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Governador anuncia verba para a Radioterapia
O Governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), em sua visita a Catanduva no dia 27 de julho, anunciou o repasse de mais R$ 2 milhões para o
Serviço de Radioterapia da Fundação Padre Albino. Página 09.

Concretagem das casas matas

Imprensa/FPA

A RPA, construtora responsável pela execução das obras do Serviço
de Radioterapia, terminou a concretagem da estrutura de concreto armado das paredes das casas matas. O trabalho agora será concretar a
laje, cujo término está previsto para três semanas.
Imprensa/FPA

Autoridades visitam o canteiro de obras
Imprensa/FPA

Convidados pela Diretoria Administra va, o prefeito Geraldo Vinholi, o
Vice-prefeito Carlos Roberto Tafuri, o Secretário Municipal de Saúde, Antonio Pereira de Souza Junior, e os vereadores Ari, Julinho Ramos, Vado e
Wilson Paraná visitaram, dia 02 de agosto, as obras do Serviço de Radioterapia da Fundação. O Chefe de Gabinete, Onofre Baraldi, representou o Presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Crippa. ÚlƟma página.

Beatificação do Padre Albino:
Tribunal ouve novos depoimentos
No período de 12 a 16 de agosto, o Tribunal da Causa da Bea ficação
ouviu novos depoimentos de pessoas que viveram ou veram alguma
experiência com Padre Albino. As pessoas selecionadas para os depoimentos foram indicadas através de pesquisa prévia e veram a iden dade sob sigilo. Página 08.

O SUS e a participação da comunidade
SEMINÁRIOS E PALESTRA As FIPA realizaram dia 16 de agosto palestra
sobre o profissional de Educação Física, pelo Prof. Nelson Leme da Silva
Junior, e no dia 17 o IV Seminário de Gestão Educacional e o VI Seminário
de Autoavaliação Ins tucional. Página 11.

Você conhece os doze princípios com os quais os cidadãos devem se
comprometer em bene cio da própria saúde, que constam da Carta dos
Direitos dos Usuários da Saúde? Página 02.

Comunicação/HPA

HPA finaliza obras em diferentes setores
Para atender ainda melhor, o Hospital Padre Albino está reestruturando com recursos próprios a área sica da Enfermaria par cular e de
convênios (5º andar), a Cozinha Industrial e a Tecnologia da Informação.
Os projetos integram um planejamento de melhoria que vem sendo desenvolvido pela Fundação
Padre Albino nos hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos. Página 07.

FIPA define datas
dos vestibulares
As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) definiram as datas dos
seus ves bulares 2014 - o Unificado,
para os cursos de Administração,
Biomedicina, Direito, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura),
Enfermagem e Pedagogia, e para o
curso de Medicina. Página 06.

RESTAURADA A capela do Hospital Padre Albino ganhou nova pintura e
seu jardim foi revitalizado. Página 07.

Dica do Poupinho
Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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Expediente
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PALAVRA DO PRESIDENTE
O SUS e a participação
da comunidade
“Desejo, com toda sinceridade, morrer inteiramente pobre, sem
dinheiro, sem bens, sem dívidas e sem pecado”. (Padre Albino)
O SUS (Sistema
Único de Saúde) foi
ins tuído no Brasil
com a promulgação
da Cons tuição Federal de 1988. Foi
concebido para ser um sistema integrado e gratuito, que cuida da prevenção, promoção, cura e
reabilitação da saúde de todos os brasileiros, fortalecendo, assim, a cidadania. Apesar de todos
os avanços ob dos pelo sistema, é mais do que
óbvio que alguns graves problemas persistem
impedindo que se concre ze como um sistema
público universal e equânime (justo).
Desde os primórdios do Brasil a saúde pública tem sido uma preocupação constante das autoridades cons tuídas. No início, a preocupação
era basicamente evitar a morte do cidadão. Depois, a medicina foi aos poucos penetrando na
sociedade como apoio cien fico indispensável
ao poder do Estado, ou seja, a chamada medicina social. Somente no século XX é que efe vamente se iniciam polí cas de saúde para enfrentar o quadro sanitário existente no país e com o
advento da Cons tuição de 1988 é que a saúde
passou a ser reconhecida como um direito a ser
assegurado pelo Estado, pautado pelos princípios
de universalidade (para todos), equidade (em
igualdade de condições), integralidade (todas as
etapas de atenção) e organizado de maneira descentralizada (estados e municípios), hierarquizada (níveis de responsabilidades) e com par cipação da população.
É sobre esse úl mo critério, o da par cipação
da população, que quero refle r nesta oportunidade. Diz o ar go 198 da Cons tuição Federal:
“As ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constuem um sistema único, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes: I (...); II (...); III - parƟcipação da comunidade”.
A Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/90) dispôs no parágrafo 2º do Ar go 2º que “o dever
do Estado não exclui o das pessoas, da família,
das empresas e da sociedade”; por sua vez, a Lei
n. 8.142/90 estabelece a par cipação da comunidade na gestão do SUS através da Conferência
e Conselhos de Saúde, nas esferas federal, estadual e municipal através dos quais par ciparão
usuários dos serviços de saúde, prestadores de
serviços, profissionais de saúde e representantes
do governo.
Tudo isto significa que além da par cipação
organizada da sociedade no SUS, através principalmente do Conselho Municipal de Saúde, é
também responsabilidade de todo cidadão brasileiro fazer com que seu tratamento aconteça de
forma adequada.

