren-SP.
A iniciativa da gestão 2015-2017 tem o objetivo
de estreitar o relacionamento com os profissionais
de enfermagem e conhecer as diferentes realidades
do Estado de São Paulo. A participação das colaboradoras da Fundação Padre Albino foi registrada na
revista institucional do Conselho.
Treinamento
A equipe de enfermagem do Hospital Emílio Carlos participou no mês de junho de capacitação sobre
ressuscitação cardiopulmonar/RCP. De acordo com a
responsável técnica de enfermagem Claudenice dos
Santos Rocha, a educação continuada foi realizada

com todos os enfermeiros. “Para garantir a sobrevida
do individuo, o atendimento de enfermagem precisa
ser rápido e sistematizado”, diz.
A coordenação de enfermagem tem o objetivo de
expandir o aprimoramento do tema para os auxiliares e técnicos de enfermagem.
Comunicação/HPA

Equipe de Enfermagem do HEC que participou do
treinamento.

Semana do Aleitamento Materno
O Hospital Padre Albino realizou atividade em comemoração à Semana Mundial do Aleitamento Materno, celebrada de 1 a 7 de agosto sob o tema “Sustentabilidade”.
De 2 a 5 de agosto, a equipe de enfermagem foi treinada para a implantação do projeto de amamentação na primeira hora de vida. Além disso, as gestantes e puérperas
internadas foram orientadas sobre o tema. As ações foram
coordenadas pela enfermeira obstetra e coordenadora da
Maternidade Luciana Braz de Oliveira Paes.
Para Luciana, amamentar é pensar na saúde das
próximas gerações. “A Maternidade está inserida no
contexto da assistência humanizada. Sendo assim, o
bebê que nasce no “Padre Albino” e não tem restrição
médica é incentivado à amamentação o mais precoce
possível, ou seja, ainda na sala de parto”, explica.
Além dos benefícios em relação à amamentação, o
ato proporciona o contato pele a pele entre a mãe e o
recém-nascido, fortalecendo ainda mais o vínculo que é
fundamental para o sucesso da amamentação.

O evento contou com a participação de 80 pessoas,
entre colaboradores e clientes.
Comunicação/HPA

Colaboradores são treinados sobre a importância do
aleitamento materno.

Almoço do dia dos pais
No dia 14 de agosto último, em comemoração ao Dia dos Pais, o Rotary Clube de Catanduva Norte ofereceu almoço especial para os idosos do Recanto Monsenhor Albino, com a presença do casal presidente Ederbal Peres dos
Santos e Solange Vicente Ferreira dos Santos.
A Supervisora do Recanto, Irmã Anália Nunes, presenteou os idosos com sapatos.

08

Agosto/2016

Semana Municipal da
Pessoa com Deficiência

Biomedicina cria as Ligas de
Hematologia e Imunologia

Na Semana da Biomedicina, realizada de 09 a 15 de
agosto, a Coordenadora do curso de Biomedicina da
FIPA, Profª Drª Ana Paula Girol, apresentou a proposta de
formar duas ligas estudantis, ligadas ao Centro Acadêmico (CABC): a Liga Acadêmica de Hematologia e Banco de
Sangue (LAHBS) e a Liga de Imunologia Clínica aplicada
do curso de Biomedicina FIPA (LICA-FIPA). Os estatutos
estão sendo finalizados e as atividades devem ser iniciadas até outubro deste ano nas áreas de Ensino, Científica,
Extensão e Laboratorial.
De acordo com a Profª Ana Paula, os objetivos gerais
das Ligas são promover aos estudantes formações generalista, ampla e ética por meio de aprofundamento
teórico e discussão de artigos científicos e casos clínicos que envolvam assuntos relacionados às áreas de
Imunologia e Hematologia, bem como contextualizar
os exames laboratoriais integrando e correlacionando
-os com outras áreas da saúde; promover a produção
científica acadêmica com vistas à saúde, à vigilância
epidemiológica e à qualidade de vida da população;
incentivar a participação de acadêmicos em projetos

de extensão junto à comunidade (programas, projetos,
eventos, cursos, por exemplo, campanhas de doação
de sangue, medula e órgãos, campanhas de combate a
zika e dengue, campanhas de prevenção a HIV e hepatites, campanhas informativas sobre doenças autoimunes, leucemias e linfomas).
A Profª Ana Paula Girol ressalta que as Ligas contribuirão para o crescimento e fortalecimento do curso de
Biomedicina, “ampliando nossas atividades científicas e
de extensão à comunidade”.
Aula magna O curso, em parceria com o Núcleo de
Pós Graduação, promoveu dia 27 de julho último, às
19h00, no Anfiteatro Padre Albino, aula magna do curso
de Citologia esfoliativa e onco-hematologia, ministrada
pelo Prof. Dr. Ayder Anselmo Gomes Vivi, cirurgião geral
e oncologista. Na sequência, a Profª Drª Ana Paula Girol
e o Prof. Daniel Henrique Gonçalves falaram sobre a importância do curso para a região de Catanduva e deram
orientações e informações. A aula reuniu egressos do
curso de Biomedicina e matriculados e/ou interessados
no curso.

