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Governador anuncia hospitais da
Fundação no Programa SUStentáveis
O governador Geraldo Alckmin anunciou dia 21 de abril a inclusão dos hospitais da Fundação Padre Albino no programa Auxílio Financeiro às Instituições Filantrópicas – Santas Casas SUStentáveis, o
que garante repasse anual de R$ 15,9 milhões para os hospitais Emílio
Carlos e Padre Albino. Última página.

Divulgação

VIII Mostra de Pesquisa do
curso de Administração
O curso de Administração das FIPA realizou dia 26 de abril, no Câmpus São Francisco, a sua VIII Mostra de Pesquisa, quando foram apresentados os resultados dos projetos encerrados em 2014 e os novos projetos para 2014-2015. Página 06.

Alunos da Educação Física apresentam
trabalhos em congresso
Alunos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física
das FIPA apresentaram trabalhos no V Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercício, em Londrina-PR, e no IV Congresso Estadual de
Educação Física Escolar e I Congresso Nacional de Educação Física Escolar na UNESP, em Rio Claro. Página 11.
Imprensa/FPA

Dr. Amarante, presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, agradeceu ao
governador e disse que novos serviços e procedimentos serão agregados aos já
prestados em média e alta complexidade.

Hospitais participam da Semana
Nacional de Humanização
Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino participaram da Semana de
Humanização, voltada ao usuário, gestor e trabalhador do SUS, promovida pelo Ministério da Saúde em comemoração aos 10 anos da Política
Nacional de Humanização/PNH. Página 07.

Medicina Preventiva do PAS participa
da 3ª Caminhada da Cooperação
Os beneficiários inscritos no Programa de Medicina Preventiva do Padre Albino Saúde/PAS participaram, dia 27 de abril, da 3ª Caminhada da
Cooperação promovida pelo Sicredi. Página 09.

VISITA O deputado estadual Dilador Borges (PSDB), acompanhado
do vereador Julinho Ramos (DEM), visitou a Fundação Padre Albino na
manhã do dia 07 de maio. Ele foi recebido por diretores na Coordenadoria Geral da Fundação. Última página.

Direito debate o marco civil da internet
Os alunos do segundo ano do curso de Direito das FIPA fizeram dia 29
de abril análise da Lei 12.965, que institui o “marco civil da internet”, apresentando os pontos positivos e negativos do dispositivo legal. Página 06.
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Dica do Poupinho
s.
Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

BALANÇO 2013
Encerrado
o ano civil de
2013, a Fundação Padre Albino, em estrito
cumprimento
legal, publicou
seu
balanço
contábil e patrimonial, decorrentes de suas
atividades, no
jornal Diário da Região Catanduva, edição de
28/03/2014, páginas 6C, 7C e 8C, e no Diário
Oficial do Estado, edição de 27/03/2014, páginas 73, 74 e 75, remetendo cópias para os
demais órgãos fiscalizadores do Município,
Estado e União.
Versado em linguagem e formatos próprios, por exigência legal, trata-se de elemento de difícil, senão impossível, leitura
para a grande maioria dos cidadãos, exceto para aqueles que têm formação e treinamento específicos para tanto. Por isso,
visando facilitar o entendimento e maior
transparência sobre as atividades desenvolvidas pela Fundação, discorrerei sobre
alguns aspectos do balanço de 2013.
Em 2013 a Fundação Padre Albino apresentou resultado global superavitário da ordem de R$ 6.5 milhões, decorrentes de suas
diversas atividades nas áreas da saúde, educação e assistência social, que comportam
as seguintes unidades: Hospital Padre Albino, Hospital Emílio Carlos, plano de saúde
Padre Albino Saúde, Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA), Colégio de Aplicação,
Museu Padre Albino, Recanto Monsenhor
Albino e Ambulatório Médico de Especialidades (AME).
No AME, embora os recursos constem do
patrimônio da Fundação, estes não pertencem à Fundação. Sempre é bom lembrar que
o AME tem administração própria distinta
e fiscalizada pela Fundação, que só recebe
pelos serviços e exames que eventualmente
presta e caso o AME não gaste todo o recurso enviado no período deve devolvê-lo para
a Secretaria Estadual de Saúde. Agora, se os
gastos ultrapassarem o valor dos recursos
enviados pelo Estado, a Fundação, como entidade administradora, terá que suportar o
excesso com recursos próprios.
Mesmo com o superávit alcançado, as
áreas de saúde e assistência social consolidaram um déficit da ordem de R$ 7.2 milhões,
sendo Hospital Padre Albino, R$ 3.2 milhões;
Hospital Emílio Carlos, R$ 2.9 milhões, e Recanto Monsenhor Albino, R$ 1.1 milhão. Ou
seja, para manter seus hospitais abertos e
operantes e cuidar dos mais de 60 (sessenta)
idosos permanentemente assistidos no Recanto Monsenhor Albino, a Fundação bancou
com recursos próprios mais de R$ 7 milhões.
Como já disse em outras oportunidades,
muitas campanhas são realizadas em Catanduva e outras cidades da região para ajudar

hospitais. Não sou contra, evidentemente, mas
esses hospitais atendem a uma parcela pequena da população de Catanduva e região, com
diagnóstico e tratamento da doença específica. Todas as demais patologias dessa mesma
população são atendidas nos dois hospitais
da Fundação Padre Albino que, contudo, não
é agraciada nessas campanhas, exceção à
recém-criada Associação de Assistência ao
Hospital Emílio Carlos (AEC), criada exclusivamente para patrocinar a reforma de uma ala
do HEC.
Para completar, foram concedidas bolsas
de estudos no valor de R$ 2 milhões e, apesar
de todas as dificuldades, ainda investimos R$
7.8 milhões na compra de equipamentos, reformas e outras melhorias.
Nenhuma entidade, por mais filantrópica
que seja, consegue se manter funcionando
com prejuízos por tanto tempo ou, como no
caso da Fundação, colocando dinheiro privado para fazer saúde pública.
Apenas para se entender melhor, se a
Fundação deixasse de prestar serviços para
o SUS e só atendesse pacientes particulares
e de convênios apuraria somente superávits
- e sem tanta dor de cabeça. E por que não
o faz? Porque o seu estatuto, oriundo ainda
da antiga Associação Beneficente de Catanduva, fundada por Padre Albino, impôs uma
missão: manter em funcionamento o Hospital Padre Albino (antes Santa Casa de Misericórdia) e o Hospital Emílio Carlos e, ainda,
manter as casas assistenciais já existentes
(leia-se Recanto Monsenhor Albino).
Ocorre que a realidade é bem diferente
daquele tempo, quando um pedido do Padre Albino não era negado por ninguém. E a
Santa Casa tanto assistia quanto crescia. Ora,
os propósitos de outrora são exatamente os
mesmos, só que acrescidos das dificuldades
do século XXI, muito mais assistencialista e
com garantias constitucionais que outrora
não havia, mas tinha o carisma de Padre Albino, hoje em vias de ser santificado.
Gostaríamos muito que as pessoas que
receiam ajudar a Fundação Padre Albino
viessem conhecer nosso trabalho antes de
emitirem qualquer juízo de valor sobre ela.
Garanto que mudarão de opinião.
Para finalizar, é preciso não esquecer que
a Fundação Padre Albino não é instituição
pública, mas instituição privada que presta
serviço público, ainda que mal remunerado
pelo poder público. Além disso, seus dois
hospitais são universitários (escola), ou seja,
além da assistência aos pacientes também
ensinam aos estudantes e residentes da faculdade de medicina. E, em razão disso, gastam 30% a mais do que qualquer hospital
comum.
Quem tiver disposição e coragem para o
voluntariado, seja muito bem vindo.
José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes,
s,
acender apenas as luzes necessárias.
s.
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ANIVERSÁRIOS
Membros Conselheiros da
Fundação Padre Albino
08 – Valdi Fornazieri
30 – Dr. Vanderlei Carlos Facchin
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
05 – Dr. Renato Segura Ramires Jr.
19 – Dr. Antonio A. Gonçalves Mergulhão
21 – Dr. João Righini
24 – Dr. João Walter Agudo Romão
Coordenadoria Geral
03 - Celso Rodrigues Martins
Valdinei Gasparini
04 - Murilo Galacini Vieira
14 - Isaias Romana
20 - Getulino Alves de Oliveira
24 - Michael Izidoro dos Santos
Hospital Padre Albino
01 - Maria Cláudia Catanho Paulino
Olívia Ferreira de Menezes
Orlei Gomes da Silva
02 - Fabiana Soares Pacheco
Dr. Marcos Rodrigues Pinotti
03 - Jéssica Arruda Rodrigues
Thiago César Correia
Vanusa Aparecida Pinheiro dos Santos
04 - Lúcia Flávia Janini da Silva
Marciel Faustino da Silva
Mariane Cajuella
Roseli Rodrigues
05 - Juliana de Oliveira
06 - Angela Maria Geraldini Factore
Gisele Aparecida Gonçalves Caviquioli
07 - Marlon Henrique Cardoso
08 - Andressa Alves Molina
Claudinéia Barduco Cassim Shiwa
Luzia Fonseca Scarpini
09 - Maria Rita Paschoal de Moraes
11 - Suzana Forcato Guimarães
12 - Cleonice Leonardi de Oliveira
Cristiane Patrícia de Matos
Isaura Fabiele Pedroso
Kely Cristina de Souza
Maristela Pinotti Ribeiro de Paiva
Suelen Ferreira Matheus
Vanessa Riva
13 - Antonia Aparecida dos Santos
Isabel Moreira Ferreira da Silva
Magali Aparecida Bizarri
Renata Rodrigues Martins
14 - Aparecida de Fátima Silva
Carmen Solange dos Santos
Heliana Mauricio F. Pereira
15 - Eva Aparecida dos Santos
Priscila de Cássia da Cunha
16 - Dorival Teixeira
Marisa Bovi
17 - Cássia Regina Moreira Ferreira
Lucimara Ruiz Sanches
18 - Mariangela José Teixeira
Nadir Helena Coghi
19 - Andreia Cristiane do Nascimento