Destaco aqui os 12 (doze) princípios com os
quais os cidadãos devem se comprometer em
bene cio da própria saúde, que constam da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde:
I - Prestar informações apropriadas nos atendimentos, nas consultas e nas internações sobre
queixas, enfermidades e hospitalizações anteriores, história de uso de medicamentos e/ou
drogas, reações alérgicas e demais indicadores
de sua situação de saúde;
II - Manifestar a compreensão sobre as informações e/ou orientações recebidas e, caso subsistam dúvidas, solicitar esclarecimento sobre
elas;
III - Seguir o plano de tratamento recomendado pelo profissional e pela equipe de saúde
responsável pelo seu cuidado, se compreendido
e aceito, par cipando a vamente do projeto
terapêu co;
IV - Informar ao profissional de saúde e/ou à
equipe sobre qualquer mudança inesperada de
sua condição de saúde;
V - Assumir responsabilidades pela recusa a
procedimento ou tratamentos recomendados e
pela inobservância das orientações fornecidas
pela equipe de saúde;
VI - Contribuir para o bem-estar de todos que
circulam no ambiente de saúde, evitando principalmente ruídos, uso de fumo, derivados do
tabaco e bebidas alcoólicas, colaborando com a
limpeza do ambiente;
VII - Adotar comportamento respeitoso e cordial com os demais usuários e trabalhadores da
saúde;
VIII - Ter sempre disponíveis para apresentação seus documentos e resultados de exames
que permanecem em seu poder;
IX - Observar e cumprir o estatuto, o regimento geral ou outros regulamentos do espaço
de saúde, desde que estejam em consonância
com esta carta;
X - Atentar para situações da sua vida codiana em que sua saúde esteja em risco e as
possibilidades de redução da vulnerabilidade ao
adoecimento;
XI - Comunicar aos serviços de saúde ou à
vigilância sanitária irregularidades relacionadas
ao uso e à oferta de produtos e serviços que afetem a saúde em ambientes públicos e privados;
XII - Par cipar de eventos de promoção de
saúde e desenvolver hábitos e a tudes saudáveis
que melhorem a qualidade de vida.
Se cada um assumir sua parte na responsabilidade que lhe cabe todos teremos um serviço de
saúde com dignidade.
José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria AdministraƟva

Dica do Poupinho
Ao sair da sala, desligue a luz.
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Aniversários
DIA / NOME
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
05 - Pedro Nechar
11 - José Altêmio Ferreira
Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
04 - Renato Centurion Stuchi
20 - Valdemar Bergamaschi
22 - Prof. Laer Sérgio Dervelan
Coordenadoria Geral
06 08 10 16 17 18 19 29 -

Fabiana Aparecida Isnervelin
Célia Marilda Francisque Casarini
Camila Ceroze Barbosa
Camila Barbosa
Reginaldo Donize Lopes
Mauro Tadeu Assi
Fernando Ruiz Cega
Juliana Cris na Caracini

Hospital Padre Albino
01 - Daniela Cris na Rondão Moralles
Jeziel Erik Pinto
04 - Claunice Marques de Araújo
Gigliani Gleice Ruy
Dr. José Joaquim Ribeiro de Souza
06 - Ana Zélia Barbosa Miranda
Janaina Adalgisa Pereira Santos
Margarida de Lourdes Dias Gozzi
Regina Aparecida Barbosa Beia
Rosevania Aparecida Colturato
Yago Henrique de Oliveira
07 - Mauro José Francisque
08 - Aparecida Ivanete Feliciano
Luciano Aparecido Fumagali
09 - Daniele Silva Duarte
Débora Ferreira da Cruz
Débora Patrícia Ribas
Gislaine Fernanda Soares Pereira
Maria Vanir Briguen
Raina Magda Bonfochi Alencar
10 - Emely Cris na Souza da Silva
11 - Edna Santana
Nair Monari
Stefanie Paniagua
Vera Lúcia dos Santos Mar nez
13 - Gláucia Regina Dias
Márcia Aparecida do Prado
14 - Lourdes de Jesus Silva
15 - Benedito Barbosa da Silva
16 - Dra. Carolina de Oliveira Sant´Anna
Francisco Antônio Ferreira Neto
Giselly Julia Menezes Branzani
Maria Aparecida Lopes Malheiro
17 - Andresa Bardela Ferreira
Jane Graciela Izepan
Marco Antônio Milan
18 - José Luis de Moraes