Núcleo da Qualidade avalia a reativação do Programa 5S
O Núcleo da Qualidade dos hospitais da FunComunicação/HPA
dação reativou o Programa 5S no último mês de
maio. A metodologia propõe melhorias que incluem desde a organização dos setores de trabalho até a padronização dos processos. Entre
“Emílio Carlos” e “Padre Albino”, o 5S possui mais
100 auditores treinados para a promoção de um
ambiente de trabalho melhor.
Em junho, os colaboradores participaram do
Dia do Descarte, ação inicial para o desenvolvimento do primeiro senso a ser trabalhado, utilização. De acordo com a Coordenadora o Núcleo
Equipe do 5S do Hospital Padre Albino.
da Qualidade dos hospitais Maria Cláudia Piccolo
Barbosa, no Hospital Padre Albino foram descartados não agendadas com o objetivo de avaliar a prática
1.437 itens, sendo que 425 foram reaproveitados. Já diária dos sensos trabalhados anteriormente. No fino Hospital Emílio Carlos, 778 materiais sem utiliza- nal do ano, os setores participantes com pontuação
ção foram colocados à disposição do programa e 157 de 80 a 100 devem ser certificados pela participação
reutilizados por diferentes setores. “O evento propor- no programa.
A metodologia 5S surgiu na década de 50, no Jacionou a discussão sobre a importância da correta
pão, e tem como objetivo apresentar resultados exutilização dos materiais”, conta.
Os produtos descartados sem serventia aos se- pressivos em relação à padronização dos processos.
tores foram destinados à reciclagem. Maria Cláudia
Mais
ressalta que, após a aplicação do senso da utilização,
Além do 5S, o Núcleo da Qualidade desenvolve
já é possível notar os setores com melhor ambiência.
Em julho, o Núcleo da Qualidade incentivou a uti- diferentes ações com o objetivo de promover a exlização do senso da organização. Por meio de audito- celência na assistência. Sendo assim, a instituição inrias internas, os setores foram avaliados e receberam veste na ampliação dos recursos humanos da área.
pontuação de acordo com a aplicação do programa. O setor passa a contar com a auxiliar administrativa
Em agosto, os hospitais trabalham o senso da limpe- Adriana de Carvalho da Silva e com novo analista de
za e no mês de setembro o foco será a saúde. No mês qualidade Noel Messias da Cunha, que é engenheiro
de outubro, a coordenação do programa fará visitas de produção, pós-graduado em gestão de projetos.

Nova CIPA do HPA
A nova Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA gestão 2016/ 2017 do Hospital Padre
Albino tomou posse no último dia 12 de julho.
Os novos membros da CIPA são Simone Aparecida Trovó, Valdir Candido Dionísio, Alessandra
Aparecida Barbosa da Silva, Natália da Silva Estevo,
Gislaine Roberta Verdiano Guerzoni, Fabrícia de
Cássia Presente (efetivos), Esmerinda Cavassana da
Silva, Solange Regina de Paulo, Maria de Lourdes
dos Santos, Ana Maria Teodoro e Maria Cláudia Piccolo Barbosa (suplentes).
Os integrantes indicados pelo empregador são
Valéria Francheto, Osmar José Alves, Júlio César
Gonçalves, Edson Luis Aparecido Ferreira Barbosa,
Natália Cristina Roma, Cleonice Bento Neto Rego
(efetivos), Aniely de Lima Pinceli, João Batista Viana, Daniela Aparecida Pretti, Moisés Antonio Francisqueti, Ana Paula Elias Alves (suplentes).

A FIPA participou de 15 a 20 de agosto da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, que teve por
tema “Todos juntos pela inclusão” e várias atividades.
No dia 16, às 19h30, no Câmpus Sede, foi ministrada
a palestra “Inclusão social e a pessoa com deficiência: o
que você tem a ver com isso? pelo Secretário de Assistência Social de Catanduva, Francisco Rodrigues Neto;
no dia 17, às 19h30, a palestra “O trabalho multidisciplinar com pessoas com deficiência”, pela Equipe Multidisciplinar da APAE Catanduva, e no dia 18, às 20h00, Roda
de conversa com atletas com deficiência e alunos de
Educação Física, com a participação de alunos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física.
Os alunos da FIPA participaram de atividades em
outros locais. Nos dias 17 e 18, às 8h00, no CRAS Imperial e no CRAS Bom Pastor, respectivamente, houve reuniões socioeducativas com orientações de prevenção,
apresentações culturais e depoimentos, tendo como
mediadores a Drª Ana Paula Polacchini de Oliveira, docente do curso de Direito e alunos do curso; nos dias
18 e 19, às 8h00 e 13h00, respectivamente, na EMEF
Arnaldo Zancaner, houve atividades de orientação de
prevenção e vivências com dinâmicas de sensibilização,
com mediação de alunos do curso de Enfermagem e a
Equipe do Creas de Catanduva.
A Semana foi realizada pela Prefeitura de Catanduva, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e
APAE em parceria com a FIPA e outras entidades.
Divulgação

Roda de conversa com atletas com deficiência e
alunos de Educação Física.