20 - Elizabeth Aparecida Rovoltini
21 - Helen de Lima Campana
22 - Clarice Gualdi Beatrice
Elizangela Pascoalin Peres
23 - Delange Cristina Costa
24 - Aniely de Lima Pinceli
Dr. João Batista de Azevedo Pinto
João Batista Viana
Neilanai Oliveira da Silva
Paulo César Fatorelli
Zilda Aparecida Rodrigues
Zilda Sousa Pereira Alves
26 - Elisangela Patrícia de Moura
Ivoneide Ferreira da Silva
Joseli Aparecida Brighenti Sponhardi
Kellen Cristina Bodor
27 - Alessandra Aparecida Marcomini
Luis Carlos de Macedo
28 - Bruna Letícia de Araújo
Gislaine Rodrigues Gama
29 - Cristina Perpétua Masteguin Corredera
Maria Aparecida Albino Alves Rosa
Noclair Miguelão
30 - Elisandra Martin Cabral Galdi
Sandra Maria da Silva Santos Grossi
Hospital Emílio Carlos
01 - Adriana Coimbra Pereira
Jorge Tudes dos Santos
Marli Barbosa
Monise Gomes Fernandes
02 - Aleksandre Pet Larioz Rodrigues
Claudete Aparecida Mendes Salvador
04 - Maria Aparecida da Rocha
05 - Eliane Cristina Toledo
06 - Jaqueline Rollo Camargo Izelli
08 - Jussara Aparecida Massola
11 - Luciane Bertoluci
Marina Alves Cardoso
12 - Isabel F. de Mendonça Hernandes
Natália Cristina Roma
13 - Antonia de Oliveira Brusqui
14 - Marcela Aparecida Mestriner
16 - Rosimeire de Souza Lopes
18 - Célia Maria Alves de Castro
Fernanda Cordeiro
21 - Maicon Johnny Campos
22 - Marco Henrique Luiz Alexandrino
Vanessa Perrucini Mariani Dusso
24 - Daiana Cristina Rodrigues Aleixo
25 - Angela Maria Chuecos
Manoel Moreira da Silva Filho
26 - Angélica Maria de Sales Silva
Sueli Teixeira Dimitrov
28 - Davi Machado
29 - Maria Regina Mendes de Santi
29 - Maria Sueli Bighelin
Nádia Barakat Kato
Recanto Monsenhor Albino
02 - Fábio Pagliotto da Conceição
Mara Regina Dotto
06 - Edna Rodrigues dos Santos Napedri
15 - Mayara Cristina Furlan

JUNHO
20 - Carlos Frederico Pedro Skoberg
21 - Elaine Márcia Gomes de Castilho
29 - Tereza de Aguiar Souza
Museu Padre Albino
30 - Gabriela Crosariol Sargentini
Padre Albino Saúde
01 - Rosa Vicente Hernandez
03 - Priscila Aguerra Leandro
23 - Ana Paula Pereira Perocini
29 - Danielly Fernanda da Silva
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
09 - Priscila Carnelossi Galves
11 - Arlete Antonia Victorio de Lima
14 - Cristiane Ap. Batista de O. Peralta
22 - Cibele Cristina Rodrigues Lopes
Patrícia Farina Vivaldini
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Prof. Leandro de Moura Centurion
Profª Maria Silvia Azarite Salomão
02 - Alex Alberto Amaral da Silva
Prof. Sílvio Antonio Coelho
05 - Profª Ana Amélia de Andrade Santos
07 - Prof. Ricardo Santaela Rosa
08 - Profª Daniela Wicher Sestito
Fátima Aparecida Ferreira
Prof. Ricardo Antonio Vick
09 - Carlos Roberto Ethevaldo
10 - Profª Lidiane Augusta Ferrari
13 - Profª Carina Tatiana Giunco
Prof. Fernando Azeredo Varoto
Rosana Leopoldina da Costa Fernandes
14 - Prof. Antonio Lourival Lourenço
Claudomiro de Almeida
Profª Denise Gonzales Stellutti de Faria
15 - Prof. Dalisio de Santi Neto
Profª Maria Tereza de França Roland
16 - Profª Ana Paula Jorge
Prof. Nilson Mozas Olivares
17 - Maria Lucilia da Costa Oliveira
Profª Rafaela Marega Frigério
18 - Prof. João Ivaldo Cancian
20 - Prof. Benedito Lenoi dos Santos
Prof. Daniel Henrique Gonçalves
21 - Prof. Paulo Ramiro Madeira
24 - César Raul Rigotti Júnior
25 - Evelin Pedrita Ruiz
Profª Luciana S. Doto Tannous Elias
Solange Dotti
26 - Prof. Jaime João Jorge
Prof. Joacyr Vargas
29 - Prof. Wladimyr Pedro Sestito
Colégio Catanduva
04 - Profª Adriana Helena Halley Uemura
05 - Profª Juliana Guidi Magalhães
10 - Prof. José Luiz Eleno
14 - Prof. Rogério do Carmo Alvarenga
29 - Profª Regiceli B. de Almeida Farizato
30 - Angélica Garcia Andreotti Rodrigues

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.
Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Dica do Poupinho
z.
Ao sair da sala, desligue a luz.
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Deus cria a mãe
Deus chamou o seu anjo mais
querido e lhe apresentou o modelo de
mãe. O anjo não gostou do que viu:
- O Senhor tem trabalhado muitas horas extras, já não sabe mais o
que está fazendo - disse o anjo. Olha
só! Beijo especial que cura qualquer
doença, seis pares de mãos para cozinhar, lavar, passar, acariciar, segurar,
limpar. Isso não vai dar certo!
- O problema não são as mãos respondeu Deus. - São os três pares
de olhos que precisei colocar: um
que permita ver seu filho através
de portas fechadas e protegê-lo de
janelas abertas. Outro para mostrar severidade na hora de dar uma

educação sólida. E o terceiro para
ficar constantemente demonstrando amor, ternura, apesar de todo o
trabalho que ela terá!
O anjo examinou o modelo de
mãe com mais cuidado:
- E isso aqui, o que é?
- Um dispositivo de auto-cura. Ela
não terá tempo de ficar doente, vai
ter que cuidar do marido, dos filhos
e da casa.
- Acho melhor o Senhor descansar um pouco - disse o anjo. E voltar
para o modelo normal, com dois braços, um par de olhos, etc.
Deus achou que ele tinha razão. Depois de descansar, transfor-

Funcionários homenageados do mês

mou a mãe numa mulher normal.
Mas alertou o anjo:
- Precisei colocar nela uma vontade tão grande, que se sentirá com
seis braços, três pares de olhos, sistema de auto-cura. Ou não será capaz de dar conta da tarefa.
O anjo examinou-a de perto.
Desta vez, em sua opinião, Deus
tinha acertado. De repente, notou
uma falha:
- Ela está vazando. Acho que o
Senhor, de novo, colocou muita coisa
neste modelo.
- Não é um vazamento. Chama-se lágrima.
- Serve para quê?