SETEMBRO

DIA / NOME
18 - Tamires Fernanda Saurin
20 - Jovelina Correa Lemos Hanaoka
21 - Adriana Aparecida Bianchi Tanaka
Aline Danielle da Silva
Maria Ângela Brocco Paião
22 - Melina Natani Bastasini
23 - Dalva Antonia Pedroso da Cruz
Estefani Barbosa de Aguiar Caldera
24 - Claudina Angélica Crocciari
Elsa Aparecida Tadeu Vieira
Erondina Cunha Barbosa
Jéssica Fernanda Gomes de Oliveira
Joyce Ferreira da Silva
Marcos Wagner da Silva
Maria Luiza Rodrigues
Maria Madalena Campos
25 - Priscila Aparecida de Morais Antonio
Sandra Regina de Andrade Pedrassoli
26 - Bacilícia Ap. Medina Mameli
Guilherme Ba sta Cassio
27 - Aline Aparecida de Oliveira
Andrea Silva Machado
Eleni Vieira Silva
Eliana Cris na Vicente
28 - Neili Raquel de Oliveira Rodrigues
Priscila Maria Benassi Capparelli
Sueli Aparecida Favaron
29 - Dr. Antônio Jarbas Ferreira Junior
30 - Andrea Aparecida Francisco
Antônio Luiz Marques da Silva
Maria Aparecida de Oliveira Lima
Vera Lúcia de Souza Torres
Hospital Emílio Carlos
01 - Maria Aparecida Capute
Marta Ester Mar ns de Souza
Sônia Maria Bonfim Mase
02 - Sílvia Maria Poveia
04 - Sebas ão Severo dos Santos
05 - Daniela Aparecida Costa
Eliete Felisbino da Silva
06 - Aparecido de Jesus Bertolim
08 - Setuka Tereza Nose Araújo
09 - Fabiana Teresinha Bizari
11 - Sonia Maria Pereira Brito
13 - Ká a Helena Cur
14 - Eliane Aparecida Cezário
Juliana Darc Soares
Rogério Torres
15 - Ivone Sousa Isidoro
Juliete Samira Tonon
Lindaura da Silva
Neuci das Dores Barbosa Agus neli
16 - Maritsa de Freitas Scarbini
17 - Eva Aparecida Faria Bazon
18 - Cícera Aparecida de Jesus Baroni
20 - Maira Gisele Spada Barbosa
21 - Cláudia Andrea dos Santos Correia
22 - Ana Maria Galbin Gomes
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DIA / NOME
22 - José Antonio Cou nho
23 - Márcia Polimeno Coneglian
24 - Antônio Donize Bra isch
Dierk Tiradentes de Oliveira
26 - Aparecida Ribeiro Merigue
Benedito Carlos Rodrigues
27 - Elisabete de Lucca
28 - Célia Regina Messias Piovesan
Ricardo Espinosa
29 - Gláucio Roberto Minchon
30 - Ana Catarina dos Santos
Elizabete Ap. de M. Ma oli
Recanto Monsenhor Albino
01 - Ana Paula Floriano Ferreira
Malvina Giroto Euzébio
05 - Mauriza Souza Santos
07 - Magnólia de Jesus
Maria Célia Oliveira Guedes
08 - Aparecido Antônio Vicen n
14 - Maria de Lourdes dos Santos
26 - Dr. Celso Luiz Barbieri
Padre Albino Saúde
14 - Dr. Emmanuel Or z Afonso
Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Prof. Durval Ribas Filho
Vilma Aparecida Nasorri
02 - Rafaela Cris na Pole Caires
10 - Cleusa Aparecida Vieira Pereira
Mariane Teixeira da Cunha
11 - Profª Silvia Ibiraci de Souza Leite
13 - Antonio Márcio Paschoal
15 - Prof. Geovanne Furtado Souza
Profª Maria Cláudia Parro
18 - Maria Marta Gerut Cassio
19 - Prof. Pedro Celso Ribeiro Bazilli
Prof. Thales Fernando Roque Barba
20 - Marcelo Aparecido Godoy Ruiz
21 - Prof. Kleber Henrique Saconato Afonso
24 - Prof. Eduardo Carlos da Silveira Mendes Júnior
25 - Ana Le cia Mar n Vidoto
29 - Profª Eliana Meire Melhado
Colégio de Aplicação
05 - Prof. Auri Correia Lima
Diego Matheus Sevilha Pereira da Silva
15 - Patrícia Santos Parra
24 - Gabrieli Dias Neves Melo
30 - Profª Rita de Cássia Massambani Peres
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
12 25 28 30 -