Workshop para interessados
no curso de Medicina
Dia 20 de agosto último, no Câmpus Sede, a partir
das 8h00, o Centro Acadêmico Emílio Ribas (CAER) do
curso de Medicina da FIPA realizou o IV Workshop de
Medicina, dirigido para alunos do Ensino Médio e prévestibular que desejam ingressar no curso de Medicina.
Do workshop, evento realizado anualmente com o
objetivo de propiciar aos futuros acadêmicos o contato
com o ensino, a prática e a vivência de um dia de aula
do curso de Medicina, participaram 135 pessoas. Os
alunos do curso de Medicina ministraram aulas práticas
de anatomia humana, histologia, patologia, nós e suturas, primeiros socorros e talas e gessos.
Divulgação

Divulgação

Os novos integrantes da CIPA do HPA.

Os interessados no curso tiveram aula prática.
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Museu Padre Albino
recebe visita de alunos

Divulgação

O Museu Padre Albino recebeu no dia 06 de julho
visita de duas turmas de crianças do Projeto Férias da
Estação Cultura. No total, 45 crianças e seis monitores.
O Diretor do Museu, Prof. Sérgio Luís de Paiva Bolinelli,
acompanhou os visitantes dando-lhes explicações necessárias em cada uma das salas.
No mês de julho o museu recebeu a visita de 168
pessoas, sendo 143 de Catanduva e 24 de outras doze
cidades - Catiguá, Pindorama, São José do Rio Preto,
Araraquara, São Paulo, Meridiano, Monte Alto, Urupês,
Valentim Gentil, Sorocaba, Novais, Marapoama e Rodeio Bonito (RS).
O Museu Padre Albino, na Rua Belém, 647, esquina
com Rua Ceará, funciona de 2ª à 6ª feira, das 7h00 às
17h00, e aos sábados, das 7h00 às 11h00. As visitas podem ser agendadas pelo fone (17) 3522.4321. A entrada é franca.

Equipamentos para o HPA

Marcos Scaldelai ministra palestra
exclusiva para funcionários da Fundação
O catanduvense Marcos Scaldelai, autor do livro
“99,9% não é 100%”, participará da XXV Semana Monsenhor Albino. Ele ministra a palestra “99,9% não é
100%. Você pode mais!”, no dia 19 de setembro próximo, exclusivamente para os funcionários da Fundação
Padre Albino, às 20h00, na Sala de Ginástica e Dança do
Complexo Esportivo “Prof. Ivo Dall’Aglio” da FIPA, onde
contará sua trajetória de carreira até tornar-se um dos
CEOs mais jovens do país.
Marcos Henrique Scaldelai cursou o Ensino Médio
na EE Paulo de Lima Correa, em Catanduva, graduou-se
em Comunicação Social pela ESPM e MBA em Gestão
de Negócios e Tecnologia pela USP. Tem experiência de
mais de 19 anos em empresas multinacionais e nacionais de grande porte e renome no segmento alimentício, higiene, limpeza e beleza como Bombril, Bertin e
General Mills.
Na posição de CEO foi responsável pela implementação da governança corporativa e reestruturação dos
processos da Bombril trazendo em seu primeiro ano
nesta função (2014) um resultado de 12% na elevação
da receita anual e dobro do EBITDA. Como Executivo
Comercial e de Marketing trabalhou no renascimento
da marca no mercado, com uma estratégia de valorização da mulher brasileira que revolucionou todo o
setor. Marcos lançou mais de 200 produtos, trazendo

um novo conceito de soluções de higiene e limpeza ao
Brasil.
Na Bertin atuou na fase de construção da marca no
segmento de carnes para os canais varejo e food service e início do rejuvenescimento das marcas de lácteos
como Vigor, Leco e Danúbio. Na General Mills, terceira maior empresa de alimentos dos Estados Unidos e
quinta do mundo, atuou por dez anos com destaque
para a implementação da marca Häagen-Dazs e Nature
Valley no Brasil e da ampliação nacional das marcas Forno de Minas e Frescarini.
O livro “99,9% não é 100%”, lançado pela Editora
Gente, com alcance de mais de 15 mil exemplares vendidos, no primeiro mês de lançamento foi classificado
entre os cinco livros de maior venda no setor de negócios do país.
Convidado, Marcos Scaldelai visitou a Fundação e a
obra de construção do Serviço de Radioterapia no final
de maio passado. Ele disse ter ficado lisonjeado pelo
convite, ainda mais por saber que Catanduva terá seu
próprio Hospital de Câncer, e se sentiu na obrigação
de ajudar. “Não tem como você ser um catanduvense e
não sentir vontade em ajudar. É impressionante o carinho que todos estão colocando neste projeto e quantas pessoas de Catanduva e região ficarão agradecidas”,
ressaltou.