- Para alegria, tristeza, desapontamento, dor, orgulho, entusiasmo.
- O Senhor é um gênio - disse o
anjo. - Era justamente o que estava
faltando para o modelo completo.
Deus, com um ar sombrio, responde:
-Não fui eu quem colocou.
Quando eu juntei as peças, a lágrima apareceu.
Mesmo assim o anjo deu parabéns ao Todo-poderoso; as mães foram criadas.
A homenagem da Fundação
Padre Albino a todas as mães
pelo seu dia.

A saudade que fica
Marilene Laurelli Cypriano

Wilson Artur Zampieri Filho – Transporte
Giovana Angélica Senhorini – Segurança
Mariângela Teixeira Escapa – Telemarketing
Maria Regina Mendes Santi – Serviço Social
Silmara Caviquioli – Farmácia
Robson Henrique da Silva – SAME
Tatiane Kratuti Devitto – RH
Sonia Maria Fávaro Portilo – Ambulatório
Lucineide da Silva – Serviço de Higiene e Limpeza
Valdenir Francisco Vitiretti – Portaria
Luzia de Lourdes Gonçalves – Serviço de Nutrição e Dietética
Diego Augusto Mamelli – Almoxarifado
Fernanda Pereira Borges Miesa – Laboratório de Análises Clínicas
Marina Alves Cardoso – Enfermagem
Luciana Binatti Felix – Unidade de Tratamento Intensivo
Maria Marta Beker dos Santos – C2 Par Masculino
Elias da Motta – C3 Par
Juliana Mara Rodrigues Maia – C3 Impar
Eliane Faria dos Santos Damaceno – Moléstias Infecciosas
Maria Rita de Cássia G. Bonfim – C2 Impar
Márcia Regina de Souza – Central de Materiais e Esterilização
Nilvânia da Silva Passos Custódio – Centro Cirúrgico

Jalife Alves – 5º andar
Queila Rafaela Rodrigues – 4º andar
Glauciele Tays de Oliveira – 3º andar
Cristina Aparecida Faria – Pediatria
Luciana Maria Coubim de Menezes – UTI
Luiza Trindade da Silva Alexandre – Centro Cirúrgico
Suzana Forcato Guimarães – Unidade de Urgência e Emergência
Maria Fernandes Boerin – UTQ
Maria das Graças Rogério – Pronto Atendimento
Elaine Cristina Vicente – Hemodiálise
Vera Lúcia de Souza Torres – Maternidade I
Nair da Silva Monte – Maternidade II
Antonia Benedita Carmosini – Berçário
Neuza Maria Martins Bigoni – UTI Neonatal
Adriana Mara Cardoso Baldaquine – UTI Infantil
Milene Thais dos Santos – Agência Transfusional
Clarice Aparecida dos Santos – Banco de Leite
Pablo Henrique da Silva – Raio X
Maria Helena Lucena Silva – Laboratório de Análises Clínicas
Valdete Salles Maransatto – Farmácia
Solange Cristina Gallis – Serviço de Higiene e Limpeza
Jaqueline Belon – Recepção
Luciane Anselmo Deboni – Fisioterapia
Sonia Sueli Zampieri Brito – PABX
Angélica Ravazzi – Faturamento de Convênios

Todas as pessoas que passam
pelas nossas vidas deixam as
suas marcas num ir e vir infinito.
As que permanecem é porque simplesmente doaram seus
corações para entrar em sintonia com as nossas almas. As que
se vão nos deixam um grande
aprendizado. Não importa que
tipo de atitude tiveram, mas
com elas aprendemos muito.
Com as vaidosas e orgulhosas aprendemos que devemos
ser humildes. Com as carinhosas

e atenciosas aprendemos a ter
gratidão. Com as duras de coração aprendemos a dar o perdão.
Com as pessoas que passam
pelas nossas vidas aprendemos
também a amar e de várias formas, com amizade, com dedicação, com carinho, com atenção,
com atração, com paixão ou com
desejo. Mas nunca ninguém nos
ensinou e nunca aprenderemos
como reagir diante da saudade
que algumas pessoas deixaram
em nós.

Junho - Datas comemorativas
01 – Dia da Imprensa
04 – Dia mundial das crianças vítimas de agressão
05 – Dia mundial do meio ambiente
07 – Dia da liberdade de imprensa
08 – Dia do Citricultor
09 – Dia do Porteiro e do Tenista
11 – Dia do Educador Sanitário
12 – Dia dos Namorados
13 – Dia de Santo Antonio e do
Turista
14 – Dia do Doador de Sangue
15 – Dia do Paleontólogo

17 – Dia do Funcionário público
aposentado
18 – Dia do Químico e do Imigrante Japonês
20 – Dia do Revendedor
21 – Início do Outono, Dia da Mídia
24 – Dia de São João
25 – Dia do Imigrante
26 – Dia do Meteorologista
29 – Dia de São Pedro e São Paulo,
da Telefonista e do Pescador
30 – Dia do Caminhoneiro e do
Economista

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

LAZER E VARIEDADES
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Deixe seus olhos verem os caminhos a trilhar, mas deixe que seu
coração escolha qual o melhor a seguir. Antenor Pelegrino Filho

O melhor horário para dormir
Das 21h00 às 23h00 - É o horário em que o corpo realiza atividades de eliminação, químicos
desnecessários e tóxicos (desintoxicação), mediante o sistema linfático do nosso corpo. Neste horário do dia devemos estar num
estado de relaxamento, escutando música, por exemplo.
Das 23h00 à 01h00 - O corpo
realiza o processo de desintoxicação da vesícula biliar e idealmente
deve ser processado num estado
de sono profundo.
Durante as primeiras horas da
manhã, 01h00 às 03h00, processo

de desintoxicação do fígado, que
deve suceder também num estado de sono profundo.
De madrugada, 03h00 às 05h00,
desintoxicação dos pulmões. É por
isso que por vezes neste horário se
produzem fortes acessos de tosse.
Quando o processo de desintoxicação atinge o trato respiratório é
melhor não tomar medicamentos
para a tosse já que interferem no
processo de eliminação de toxinas.
Manhã, 05h00 às 07h00, desintoxicação do cólon. É o horário
para esvaziar o intestino.
Durante a manhã, das 07h00

Novos usos
para objetos
de todo dia
Coloque seu celular numa
tigela para ouvir música.
O formato côncavo vai
amplificar o som.

CURIOSIDADE
Por que a presença de urubus é perigosa perto de aeroportos?
Estas aves costumam voar em bandos. Mas distribuem-se no
céu ficando bem distantes entre si e em diferentes alturas. Assim, são capazes de vasculhar grandes áreas à procura de suas presas.
Por conta de seu tamanho e frequência na natureza, os urubus em vôo
preocupam os pilotos de aeronaves. Quando entram nas turbinas dos
aviões, prejudicam o pouso ou a decolagem e causam muitos prejuízos. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos (Cenipa), o urubu é a ave que mais causa problemas nos
aeroportos do Brasil.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Expressões curiosas na Língua Portuguesa
Vai tomar banho. Em “Casa Grande & Senzala”, Gilberto Freyre analisa
os hábitos de higiene dos índios versus os do colonizador português.
Depois das Cruzadas, como corolário dos contatos comerciais, o europeu se contagiou de sífilis e de outras doenças transmissíveis e desenvolveu medo ao banho e horror à nudez, o que muito agradou à
Igreja. Ora, o índio não conhecia a sífilis e se lavava da cabeça aos pés
nos banhos de rio, além de usar folhas de árvore para limpar os bebês
e lavar no rio as redes nas quais dormiam. Ora, o cheiro exalado pelo
corpo dos portugueses, abafado em roupas que não eram trocadas
com frequência e raramente lavadas, aliado à falta de banho, causava
repugnância aos índios. Então os índios, quando estavam fartos de receber ordens dos portugueses, mandavam que fossem “tomar banho”.