Jacqueline Nayara Correia
Maria Eugenia Aparecida Aleixo
Renata Aparecida Rocha Buga
Josuelen Maria Poveda Alves Cavallari

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000

Dica do Poupinho
Elimine, quando possível, a iluminação de áreas externas.
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Meu querido Pai!
Eu sei que você gostaria que
houvesse um jeito de me fazer enxergar a vida através dos seus olhos
bem mais experientes, poupandome de tropeçar pelo caminho.
Eu sei que você gostaria de ter
as costas mais largas para carregar
também os meus fardos, para aliviar-me de pesos.
Eu sei que às vezes o mundo
é cruel e que viver nele pode ser
uma árdua tarefa!
Eu sei também que você gostaria de construir um mundo onde

só houvesse o melhor para mim e
onde o tempo não fosse tão curto
para aprendermos a vida, onde
não houvesse pessoas capazes de
ferir-me, onde eu pudesse apenas
brincar de viver.
Eu sei que você gostaria de darme esse presente.
Eu sei da tristeza que você sente por não poder impedir que eu
sofra, que eu fique doente, que
abusem de mim, que os perigos
me rondem e que a fé se desfaça
em meu coração.

Funcionários homenageados do mês
Hospital Padre Albino
Adriana V. Rouxinol - UTQ
Aparecida de Cássia M. Tinois - Pronto
Atendimento/Endoscopia
Cláudia Licínia Correia - UTI Infan l/
Neonatal
Daniele de Menezes - 4° andar
Dayane Ap. Almeida - Maternidade
Débora Patrícia Ribas - Pediatria
Eduarte Ferreira dos Santos Hemodiálise
Elisângela Patrícia de Moura - Labo-

ratório de Análises Clínicas
Ester Chueco G. Liziero - 3° andar
Maik Ap. Scatulon - Posto 3
Paulo Henrique L. da Silva - Radiologia
Renata Maria de S. Silva - Faturamento/Convênios
Rosimeire C. Cury Cho e - Berçário/
Centro Obstétrico
Rosinei Gonçalves - Serviço de Higiene
e Limpeza
Viviane Kely da Silva - Farmácia

Hospital Emílio Carlos
Cássia Maria de Souza - Fisioterapia
Célia Regina M. Piovesan - UTI
Clarice Gualdi Beatrice - Central de
Material e Esterilização
Danielly J. Ruiz - Enfermagem
Edna Cris na Gavioli - C4
Edneia Ap. L. Magalhães - Centro
Cirúrgico
José Eduardo Silva - Portaria
Lucimar Pinheiro - C2 Par Masculino
Marcelo Pereira Chaves - Ambu-

latório/Medicina Hiperbárica
Márcia Luciane Messias - C3 Impar
Margarida V. Bordignão - Escriturária/
UTI
Maria Estela G. Vieira - Segurança
Rafael dos Reis Paranhos - Fisioterapia
Rosalina de Seixas Stoqui - M.I.
Tiago José A. de Freitas - C2 Impar
Valdenir P. da Silva - Telemarke ng
Vanessa Gravata - C3 Par
Wilson Artur Zampiere - Transporte

SETEMBRO - DATAS COMEMORATIVAS
1º - Dia do Caixeiro Viajante
02 - Dia do Repórter Fotográfico
03 - Dia das Organizações Populares, da Guarda Civil e do Biólogo
05 - Dia do Farmacêu co e da Amazônia
06 - Dia do Alfaiate, do Barbeiro e do Cabeleireiro
07 - Aniversário da proclamação da independência do Brasil
08 - Dia Mundial da Alfabe zação
09 - Dia do Administrador e do Veterinário
10 - Dia da Imprensa
12 - Dia Nacional da Recreação e da Seresta
13 - Dia do Agrônomo
14 - Dia do Frevo
17 - Dia da Compreensão Mundial
18 - Dia dos símbolos nacionais
19 - Dia do Comprador
20 - Dia do pombo da paz
21 - Início da Primavera, Dia da Árvore, do Fazendeiro e do Radialista
22 - Dia Nacional da Juventude, da Fauna e do Técnico Agropecuário
24 - Dia do Soldador
25 - Dia Nacional do Trânsito e do Rádio
26 - Dia de São Cosme e Damião e Internacional das Relações Públicas
27 - Dia Internacional do Idoso, Mundial do Turismo, da Caridade, do Cantor
e do Encanador
29 - Dia do Professor de Educação Física e do petróleo
30 - Dia Mundial da navegação, do Tradutor e da Secretária