O Governo Federal, através do Ministério da Saúde, creditou verbas de indicações dos deputados Aline
Correa (PP, que não tentou reeleição) e Antônio Carlos
Mendes Thame (PSDB), que vão garantir a aquisição de
equipamentos para o Hospital Padre Albino (HPA).
A então deputada Aline Correa indicou, em 2015, a
pedido do Dr. Sinval Malheiros, eleito deputado federal,
verba de R$ 360.000,00 para aquisições de um sistema
de videolaparoscopia, no valor de R$ 270.000,00, e de
um ultrassom diagnóstico-ginecologia/obstetrícia, no
valor de R$ 90.000,00. Os dois equipamentos serão utilizados no Centro Cirúrgico do Hospital Padre Albino.
A segunda verba creditada, de R$ 100.000,00, indicação do deputado Antônio Carlos Mendes Thame
será utilizada para aquisição de dois aparelhos de
anestesia, R$ 50.000,00 cada, também para o Centro
Cirúrgico do HPA.
A Fundação Padre Albino irá agora providenciar a
documentação para cotação eletrônica de preços via
SICONV (Sistema de Convênios).

Treinamento para
Brigada de Incêndio
O Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina
do Trabalho/SESMT da Fundação ministrou nos dias 26
e 27 de julho último treinamento aos porteiros e vigias
da Brigada de Incêndio do Hospital Emílio Carlos.
O Técnico em Segurança do Trabalho Wellington
Miletta ministrou aulas teórica e prática com extintor
e hidrante.
Divulgação

Missa inicia a XXV Semana Monsenhor Albino dia 18/09
Dia 18 de setembro próximo, com missa às 19h30
na Igreja Matriz de São Domingos, será iniciada a XXV
Semana Monsenhor Albino, que se estende até o dia
24. A Semana tem o objetivo de reverenciar a memória deste que foi o maior benfeitor de Catanduva e que
deixou um patrimônio que hoje beneficia milhares de
pessoas de Catanduva e região nas áreas da saúde,

educação e assistência social.
A programação da Semana foi elaborada com a
participação de todos os Departamentos mantidos
pela Fundação Padre Albino e oferece atividades variadas para o público interno e externo.
A programação completa da Semana está disponível em www.fundacaopadrealbino.org.br

Fundação vai à praça e oferece atendimentos gratuitos
Todos os Departamentos da Fundação Padre Albino estarão reunidos para atendimentos gratuitos à população no dia 24 de setembro próximo, das 9h00 às
12h00, na Praça Monsenhor Albino. A atividade “Fundação Padre Albino na praça”, que no ano passado atraiu
cerca de mil pessoas, faz parte da XXV Semana Monsenhor Albino.
O Padre Albino Saúde, as Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA), através dos cursos de Administra-

ção, Biomedicina, Direito, Educação Física (Bacharelado
e Licenciatura), Enfermagem, Medicina e Pedagogia, os
hospitais Emílio Carlos, Padre Albino e de Câncer, o Recanto Monsenhor Albino, Museu Padre Albino, Colégio
Catanduva e o Ambulatório Médico de Especialidades
(AME) oferecerão à comunidade orientações, exames e
atividades de lazer.
As pessoas interessadas em exames laboratoriais
devem comparecer em jejum.

Os funcionários tiveram aula teórica e prática.
Direção defensiva
O SESMT realizou treinamento dia 26 de julho último aos funcionários do Colégio Catanduva sobre “Direção defensiva”, ministrado pelo Técnico de Segurança
do Trabalho Carlos Henrique Ornellas. O treinamento
teve a duração de duas horas.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

NEFROLOGIA
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

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 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583

CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601

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

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•Dr. Walter Appendino - Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116

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

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

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

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

DERMATOLOGIA
•Drª Ana Flávia Dias Pattini - Rua Maranhão, 1405 - Fones 3525-3139 e 3525-3503

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

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

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

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

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

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

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

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

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

Defesa de mestrado
A bióloga Helena Ribeiro Souza, auxiliar técnico do Laboratório Multidisciplinar da FIPA, defendeu tese de mestrado
junto à Unesp de Rio Preto, no Programa
de Pós Graduação em Genética, Área de
Concentração Biologia Celular e Molecular, no último dia 29 de julho.
Orientada pela Profª Drª Ana Paula Girol, docente da FIPA e Coordenadora do
curso de Biomedicina, Helena defendeu a
tese “Heterogeneidade dos mastócitos e
expressão da proteína Anexina A1 em mo-