às 09h00, absorção de nutrientes
no intestino delgado. É o horário perfeito para tomar o café da
manhã. Se estiver doente, o café
da manhã deve ser tomado mais
cedo, antes das 6h30.
O café da manhã antes das
7h30 é benéfico para aqueles que
querem manter-se em forma. Os
que não têm por hábito tomar o
café da manhã devem tentar mudar o hábito, sendo menos preju-

dicial realizá-lo entre às 9h00 e às
10h00 em vez de ficar a manhã
completa sem comer.
Dormir tarde e despertar tarde
interromperá o processo de desintoxicação de químicos desnecessários ao seu organismo. Além
disso, deve ter em conta que das
00h00 às 04h00 é o horário em
que a medula óssea está produzindo sangue. Então, procure dormir
bem e não deite tarde.

Segredos culinários
Feijão
7. Coloque no feijão de molho, de véspera, uma colherinha de fermento em pó. Ele ficará mais macio.
8. Para a casca do feijão não entupir a válvula da panela de pressão,
acrescente na água um pouco de óleo.
9. Para preparar um tutu de feijão bem homogêneo, sem os caroços da
farinha de mandioca, faça, à parte, uma pasta não muito líquida da farinha
com água. Depois, vá misturando ao feijão, já passado no liquidificador.
10. Para engrossar feijão aguado, acrescente uma mistura de água com
maisena.
11. Outra forma de deixar o caldo de feijão mais grosso é acrescentar
uma colher rasa de farinha de trigo.
12. Quando você cozinhar feijão, só tempere com sal no final do cozimento. Assim, o feijão não ficará duro.

CULINÁRIA

Bolo de milho com
leite condensado

Ingredientes
1 1/2 xícara (chá) de farinha de
trigo
1 lata de leite condensado
7 ovos
1 xícara (chá) de manteiga
1 1/4 lata de milho verde batido
1 colher (sopa) de fermento químico em pó
Modo de preparo: Bata a manteiga até ficar bem cremosa.

Depois, sem parar de bater, acrescente o leite condensado em fio
e os ovos, um a um. Em seguida,
junte o milho verde e, por último, a farinha de trigo peneirada
junto com o fermento. Misture levemente até que fique uma massa homogênea. Despeje numa
fôrma redonda com buraco no
meio, untada. Asse em forno médio por 35 minutos. Espere esfriar
e desenforme.
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Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes,
janelas, pisos e forros.

Alunos do Direito debatem o marco civil da internet
Os alunos do segundo ano do
curso de Direito das FIPA, orientados pela Profª Beatriz Trigo, fizeram
dia 29 de abril, no salão de audiências da faculdade, uma análise da
Lei 12.965, de 23 de abril de 2014,
que institui o denominado “marco
civil da internet”, apresentando os
pontos positivos e negativos do dispositivo legal. A norma vem sendo
chamada pela mídia como “a constituição da internet”, pois estabelece
princípios, garantias, deveres e direitos para o seu uso no Brasil.
A norma é dividida em cinco
capítulos. A análise, feita em forma
de audiência simulada, fez parte da aula de Sociologia Jurídica,

sendo que a aluna Daniela Pavão
Pinheiro de Freitas representou a
juíza, Felipe Dias Baptista Peruzzo
foi assistente da magistrada, os
alunos Carlos José Dezuani Junior
e Luiza Martin Torres, advogados
de defesa da norma, as alunas
Bárbara Maccario, Kauany Caroline de Souza e Vitor Fonte Dosso,
testemunhas da defesa e como
advogados de acusação Drielly
Rigotti Yamada e Alexander Rodrigues Sona e como testemunhas
de acusação as alunas Ana Paula
Perpétua Ribeiro e Mariana da Silva Jacob. Com a colaboração dos
demais alunos do segundo ano a
defesa apresentou os pontos po-

AME promove palestra sobre energia elétrica

sitivos do marco regulatório da cotidiano do estudante estimulam
internet e a acusação os pontos a curiosidade e a aprendizagem faconsiderados negativos.
zendo com que o alunado produza
A Profª Beatriz Trigo considera seu próprio conhecimento”, finalia atividade muito enriquecedora zou Beatriz.
para os alunos,
Divulgação
pois participaram
ativamente
do
ensino, buscando
fundamentação
técnica jurídica,
social,
histórica
para realizar a audiência simulada,
tendo como objeto de estudo uma
Lei com apenas
cinco dias de publicidade. “Temas
atuais do Direito Os alunos participaram ativamente, buscando fundamentação
e que impactam o técnica jurídica, social e histórica para realizar a audiência.

Divulgação

Direito promove curso de
extensão em Direito Civil

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do
Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Catanduva promoveu dia 02 de maio, às 13 horas,
na sala de treinamento, a palestra “Os cuidados com a energia
elétrica”, ministrada pelo Técnico

de Segurança do Trabalho João
Paschoal David, da Companhia
Nacional de Energia Elétrica Grupo ENERGISA.
O objetivo da palestra foi conscientizar os colaboradores dos riscos, perigos e sugestões para economia de energia elétrica.

Horta pedagógica tem sua primeira colheita
Dia 29 de abril, a Coordenado- verduras, a educação ambiental,
ra do curso de Pedagogia das FIPA, o respeito às complexas relações
Profª Drª Silene Fontana, e a Profª existentes entre os seres vivos e o
Dirce Gimenez fizeram a primeira meio ambiente e principalmente a
colheita da horta pedagógica. A divisão das tarefas para a execução
horta produziu diversos tipos de de um trabalho.
hortaliças, como alface,
Divulgação
cebolinha, salsinha, beterraba e almeirão, plantadas pelos alunos.
A horta pedagógica
é um projeto interdisciplinar realizado em parceria com o curso de Biomedicina das FIPA com
o objetivo de despertar
o interesse dos estudantes quanto ao papel
da agricultura, abaste- A horta é um projeto em parceria entre os cursos de
cimento, o consumo de Pedagogia e Biomedicina.

Sob o tema “Temas controvertidos do Direito Civil Contemporâneo”, o curso de Direito das FIPA
promove até 07 de junho o curso
de extensão em Direito Civil, que
está sendo ministrado aos sábados, das 8h30 às 12h30.
Dia 07 de junho o tema será
“O direito sucessório brasileiro
sob a ótica dos Tribunais Superiores: imperiosidade de uma releitura” pelo Prof. Marcelo Truzzi
Otero, professor de Direito Civil
nas FIPA e na Escola Paulista de
Direito (EPD). Já foram discutidos
os temas “Responsabilidade civil
no Direito de Família e a perda de
uma chance”, pelo Prof. Gustavo
Casagrande Canheu, “A boa-fé
objetiva e a violação positiva do
contrato” pelo Prof. Cristiano de
Castro Jarreta Coelho e “Uma visão doutrinária e jurisprudencial
sobre o não-convencionalismo
dos arranjos familiares contemporâneos”, pela Profª Márcia Maria Menin.
O curso, para alunos, egressos
e profissionais da área jurídica, é
gratuito.

Direito Aplicado
O curso de Direito encerrou dia
12 de abril último o curso de extensão de Direito Aplicado e orientação para o Exame de Ordem (OAB).
De acordo com a Profª Ana
Paula Jorge, Coordenadora de Extensão, o curso contribui para o
contato permanente dos alunos
com questões atuais de Direito
Aplicado vivenciadas no universo
jurídico, assim como com o sucesso dos alunos-candidatos no exame admissional da OAB, “especialmente pelo fato de que tal prova,
assim como as demais provas aplicadas em concurso público, terem
passado a adotar, nos últimos tempos, questões atuais do Direito”.
Ela ressalta que, como já era esperado, o percentual de aprovados
na primeira fase do exame, entre
os alunos do 9º semestre do curso
de Direito, foi louvável.
O curso, que desta vez foi
aberto para participação de alunos de todos os anos, egressos e
alunos de outras instituições, foi
realizado durante cinco sábados,
com aulas em ambos os períodos.

Oficina de Urgência e Emergência
O Prof. Ricardo Alessandro
Teixeira Gonsaga, representando o curso de Medicina das FIPA,
participou da Oficina de Urgência e Emergência, em Salvador
(BA), nos dias 4 e 5 de abril, promovida pela ABEM - Associação

Brasileira de Educação Médica.
As oficinas têm por objetivo
discutir com as escolas associadas os projetos de avaliação e
acompanhamento das mudanças de graduação da área de
Saúde.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas
as
e demais aparelhos de iluminação.
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Hospitais participam da Semana Nacional de Humanização
O Brasil está mobilizado para
refletir sobre os avanços e desafios da humanização do Sistema
Único de Saúde/SUS. De 7 a 11
de abril, em comemoração aos
10 anos da Política Nacional de
Humanização/PNH, o Ministério
da Saúde promoveu a Semana de
Humanização voltada ao usuário,
gestor e trabalhador do SUS. Os
hospitais Emílio Carlos e Padre Albino participaram da ação.
Debates, exposições, fóruns,
plenárias, atividades culturais, rodas de conversa, entre outras atividades que evidenciam as boas
experiências integraram a programação nacional que foi construída pelos brasileiros que fazem
o SUS dar certo em suas cidades.
Os eventos foram baseados em
torno de três eixos: participação
social, trabalho e gestão do SUS.
Dia 7 de abril, o Hemonúcleo

de Catanduva abordou os colaboradores, acompanhantes e visitantes do Hospital Padre Albino
para conscientizar sobre a importância da doação de sangue e do
cadastro de medula óssea. A equipe repetiu a atividade no dia 10
de abril, das 7h30 às 11h, na Sala
de Espera da Ortopedia do Hospital Emílio Carlos.
Nos dias 8 e 10 de abril, equipes multidisciplinares orientaram
os acompanhantes nos hospitais
da Fundação para reforçar sobre
a importância da participação de
todos nas políticas de saúde. Ainda no dia 10, às 9h e 15h, a Educação Continuada, em parceria
com o Grupo de Trabalho de Humanização, mediou rodas de conversa sob o tema Humanização
do Atendimento. Além disso, os
colaboradores conheceram mais
sobre as diretrizes da Política Na-

Hospitais sensibilizam profissionais no
Dia Mundial de Higienização das Mãos
No dia 5 de maio, Dia Mundial procedimentos, como instalação
de Higienização das Mãos, os hos- e manutenção de dispositivos inpitais Emílio Carlos e Padre Albino vasivos (cateter vascular, cateter
sensibilizaram os profissionais urinário, equipamento respiratório
sobre a importância da prática etc); após contato com líquidos
na prevenção da transmissão de biológicos, secreções e excreções
infecções.
e depois do contato com superfíBanners foram afixados nas cies contaminadas mesmo tendo
portas de acesso dos hospitais, utilizado a luva”, orienta.
com ênfase na higienização das
Para o especialista, a lavagem
mãos, segundo recomendações das mãos é, sem dúvida, o ato mais
da Organização Mundial de Saú- simples, mais eficaz e de maior
de; os computadores apresen- importância na prevenção e para
taram, como protetor de tela, as que não haja a disseminação de
cinco oportunidades da higieni- infecções, devendo ser praticada
zação das mãos para maior cons- por todos, sempre, no início e no
cientização dos profissionais; a término de uma tarefa para maior
equipe multidisciplinar que atua segurança do paciente.
em diferentes setores foi treinada
A iniciativa fez parte da Came durante o dia os colaboradores panha da Organização Mundial
assistiram aos vídeos temáticos.
da Saúde.
De acordo com
Comunicação/HPA
o médico infectologista, presidente
da CCIH dos hospitais da Fundação,
Arlindo Schiesari
Júnior, o uso de
luvas não exclui a
prática de higienização. “O profissional deve higienizar as mãos antes
e após cada contato com o paciente; antes e após
cada realização de Treinamento nos setores referente ao dia.

Comunicação/HPA

Orientação ao acompanhante na Maternidade do Hospital Padre Albino.

cional de Humanização por meio
de vídeos do Ministério da Saúde.
A Política Nacional de Humanização existe há mais de dez
anos no Sistema Único de Saúde.
Sua proposta é mudar a relação
entre gestores, trabalhadores e
usuários do SUS, para que cada
um deles se reconheça como responsável pelo SUS e contribua
para suas melhorias. Atuando em
todo o Brasil, o trabalho da PNH
se baseia no apoio institucional
às Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, Serviços de Saúde, entre outros, além da formação de gestores, trabalhadores e
usuários.
A Defesa dos Direitos dos
Usuários, a Valorização do Trabalhador, o Acolhimento e a Gestão
Participativa são algumas diretrizes da PNH que podem ser vistas

nos serviços de saúde e contribuem para melhorar a gestão, a
assistência e o trabalho em saúde:
Acolhimento com classificação de
risco (que prioriza os casos mais
graves, e não a ordem de chegada
aos serviços de saúde), colegiados gestores (que democratizam
as decisões), garantia de visita
aberta e direito ao acompanhante, entre outras inovações fazem
parte do trabalho de humanização do SUS.
Assim como o Ministério da
Saúde, os hospitais da Fundação
Padre Albino têm o objetivo de
transformar o modo de se fazer
assistência hospitalar com humanização e, por isso, utilizam os
dispositivos citados. Mais informações sobre a Semana Nacional
de Humanização em www.saude.
gov.br/humanizasus.

14ª Semana de Enfermagem
Os hospitais Emílio Carlos e
Padre Albino promoveram a 14ª
Semana de Enfermagem, com
abertura no dia 12 de maio, às
15h, com missa na capela do
Hospital Padre Albino.
O Hospital Padre Albino promoveu no dia 13, às 9h00, no Anfiteatro Padre Albino, a palestra
“Comunicação - uma ferramenta
no processo do cuidar” com a
psicóloga dos hospitais da Fundação Daniela Jacomin Zampieri.
No mesmo dia, às 15h30, “Segurança do paciente como o eixo
do protagonismo na enfermagem” foi abordada pela enfermeira Maria Regina Lourenço Jabur,
do Hospital de Base de São José

do Rio Preto. O enfermeiro João
César Jacon, da UTI do Hospital
Emílio Carlos, ministrou a palestra “Enfermagem: protagonista
do cuidar” no dia 16 de maio, às
7h15, na sala de treinamento do
C2 Par daquele hospital.
A Comissão Organizadora
entregou aos colaboradores de
enfermagem um mimo em comemoração ao Dia do Enfermeiro, celebrado no dia 12 de maio.
No dia 17, a partir das 20h00, os
colaboradores de enfermagem
participaram do IV Jantar Dançante, no Espaço Fest, organizado espontaneamente por enfermeiros que atuam nos hospitais
da Fundação.
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Dica do Poupinho
Use luz natural de janelass
sempre que possível.
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FIPA realiza V Seminário de Gestão Educacional
e VII Seminário de Autoavaliação Institucional
Dia 05 de maio, às 20h00, no
Anfiteatro Padre Albino, as Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA) realizaram o V Seminário de
Gestão Educacional e o VII Seminário de Autoavaliação Institucional para gestores, coordenadores,
colegiados, pessoal administrativo, discentes e sociedade civil.

Nos seminários foram apresentados o desempenho institucional
nas gestões de autoavaliação e
das políticas institucionais e pedagógicas das FIPA.
Na abertura, o Diretor Geral
das FIPA, Dr. Nelson Jimenes, falou
da importância dos seminários e
lembrou que já era o sétimo de au-

Administração realiza seu
V Encontro do Meio Ambiente
Divulgação

toavaliação institucional, dos quais sobre Gestão Educacional.
foram geradas inúmeras ações de
Os seminários foram realizamelhorias. “As FIPA têm muito mais dos pelo Núcleo Gestor de Edua ouvir do que falar”, finalizou.
cação, Coordenação Pedagógica,
O Prof. Me. Nilson Mozas Oli- SAIFI - Sistema de Autoavaliação
vares apresentou os resultados Institucional e membros da CPA.
da Autoavaliação
Divulgação
Institucional 2013
e em seguida os
Coordenadores
dos cursos apresentaram os seus
Planos de Ação.
Encerrando os seminários, o Prof.
Dr. Antonio Carlos
de Araújo, Coordenador Pedagógico das FIPA e do
Núcleo Gestor de O seminário reuniu gestores, coordenadores, colegiados,
Educação, falou pessoal administrativo e alunos.