delo de lesão térmica de segundo grau” e
teve como banca examinadora a Profª Drª
Ana Paula Girol, Profª Drª Ana Cláudia Polli
Lopes, do Departamento de Morfologia e
Genética da Famerp/Rio Preto, e Profª Drª
Wanessa Silva Garcia Medina, da FIPA.
A Profª Drª Ana Paula Girol integra
o corpo docente permanente daquele
Programa desde 2013. De acordo com
ela, Helena foi sua primeira orientanda e
além dela, atualmente, está orientando,
no nível Mestrado, os alunos Sara de Sou-

za Costa e Lucas Possebon, também pela
Unesp de Rio Preto, e a aluna Monielle
Sant´Ana, pela Unifesp de São Paulo.
“Os projetos têm bolsa Capes e parceria com a FIPA, cujo apoio de infraestrutura - Laboratórios de Histopatologia,
Imuno-histoquímica, Multidisciplinar I e
II e UDPE - tem sido primordial para o desenvolvimento adequado dos trabalhos,
com resultados efetivos, o que contribui
para o fortalecimento institucional da
pesquisa”, explicou Ana Paula Girol.

Divulgação

Helena, segunda da esquerda para a
direita, com sua banca examinadora.
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FIPA abre inscrição para
vestibulares dia 19-09
Arquivo

noturnas, segue o mesmo cronograma
do vestibular tradicional. As inscrições
devem ser feitas no site www.fipa.com.
br de 19/09 a 16/11/2016 e são gratuitas.
No último dia as inscrições serão encerradas às 23h59min. Para validação da inscrição será exigida a anexação da imagem do
comprovante do INEP com as notas do candidato obtidas no ENEM a partir de 2010 e o
mínimo de 300 (trezentos) pontos. Em caso
de empate prevalecerá a maior nota da Redação, depois a maior idade.
Os manuais do candidato dos dois
processos ficarão disponíveis aos interessados no site www.fipa.com.br assim
O vestibular unificado, em novembro, será no Câmpus São Francisco da FIPA. como mais informações poderão ser obA exemplo do ano passado, as Faculdades Integradas tidas nas Secretarias dos cursos, também pelos telefones
Padre Albino (FIPA) vão realizar o processo seletivo/vesti- 0800-772-5393, 3311-3328 e através de atendimento@
bular tradicional e o processo seletivo através do ENEM.
fipa.com.br
O vestibular tradicional para os cursos de AdmiAs Faculdades Integradas Padre Albino participam
nistração, 160 vagas noturnas; Biomedicina, 85 vagas do FIES (Financiamento Estudantil) com limite de vagas
noturnas; Direito, 80 vagas noturnas; Educação Física para esses cursos e o estudante terá obrigatoriedade de
(Licenciatura, 110 vagas noturnas, e Bacharelado, 90 va- atender às exigências da legislação do programa.
gas noturnas), Enfermagem, 80 vagas noturnas, e Pedagogia, 100 vagas noturnas, recebe inscrições de 19 de
Vestibular para Medicina (FAMECA)
setembro a 16 de novembro próximo. A inscrição será
O Processo Seletivo Vestibular do curso de Mediconfirmada com o pagamento da taxa de R$ 30,00 (trin- cina/FAMECA da FIPA para 2017 será organizado pela
ta reais) em qualquer agência bancária, lotérica ou nas VUNESP. A inscrição deve ser realizada no período de
tesourarias dos cursos. O prazo final para o pagamento 19/09 a 16/11/2016, as provas aplicadas nos dias 20 e
do boleto será dia 17/11/2016.
21/12/2016 e o resultado divulgado em 27/01/2017. O
A FIPA, responsável pelo vestibular, informou que a curso oferece 64 vagas (sessenta e quatro) em turno inprova do vestibular tradicional, de Conhecimentos Ge- tegral (manhã e tarde).
rais e Redação, será no dia 20 de novembro, às 14h00,
As inscrições estarão disponíveis exclusivamente pela
no Câmpus São Francisco, Rua Seminário 281, São Fran- internet, no site www.vunesp.com.br mediante o preencisco, em Catanduva, e terá duração de três horas.
chimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa de
Caso o candidato necessite de condições especiais R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) por boleto bancário
para realização das provas deverá, além de se inscrever em qualquer agência bancária. Na inscrição, o candidato
pela internet e declarar a sua necessidade na ficha de indica a cidade em que realizará as provas: Catanduva ou
inscrição, entregar pessoalmente ou pelo e-mail atendi- São Paulo. O manual do candidato estará disponível aos
mento@fipa.com.br, até o dia 16/11/2016, laudo emitido interessados no site www.vunesp.com.br
por médico identificado pelo nome e número de registro
O candidato que necessite de condições especiais
profissional, que descreva com precisão a natureza o tipo para realização das provas deverá, além de se inscrever
e o grau da deficiência, bem como as condições neces- pela internet e declarar a sua necessidade na ficha de
sárias para a realização das provas. O atendimento ficará inscrição, enviar pelo correio, em um único envelope
sujeito à razoabilidade do pedido e à análise de viabili- postado até 16/11/2016 à VUNESP, laudo emitido por
dade operacional e havendo necessidade de provas em médico identificado pelo nome e o seu número de retamanho ampliado, o candidato deverá indicar o grau de gistro profissional, que descreva com precisão a natureampliação. A ausência dessas informações implica acei- za, o tipo e o grau da deficiência, bem como as conditação pelo candidato de realizar as provas em condições ções necessárias para a realização das provas. Havendo
idênticas às dos demais candidatos.
necessidade de provas em tamanho ampliado, o canA prova de Conhecimentos Gerais terá 40 questões didato deverá indicar o grau de ampliação. O atendide múltipla escolha e será elaborada de forma inter- mento ficará sujeito à razoabilidade do pedido e à anádisciplinar, abrangendo conteúdos programáticos lise de viabilidade operacional. O endereço da VUNESP
pertinentes ao Ensino Médio, contextualizando os co- para envio é Rua Dona Germaine Burchard, 515, Água
nhecimentos referentes às Ciências da Natureza e Ma- Branca, São Paulo, SP, CEP 05002-062. Anotar no envelotemática (Física, Química, Biologia e Matemática); às pe: Vestibular 2017 – FIPA - FAMECA (Provas Especiais).
Ciências Humanas (Geografia e História) e aos Códigos A ausência dessas informações implica aceitação pelo
e Linguagens (Português e Inglês). As questões avalia- candidato de realizar as provas em condições idênticas
rão as competências e habilidades, de acordo com os às dos demais candidatos.
Parâmetros Curriculares Nacionais.
Os candidatos deverão consultar o site www.vunesp.
com.br a partir de 13/12/2016 para ciência do local de
Ingresso pelo ENEM
realização da prova. Informações também poderão ser
O ingresso pelo Processo Seletivo Unificado 2017 obtidas pela Central de teleatendimento – DISQUE VUatravés das notas do ENEM para os cursos de Administra- NESP (0xx11 3874-6300), das 8 às 20 horas, de segunda
ção, 20 vagas noturnas; Biomedicina, 15 vagas noturnas; a sábado, exceto feriados. O calendário das provas será:
Direito, 20 vagas noturnas; Educação Física (Licenciatura, 20/12/2016, 14h00, Conhecimentos Gerais, e 21/12/2016,
10 vagas noturnas, e Bacharelado, 10 vagas noturnas), 14h00, Conhecimentos Específicos e Redação.
Enfermagem, 10 vagas noturnas, e Pedagogia, 20 vagas
A FIPA não oferecerá FIES para este curso.