Instituído o Dia Nacional do Administrador
O tema do encontro foi discutido por um engenheiro florestal.

O curso de Administração das
FIPA realizou dia 6 de maio, às
19h30, no auditório do Câmpus
São Francisco, sob coordenação
do Prof. Paulo Marques, docente
da disciplina Gestão Ambiental,
seu V Encontro do Meio Ambiente, com a participação dos alunos
do 4º ano do curso.
O Encontro teve como atividade a palestra “Gestão ambiental empresarial no setor público”,

ministrada pelo Engenheiro Florestal, Diretor de Agropecuária,
Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte, Leandro Brabo
da Crús.
O evento faz parte da programação de atividades de extensão
do curso e de acordo com Paulo
Marques “muito contribuiu para
a formação e qualificação profissional dos alunos”.

VIII Mostra de Pesquisa do
curso de Administração
O curso de Administração das
FIPA realizou dia 26 de abril, a
partir das 8h00, no Câmpus São
Francisco, a sua VIII Mostra de
Pesquisa, quando foram apresentados os resultados dos projetos
encerrados em 2014 e os novos
projetos para 2014-2015.
Os projetos de pesquisa encerrados em março deste ano foram
Terceirização da mão-de-obra e Relações do trabalho - Gestão de pessoal, da Profª Ms. Vera Lúcia Lopes
Spina e do Prof. Laércio Pereira da
Silva; A reciclagem do lixo doméstico na cidade de Catanduva, do Prof.
Ms Paulo Roberto Vieira Marques;
A tecnologia da informação como
suporte na inclusão digital aos deficientes visuais, do Prof. Ms José
Claudinei Cordeiro, e Estudo do ci-

clo PDCA através das ferramentas
de qualidade, do Prof. Ms Nilson
Mozas Olivares.
Os novos projetos, que serão
desenvolvidos entre maio de 2014
a fevereiro de 2015, são Utilização
das cartas controle e análise de capabilidade como importância estratégica gerencial em uma linha de
produção, do Prof. Ms Nilson Mozas
Olivares; A coleta do lixo reciclável
e o seu impacto socioambiental na
cidade de Catanduva, do Prof. Ms
Paulo Roberto Vieira Marques, e A
tecnologia da informação e a qualidade de vida na melhor idade, do
Prof. Ms José Claudinei Cordeiro.
Da mostra participaram alunos
do curso, professores pesquisadores e alunos que fizeram parte dos
projetos encerrados.

O Diário Oficial da União de
07 de maio, Seção 1, página 01,
publicou a Lei nº 12.967, de 6 de
maio de 2014, que institui o Dia
Nacional do Administrador, que
será comemorado, anualmente,
no dia 9 de setembro.
O curso de Graduação em Administração das FIPA tem a duração de 4 anos e teve seu reconhecimento renovado pela Portaria
MEC nº 705, D18/12/2013.
Um dos mais tradicionais e
conceituados do interior do Esta-

do de São Paulo, o curso há mais
de 40 anos promove a formação
de profissionais com competência técnica e comportamental,
capacitando os profissionais para
atuarem como gerentes ou executivos em instituições governamentais, privadas e organizações
do terceiro setor, são capazes de
gerir seus próprios negócios nos
diversos setores da economia.
O curso está instalado no
Câmpus São Francisco e oferece
180 vagas no período noturno.

Faeca Junior vai prestar consultoria para a
Casa da Criança Sinharinha Netto
Divulgação

Integrantes da FAECA Junior com a diretoria da Casa da Criança.

A FAECA JUNIOR, Empresa Junior do curso de Administração
das FIPA, firmou parceria com a
Casa da Criança Sinharinha Netto
para um projeto de consultoria.
De acordo com o Prof. Paulo
Marques, Coordenador da Empresa Junior, através dessa parceria
os alunos integrantes da Empresa
Junior poderão aplicar os conheci-

mentos e as ferramentas administrativas adquiridas em sala de aula.
A parceria foi firmada dia 12 de
abril último, na sede da entidade,
com a presença da diretoria da entidade e os integrantes da Empresa
Junior, quando foi apresentado o
processo de trabalho da Empresa
Junior, bem como a metodologia do
trabalho a ser aplicado na entidade.

Dica do Poupinho
Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando
o
apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.
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FPA reforma pavilhões do Recanto Monsenhor Albino
A Diretoria Administrativa da
Fundação autorizou o Recanto
Monsenhor Albino a reformar os
quartos e sanitários dos pavilhões
Anita Costa e Irmã Tarcísia. As
obras serão custeadas com a arrecadação da Nota Fiscal Paulista.
Devido à ação do tempo, a

estrutura e a cobertura da horta
do Recanto foram danificadas,
prejudicando o plantio e colheita.
Para que não houvesse perda foi
necessária a compra de estruturas
férreas, no valor de R$ 1.080,00,
adquiridas com a renda do Bazar
da Pechincha e doações anônimas.
Divulgação

Doação
Dia 17 de abril, o Coordenador
do curso de Biomedicina das FIPA,
Prof. Dr. Manzélio Cavazzana Jr,
e alguns alunos do 1º ano entregaram ao Recanto os pacotes de
café e produtos de higiene pes-

soal, como sabonetes, pastas de
dentes, hidratantes e fraldas geriátricas, arrecadados pelos alunos
do 1º ano no Trote Solidário.
A ação solidária também teve
a participação dos alunos do 2º e
3º anos, que colaboraram na arrecadação dos produtos.

Almoço de Páscoa
Como nos anos anteriores, o almoço de Páscoa do Recanto foi
oferecido no dia 19 de abril pelo Lions Clube de Catanduva. Leões e
domadoras do clube serviram o almoço a todos os idosos assistidos.
Cada idosa recebeu um mimo de presente oferecido pela Ouro Mil.
A construtora SANATEC doou R$ 234,00 para compra de ovos de
páscoa para os idosos.
Divulgação

VIA SACRA Emoção, fé, e amor marcaram a primeira Via Sacra encenada no Recanto Monsenhor Albino, dia 19 de abril. O percurso foi
conduzido pelo Padre Francisco Adão da Silva e Irmã Anália Nunes,
com os idosos, funcionários e coral.

Medicina Preventiva do PAS participa
da 3ª Caminhada da Cooperação
Os beneficiários inscritos no
Programa de Medicina Preventiva
do Padre Albino Saúde/PAS participaram dia 27 de abril, às 9h00,
da 3ª Caminhada da Cooperação
promovida pelo Sicredi. O objetivo do evento foi promover a saúde por meio da atividade física.
No local foi oferecido um
circuito de aferições - de peso,
altura, porcentagem de gordura corporal, cálculo do índice de
Massa Corpórea (IMC) e pressão
dos participantes. Após as aferições foram distribuídas cartilhas
com dicas sobre qualidade de
vida e saúde, seguida de orientações preventivas sobre nutrição, prática de esportes e doenças relacionadas à hipertensão,
obesidade, sedentarismo, má

nutrição e estresse.
A Medicina Preventiva do PAS
conta com uma equipe multidisciplinar que auxilia os clientes
inscritos no programa através de
orientação médica, palestra e trabalho em grupo com a finalidade
de controlar doenças pré-diagnosticadas. Os grupos realizam
as suas atividades de segunda e
quarta-feira, das 18h30 às 20h30,
terça e quinta-feira, das 7h15 às
9h15 e de terça e quinta-feira, das
18h30 às 20h30.
Dentro da linha de cuidados
da Medicina Preventiva, o plano
também trabalhará com a obesidade infantil. As inscrições para
o grupo específico estão abertas.
Mais informações podem ser obtidas pelo fone 17-3311-3732.

Vacinação contra a gripe
A Fundação Padre Albino,
através do Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho/SESMT, realizou de 5 a 8 de maio campanha
de vacinação contra o vírus Influenza (gripe), beneficiando seus
funcionários. De acordo com a enfermeira Tatiane Kratuti Devitto,
dentro dos objetivos da ação está

a redução das doenças relacionadas à Influenza que podem levar
às hospitalizações.
No dia 6 de maio, das 7h00 às
16h00 as vacinas foram aplicadas
no AME Catanduva; no Hospital
Emílio Carlos nos dias 5 e 6, das
7h00 às 16h00, e no Hospital Padre
Albino, nos dias 7 e 8, das 7h00 às
16h00, num total de 1.200 doses.

Leões e domadoras presentes no almoço de Páscoa do Recanto.

XI Semana da Enfermagem
O Recanto Monsenhor Albino
realizou de 12 a 14 de maio a sua
XI Semana da Enfermagem, com
palestras dirigidas aos seus profissionais e ao público de interesse.
As palestras, ministradas a
partir das 13h00, na Sala de Vídeo
e Eventos, foram as seguintes:
12/05 – Psicologia da vida, pela

psicóloga Lilian Buniak; 13/05 Anemia no idoso, pela médica
hematologista Ana Carolina Doti
e 14/05 - Aspectos ergonômicos
para o trato de pacientes cadeirantes e acamados: uma abordagem terapêutica em prevenção e
DORT, pelo fisioterapeuta Fábio
Pagliotto da Conceição.

Professor da Medicina
conclui Pós-Doutorado
Dia 14 de maio, no Instituto Pazzanese de Cardiologia, HospiDante Pazzanese de Cardiologia tal Albert Einstein e Columbia Uni(IDPC), na Universidade de São versity, Prof. Dr. Ricardo Costa, do
Paulo (USP), foi apresentada a con- Instituto Dante Pazzanese de Carclusão do Pós-doutorado do Dr. diologia, e Prof. Dr. José Armando
Fernando Stucchi Devito, profes- Mangione, Hospital Beneficência
sor do curso de Medicina das FIPA. Portuguesa de São Paulo.
O trabalho apreDivulgação
sentado, “Safety and
Efficacy of the Svelt
Acrobate
Integrated
Stent System by Radial
Approach and 5 French
Catheters”, com supervisão da Profª Drª Amanda
Sousa, Diretora geral do
IDPC, foi examinado por
banca composta pelo
Prof. Dr. Alexandre Abi- Dr. Fernando (3º da esquerda para a direita) com a
zaid, do Instituto Dante supervisora do seu trabalho e a banca examinadora
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Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho
o
que requerem níveis elevados de iluminação.

GUIA MÉDICO
ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405
Fones: 3523 2223 - 3522 4429
BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. 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) Eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia e
potenciais evocados audivo e visual.

•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438
Fones: 3522 5428 - 3522 0363

Especialização em dores de cabeça,
eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral.

•Drª Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 - Fone: 3523 2583
•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
PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405 - Fone: 3523 2223
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

Curso de Nivelamento
Nos dias 12 e 26 de abril e 10
de maio, no Câmpus Sede das FIPA,
o NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante promoveu o Curso de nivelamento de Matemática e Português
com a participação de alunos dos
cursos de Administração, Direito,
Educação Física e Pedagogia.

O curso de Português foi ministrado pela Profª Eunice Alonso
e o de Matemática pelo Prof. Nilson Mozas Olivares. No segundo
semestre os cursos acontecem
nos dias 02, 09 e 16 de agosto
para alunos de todos os anos e
cursos das FIPA.

Missa das mães no AME
No dia 08 de maio, às 13h00, no
AME Catanduva, foi celebrada missa em ação de graças pelo Dia das
Mães e em comemoração à Semana

da Enfermagem. A missa, organizada pelo Centro Integrado de Humanização do AME Catanduva, foi celebrada pelo do Pe. Felício Anuncio.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários,
s,
procure concentrá-los em um só local.
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Alunos da Educação Física apresentam trabalhos em congressos
Dois alunos do curso de Bacharelado em Educação Física das
FIPA apresentaram trabalhos em
formato de pôster no V Congresso
Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercício realizado de 07 a 10
de maio em Londrina-PR.
O aluno Gabriel Martin Vetteri,
do 1º ano, apresentou o trabalho
“Comparação e análise de concordância entre dois métodos de avaliação da frequência cardíaca em
repouso em adultos jovens”, orientado pelo Prof. Igor Augusto Braz,
e a aluna Gabriela Viana Spiller, do
4º ano, o trabalho “Obesidade e
nível de atividade física na indús-

tria calçadista”, orientada pelo Prof.
Américo Riccardi Vaccari Lourenço.
Os alunos e os professores
também participaram de palestras, mesas redondas e módulos
temáticos.
Rio Claro
No dia 02 de maio, 12 alunos
do 3º ano do curso de Licenciatura
e dois alunos do 4º ano do curso
de Bacharelado, acompanhados
pelo Prof Ademir Testa Júnior,
participaram do IV Congresso Estadual de Educação Física Escolar
e I Congresso Nacional de Educa-

Educação Física promove
debate sobre cidadania
Alunos do curso de Licenciatura em Educação Física das FIPA,
integrantes do projeto Educação
Física e Cidadania, sob responsabilidade da Profª Luciana de Souza Cione Basto, promoveram dia
05 de maio, na EE “Dr. Nestor Sampaio Bittencourt”, debate sobre os
direitos sociais com o tema “Liberdade de expressão e pensamento
– raça/gênero/etnia: no enfoque
da educação física”.
No debate, os alunos Vinicius Modesto, Leandro Martins

ção Física Escolar na UNESP, em Rio
Claro/SP.
Os trabalhos apresentados,
orientados pelos professores
Ademir Testa Júnior e Américo Ricardi Vaccari Lourenço, foram Biomecânica e a abordagem da postura corporal no Ciclo II do Ensino
Fundamental: análise do currículo
da rede de ensino do Estado de
São Paulo; A Biomecânica como
conteúdo das aulas de Educação
Física no Ensino Fundamental; A
abordagem da Biomecânica na
1ª série do Ensino Médio no currículo da Rede estadual paulista de
ensino; Biomecânica e educação

Terceira Idade visita curtume

Pastre, Jorge Fernando Silva e
Gustavo Ruiz pontuaram a importância das danças, esportes
e lutas como meio de expressão
e respeito à diversidade cultural
e explicaram sobre a contribuição dos negros e índios para a
capoeira, que faz parte da nossa
cultura, a influência dos orientais
nas lutas, entre outros.
O debate foi finalizado com
uma dinâmica – roda de capoeira, quando todos os alunos foram
convidados a participar.

Pediatria do HPA recebe o GPS da Alegria
Divulgação

Dia 22 de abril, as alunas da Faculdade da Terceira Idade do curso
de Licenciatura em Educação Física
das FIPA, visitaram, na cidade de
Pindorama/SP, o curtume Aguapé.
Acompanhadas pela Coordenadora Profª Luciana de Souza Cione
Basto, as alunas conheceram o processo de curtimento de pele de peixe da espécie Tilápia, além do processo de artesanato com o material
inerte, transformado em matéria
principal para a confecção de produtos para vestuário como roupas,
sapatos, bolsa, e também para produção de móveis, bijuterias, entre
outros, chamada Moda Helicônia.

Integrantes do GPS da Alegria, atividade do curso de Pedagogia

Após o Encontro, as alunas integrantes do GPS da Alegria (Grupo dos Pedagogos Solidários) e as
professoras responsáveis pelo projeto foram à Pediatria do Hospital
Padre Albino (HPA) visitar crianças
e adolescentes internados e distribuíram os aventais com as histórias infantis que haviam acabado
de ouvir durante o Encontro. Os
aventais simbolizam a tradicional
visita do GPS da Alegria.

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo de Catanduva forneceu o ônibus para o
transporte das alunas.
Divulgação

Alunas conhecem o processo de
curtimento da pele de peixe

Vacinação contra a gripe
Dia 24 de abril, no Câmpus
Sede, a Faculdade da Terceira
Idade, em parceria com o curso
de Enfermagem, participou da
campanha de vacinação contra a
gripe H1N1.
Alunas do curso de Enfermagem aplicaram a vacina nas
alunas da faculdade, orientadas
pela Coordenadora do curso de
Enfermagem, Profª Drª Maria
Cláudia Parro.