FIPA promove curso de fotografia
O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) da FIPA
realiza neste segundo semestre o curso de fotografia
para iniciantes “A fotografia como linguagem sensível
da cultura humana”.

O curso, ministrado por Márcio André Aluize da Silva,
foi iniciado no dia 13 de agosto e terá 10 aulas presenciais aos sábados, das 8h00 às 12h00, no Câmpus Sede, e
tem a participação de alunos da FIPA e público externo.
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Pedagogia forma
sua segunda turma
No último dia 22 de julho, às 19h30, no Anfiteatro
Padre Albino, o curso de Pedagogia da FIPA procedeu
a colação de grau da sua 2ª turma, composta por 25
formandos e que teve o nome da Profª Dirce Aparecida
Gimenez.
A Profª Fabiana Fiorim Checconi foi a paraninfa e a
Profª Zélia de Oliveira Pantaleão a patronesse. A Coordenadora do curso, Profª Drª Silene Fontana, a Profª Márcia
Helena Magati Antonioli e a funcionária Marion Viana
Pereira foram homenageadas. O formando Márcio André
da Silva Aluize foi o orador da turma; a formanda Sílvia
Regina Volpi prestou o juramento e a formanda Ariane
Badaró da Silva fez a leitura de homenagem aos pais presentes e ausentes.
Da solenidade participaram os docentes do curso,
a Secretária Geral da FIPA, Josiane Zambon, o Diretor
Geral, Dr. Nelson Jimenes, o Presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, amigos e familiares dos formandos.
Divulgação

A segunda turma de Pedagogia da FIPA.