Dia 03 de maio, o curso de
Pedagogia das FIPA realizou o segundo Encontro de Extensão de
2014 do projeto “O contador de
histórias”, que tem o objetivo de
integrar o conhecimento teórico
das histórias infantis e os contos
de fadas por meio de projetos, desenvolvidos especialmente para
Educação Infantil, e construção de
materiais e suportes para a contação de histórias.

para a saúde e A melhoria do rendimento escolar através da qualidade de vida dos docentes que
praticam ginástica laboral.
Para o Prof. Ademir, os alunos
se aproximaram dos pensamentos
atuais acerca da educação física
escolar, diante do desafio de debater a realização dos megaeventos
no âmbito escolar. Ele parabeniza
os alunos pelo enfrentamento do
desafio, pela apresentação e agradece as coordenações de pesquisa
e do curso de Educação Física e as
FIPA pelo incentivo e contribuição,
que trouxe a oportunidade dessa
vivência educacional a todos.

Dia 26 de abril, alunas do curso
de Enfermagem, com supervisão
da Profª Drª Maria Cláudia Parro e
da Profª Antonia de Fátima Z. Serradilha, participaram do “Dia D” da
Campanha Nacional de Vacinação
contra a Influenza (gripe), promovida pela Prefeitura de Catanduva.
As alunas participaram da vacinação no Posto de Saúde Dr.
José Perri, imunizando crianças
com idade entre 6 meses e 5 anos.

FIPA promove 13ª Semana de Enfermagem
Com o slogan “Enfermagem:
compromisso ético e humano na
arte de cuidar”, o curso de Enfermagem das FIPA realizou dias 12 e 13
de maio, no Anfiteatro Padre Albino,
a sua 13ª Semana de Enfermagem.
No dia 12, às 19h45, o tema da
palestra foi “A humanização como
estratégia de gestão em saúde”
pela Enfª Silvia Andréia Terrão Brizoti, do AME Catanduva, seguida

da apresentação teatral “Cuidar
com arte” pelo Grupo teatral “Ai dos
dois”, de São José do Rio Preto.
No dia 13 as palestras foram
“Marketing pessoal em Enfermagem: responsabilidade civil e ética”,
pela Profª Beatriz Trigo, do curso de
Direito/FIPA, e “O combustível para
a vitória profissional”, pelo Prof. José
Arthur Sanches, do curso de Administração/FIPA.
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Governador anuncia hospitais da Fundação no Programa SUStentáveis
Divulgação

Dr. Amarante agradece ao governador: verba importante para os hospitais
efetuarem o atendimento.

O governador Geraldo Alckmin anunciou dia 21 de abril, na
inauguração da unidade do Poupatempo de Catanduva, a inclusão dos hospitais da Fundação
Padre Albino no programa Auxílio
Financeiro às Instituições Filantrópicas – Santas Casas SUStentáveis, o que garante repasse anual
de R$ 15,9 milhões para os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino.
Alckmin disse estar preocupado com a situação das Santas Casas do Estado, que já somam R$ 16

bilhões em dívidas. “Essa verba não
será para a compra de novos equipamentos e sim para a melhoria
no atendimento. O principal objetivo é ampliar o atendimento para
expandir o número de pacientes
e oferecer qualidade nos serviços
gratuitos”, disse o governador.
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, presente
ao ato, disse que o repasse dessa
nova verba será importante para
os hospitais efetuarem o atendi-

Deputado Dilador Borges visita a Fundação
O deputado estadual Dilador
Borges (PSDB), acompanhado do
vereador Julinho Ramos (DEM), visitou a Fundação Padre Albino na
manhã deste dia 07 de maio. Ele foi
recebido pelo Vice-presidente da
Diretoria Administrativa, Dr. Antonio José dos Santos, e diretores, na
Coordenadoria Geral da Fundação.
Dr. Antonio falou ao deputado sobre a Fundação e o trabalho
desenvolvido pelos seus dois hospitais. Julinho Ramos disse que o
deputado, em seu primeiro mandato, já ajudou muito Catanduva e
se dispôs a ajudar a Fundação.
O deputado agradeceu a hospitalidade e disse que é um prazer

servir, principalmente entidades
que se dedicam à saúde. Dilador
Borges informou que destina 95%
de sua verba parlamentar para a
saúde e da sua disponibilidade
de “continuar somando com esta
entidade respeitabilíssima”. Em seguida visitou as obras do Serviço
de Radioterapia.
O deputado Dilador Borges,
a pedido do vereador Julinho Ramos, através de emenda, destinou
uma ambulância ao Hospital Emílio Carlos, no valor de R$ 55 mil.
O convênio já foi firmado entre a
Secretaria de Estado da Saúde e a
Prefeitura de Catanduva, que repassará o veículo.

Imprensa/FPA

mento. “Hoje é um grande dia, pois
poderemos sair do vermelho; estávamos pagando com nosso próprio
dinheiro para que os hospitais não
passassem dificuldades”.
Dr. Amarante explica que com
este programa o Hospital Padre Albino foi reclassificado como Estruturante e, por isso, novos serviços
e procedimentos serão agregados
aos já prestados em média e alta
complexidade, que não mais poderão ser encaminhados a São José
do Rio Preto. “Certamente isso também consumirá boa parte dessa
verba”, acrescenta. De acordo com
ele, ainda, por ser Estruturante, a
Unidade de Urgência e Emergência (Pronto Socorro) do Hospital
Padre Albino deixará de ser “porta
aberta”, ou seja, deixará de atender
pacientes (exceto os emergenciais)
que não estiverem regulados pela
CROSS (sistema estadual de regulação). “A partir de então, todos os pacientes, exceto os emergenciais, só
poderão ser atendidos se estiverem
regulados pelo município junto à
CROSS, ou seja, certamente não
haverá mais superlotação naquele

setor, pois os casos menos graves
deverão ser resolvidos pelos municípios”, explica.
Para Dr. Amarante, “ainda que a
verba venha em boa hora por causa da sensibilidade do Governador
Alckmin para com as dificuldades
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos paulistas, ela não será a
panaceia para todos os males do
segmento, que ainda dependerá
de muito investimento em custeio,
melhorias e ampliações hospitalares para chegarmos próximos de
países que investem muito mais
que o Brasil em saúde pública”. Por
fim, ele lembra que quem conhece
o segmento de saúde sabe perfeitamente que um hospital escola (no
caso os dois hospitais da Fundação
Padre Albino) gasta, em média, 30%
a mais do que qualquer hospital comum, justamente por ser de ensino.
“E é bom que seja assim, pois quanto mais prepara os futuros médicos,
melhor para toda a população, mas
esses custos precisam ser cobertos
por alguém; no caso, vinham sendo
cobertos pela própria Fundação Padre Albino”, desabafa.
Denise Cursino

SHOW O show de MatoGrosso e Mathias, promovido pela AEC - Associação de Assistência ao Hospital “Emílio Carlos dia 08 de maio no Clube
de Tênis, foi um sucesso de público e crítica pela qualidade do serviço
de buffet, organização impecável e pontualidade. A renda ainda não foi
fechada, mas a receita das vendas de mesas ficou em torno de R$ 350
mil, sendo que desse valor serão deduzidas as despesas, que devem ultrapassar a R$ 100 mil. A renda do show será utilizada na reforma da ala
C2 Par do Hospital Emílio Carlos, estimada em R$ 550 mil.

Visita monitorada às FIPA

O deputado, acompanhado de diretores, visitou a obra de construção do
Serviço de Radioterapia.

Dia 14 de maio, alunos do 1°
ano do Ensino Médio da Escola “Antônio Carlos”, da cidade de Catiguá,
fizeram visita monitorada ao Câmpus Sede das FIPA.
Acompanhados pela técnica de
laboratório Melina Mizusaki Iyoma-

sa Pilon, os alunos conheceram os
laboratórios de Informática III, Anatomia, Parasitologia, Microbiologia,
Fisiologia e Habilidades e Emergências Médicas e o Museu de Patologia, apresentados pelos técnicos
responsáveis por cada laboratório.