Palestra aborda a Educação
Física na Rede Oficial de Ensino
No último dia 15 de agosto, às 19h30, no Anfiteatro Padre Albino, o curso de Licenciatura em Educação
Física da FIPA promoveu a palestra “A prática da Educação Física Escolar na Rede Oficial de Ensino Estadual”, ministrada pela Profª Regina Maria Lopes, Coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino
de Catanduva e pelo Prof. Ed Carlos Corá, Professor da
Rede Estadual, ambos egressos da FIPA.
A Profª Regina Maria apresentou aos alunos o currículo do Estado de São Paulo que orienta o docente de Educação Física do Ensino Fundamental e Médio e abordou
os trâmites legais para iniciar a carreira de professor na
rede estadual. O Prof. Ed Carlos tratou sobre a parte prática do trabalho docente no cotidiano escolar e ressaltou
a importância de se trabalhar as diferentes modalidades
esportivas propostas no currículo do Estado.
A palestra fez parte do projeto de extensão sobre o
tema, coordenado pela Profª Luciana de Souza Cione Basto.
Interação
Também no dia 15, às 21h00, no Câmpus Sede,
o curso de Pedagogia da FIPA promoveu a palestra
“Como interagir com uma pessoa surda: aspectos relevantes da comunicação”, ministrada pela Profª Dayane
Faustino, docente de Metodologias da Inclusão da FIPA.
A palestra contou com a participação dos alunos do 2º
e 3º anos do curso.
Câncer
No dia 16, alunas da Faculdade da Terceira Idade assistiram a palestra “Câncer de mama: medidas comportamentais e hábitos de vida”, ministrada pelo médico
mastologista Gustavo Frode Machado Vieira. Ele abordou os principais riscos da doença e enfatizou a importância do diagnóstico precoce para as chances de cura.

Agosto/2016

Todos os eventos pró HCC
devem ser cadastrados no site
A Fundação Padre Albino, sensibilizada com a resposta da população de Catanduva e região, que abraçou a causa do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC)
e vem colaborando das mais diversas maneiras, com o
objetivo de evitar que pessoas inescrupulosas usem o
nome do hospital para obter vantagens, decidiu que todos os eventos que tenham renda total ou parcial para
o HCC devem ser cadastrados no site.
A partir de agora, então, os cafés solidários (já em
andamento), shows de toda espécie, ações entre amigos e promoções (feijoada, entre outros) devem ser
cadastrados, inclusive com o percentual a ser doado,
que deve também constar no material de divulgação,
ingresso ou adesão.
O procedimento para o cadastro é o seguinte: no
site do Hospital de Câncer de Catanduva – www.abracehcc.com.br, na barra de menu superior, há o link
“Eventos”; clicando nele serão abertos dois sublinks,
“agenda”, onde estarão todos os eventos em benefício
do HCC, e “criar evento”, para que a pessoa cadastre e
receba autorização para realizar seu evento pró HCC. Os
eventos devem ser cadastrados com antecedência, antes do início da venda de ingressos, adesões ou coleta.
A Fundação Padre Albino ressalta que não assume a
responsabilidade por eventos não cadastrados no site
do HCC e, inclusive, não aceitará a doação do recurso.
Com isso, quer evitar que pessoas explorem a boa fé da
população, usando o nome do HCC para arrecadar recursos em benefício próprio, assim como torna público
todos os eventos, colaborando com os promotores na
divulgação dos mesmos.
Mais uma vez, a Fundação Padre Albino agradece
a colaboração da população para a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva, cuja conquista será de
todos para todos. Para mais informações ligue para 17
– 3311-3365.

Captômetro
A Fundação Padre Albino precisa captar R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para terminar o
Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do
Hospital de Câncer de Catanduva. Confira o que foi arrecadado até 31/07/16:
Eventos e doações ..................................................... R$ 415.997,17
Doações através do site ..............................................R$ 17.525,32
Doações através do 0500 ...........................................R$ 10.055,00
Doações através da conta de energia elétrica ....R$ 56.929,50
Telemarketing .............................................................. R$ 346.886,00
Nota Fiscal Paulista .................................................... R$ 104.723,72
TOTAL............................................................R$ 952.134,65

Faltam R$ 4.047.865,35

Visitas à Radioterapia
29/07 – Funcionários do RH e SAME da FPA
12/08 – Polícia Militar, Polícia Civil e funcionários do AME
17/08 – Funcionários da LorenSid
20/08 – Terço dos homens de Itajobi
22/08 – Funcionários do Financeiro da FPA
24/08 – Amigas da Lourdinha Fávero
25/08 – Grupo Santa Ágata
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Clube de Rodeio lança o leilão de gado pró HCC
O Clube de Rodeio “Os Bravos” lançou oficialmente
na noite do dia 24 de agosto, na sede da Associação dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Catanduva, o
1º Leilão de gado que terá renda revertida para o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) e será realizado dia
23 de outubro próximo, no Recinto de Exposições João
Zancaner.
O vice-presidente do clube, Cláudio Romagnolli,
informou que já está à venda a adesão ao leilão, no valor de R$ 250,00, que dará direito ao sorteio, no dia, de
uma moto XRE 300. O valor arrecadado será usado para
a compra de gado. Cláudio disse que hoje já há 40 cabeças de gado, sendo que 25 foram doadas em leilões
realizados na região.
O presidente da Diretoria Administrativa, José Carlos
Rodrigues Amarante, agradeceu a iniciativa e o apoio
dos Bravos e disse que a Fundação sai fortalecida para
continuar esse trabalho. Ele falou sobre o projeto da Radioterapia, que vai possibilitar a instalação do Hospital
de Câncer de Catanduva, ressaltando que a causa é de

todos e vai beneficiar todos. O Diretor de Captação de
Recursos Nelson Lopes Martins informou sobre a campanha de captação de recursos para o término da obra.
As pessoas que quiserem adquirir adesões devem
entrar em contato através dos telefones 17 - 3311-3365
e/ou 3522.1443.
Divulgação

A moto será sorteada no dia do leilão.

Food Park Catanduva reverte mais de R$ 12 mil para o HCC
O Food Park Catanduva, realizado de 18 a 21 de
agosto último, na Praça Monsenhor Albino, com diferentes opções de cardápio da comida de rua, reverteu
R$ 12.435,00 para o Hospital de Câncer de Catanduva
(HCC), através da entrada solidária, no valor de R$ 2,00,
que foi cobrada dos consumidores. 5.500 pessoas prestigiaram o evento. A renda foi maior porque muitas pessoas não quiseram troco, doando-o ao hospital.
Outras Doações O Conselho da Mulher Empre-

sária fez doação de R$ 3.070,00; o consultor e produtor rural Antonio Alexandre Glerian comemorou
seu aniversário de maneira solidária e arrecadou R$
6.090,00; o bazar beneficente promovido pela Rede
de Colaboradores HCC em parceria com a loja Assim Seja rendeu R$ 9.348,00; Roberto Papi doou R$
412,00 da Festa do Gui; o bazar de roupa íntima, R$
6.523,00 e 14 cabeças de gado foram doadas no leilão de gado realizado em Itajobi dia 03/07.

Instalado o sistema de ar condicionado na Radioterapia
A empresa especializada já instalou o sistema
de ar condicionado do Serviço de Radioterapia da
Fundação Padre Albino, que tem 900 mil BTUs e será
alimentado através de água gelada. De acordo com
o engenheiro civil da Fundação, Edegar Durigan Junior, faltam apenas os testes dos equipamentos.
A construtora responsável pela obra está colocando forro de gesso, fazendo a pintura interna da
Radioterapia e a instalação da fiação para os equipamentos de informática e de telefonia.
O Serviço de Radioterapia, aliado aos outros serviços já oferecidos pela Fundação, propiciará a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva. A capacidade diária de atendimento da Radioterapia será de
100 a 120 pacientes, das 6h00 às 21h00.

Imprensa/FPA

O sistema tem 900 mil BTUs e será alimentado através
de água gelada.

Cursos de nivelamento de Português e Informática
O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) da FIPA abriu
inscrições para os cursos de nivelamento de Português e
Informática. As aulas serão ministradas aos sábados nos
dias 17 e 24 de setembro e 1° de outubro no Câmpus
Sede. O curso de Informática será ministrado pelo Prof.
José Claudinei Cordeiro das 8h00 às 11h00 e o de Português pela Profª Me. Eunice Alonso das 8h00 às 12h00.
Os cursos são destinados para todos os alunos da
FIPA e as inscrições estarão abertas até o dia 15 de setembro nas secretarias do Câmpus Sede e Câmpus São
Francisco no valor de R$ 15,00. As vagas são limitadas.
Concursos
O curso de Administração da FIPA está com inscrições
abertas para o cursinho de Matemática Comercial para

Concursos. As aulas serão ministradas pelo Prof. Ms. Marcílio Antônio Bortoluci aos sábados das 12h30 às 17h00
nos dias 17 e 24 de setembro, 22 e 29 de outubro e 05 e
12 de novembro, no Câmpus São Francisco.
O objetivo do curso é preparar os participantes em
função do grande número de concursos com inscrições
abertas e outros autorizados, conforme notícias do Jornal dos Concursos. As inscrições estão sendo feitas na
secretaria do curso e a taxa é de R$ 50,00 para alunos,
egressos ou colaboradores da Fundação Padre Albino e
R$ 70,00 para público externo. O período de inscrição vai
até o próximo dia 16 de setembro. As vagas são limitadas.
Informações pelo telefone 3311.4800 ou no Câmpus São Francisco, na Rua Seminário, 281, São Francisco, em Catanduva.

AME Catanduva recebe excelente avaliação no 1º semestre
A Secretaria de Estado da Saúde, através do Grupo
de Gestão Ambulatorial da Coordenadoria de Gestão
de Contratos e Serviços de Saúde, divulgou o relatório de avaliação do primeiro semestre do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Catanduva, sob
gestão da Fundação Padre Albino.

De acordo com a avaliação final, a Unidade encerrou o semestre com atividades médicas, cirurgias
ambulatoriais e SADT externo cumpridos integralmente e com satisfação dos clientes acima da média
geral; o AME Catanduva obteve 99,4%, sendo que a
média dos outros AMEs do Estado foi de 97,5%.

REMETENTE: Fundação Padre Albino - Rua dos Estudantes, 225 - 15.809-144 - Catanduva - SP