Sei das cicatrizes que você carrega, provocadas por ferimentos
que já me a ngiram no passado.
Sei das suas angús as e sobressaltos quando algo ameaça o meu
tempo presente.
Sei das suas vontades e ansiedades voltadas para o meu futuro.
Ah, Pai, que maravilhoso futuro
você gostaria que eu vivesse!
Eu sei disso, Pai. E por saber
tanto, eu lhe peço, ouça-me:
Se dores eu sofri, maiores elas
teriam sido sem a sua presença.
Se em pedras muitas vezes eu

tropeço e caio, lembro-me que foi
você quem me ensinou a levantar.
Se olho para o futuro e sinto
medo, ele se vai assim que eu recorro à fé que você plantou em
mim.
Agradeço a Deus por ter escolhido você para orientar os meus
passos.
Obrigado, Pai! Pois foi com você
que aprendi que quando a jornada
torna-se di cil Deus nos toma nos
braços.
Nossa homenagem aos pais
pelo seu dia.

Estrelas e cometas
Há pessoas estrelas. Há pessoas cometas.
Os cometas passam. Apenas são lembrados pelas datas
que passam ou que retornam.
As estrelas permanecem. O sol
permanece. Passam-se anos, milhões de anos, e as estrelas permanecem.
Há muita gente cometa. Passa
pela vida da gente apenas por instantes. Gente que não se prende
a ninguém. Gente sem amigos,
gente que passa pela vida sem iluminar, sem aquecer, sem marcar
presença.
Importante é ser estrela. Estar
junto. Ser luz. Ser calor. Ser vida.
As amizades e os amores são
estrelas. Podem passar anos.
Podem surgir distâncias, mas a
marca fica no coração. Coração
que não quer enamorar-se de cometas, que apenas atraem olhares
passageiros.
Ser cometa é ser companheiro

por instantes, explorar os sen mentos humanos, se aproveitar
das pessoas e das situações, fazer-se acreditar e desacreditar ao
mesmo tempo.
Solidão é resultado de uma
vida cometa. Ninguém fica; todos
passam.
Há necessidade de se criar um
mundo de estrelas. Todos os dias
poder contar com elas. E poder
sen r seu calor.
Assim são as pessoas estrelas
na vida da gente. São coragem nos
momentos de tensão. São luz nos
momentos de desânimo.
Ser estrela neste mundo passageiro, cheio de pessoas cometas, é desafio! E acima de tudo
uma recompensa.
Recompensa de ter sido luz
para muitos amigos; recompensa
de ter sido calor para muitos
corações; recompensa por ter
nascido e vivido e não apenas
exis do.

Agradecimento

No úl mo mês de junho, o
Hospital Padre Albino recebeu
a doação de edredons para os
setores de internação e livros infan s para a Pediatria.
Cientes de que promover
saúde digna e humanizada é
um grande desafio devido à defasagem das tabelas de procedi-

mentos médico-hospitalares do
Sistema Único de Saúde/SUS, a
Administração e o Comitê Gestor
dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, em nome da Diretoria da Fundação Padre Albino,
agradecem aos clientes que contribuíram e parabenizam os mesmos pela inicia va.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários, procure concentrá-los em um só local.
JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO
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Enquanto você reclama da vida,
tem gente lutando por uma.
LAZER E VARIEDADES
Amaranto - um alimento que chegou para ficar!

Um alimento que chegou para
ficar! O amaranto, também conhecido como feijão dos Andes, apresenta grande quan dade de proteínas, que se destacam por sua
qualidade, de alto valor biológico.
Isto torna o amaranto uma ó ma
opção para atletas, pois es mula
a recuperação e ganho de massa
magra, para idosos e crianças em
fase de crescimento.
A grande concentração de esqualeno em sua composição, substância somente encontrada em

quan dades significa vas nos óleos
de gado de animais marinhos, é
uma caracterís ca singular do amaranto. Suas propriedades naturais
incluem a ação an oxidante, no
combate aos radicais livres, aumento da oxigenação do metabolismo e
fortalecimento da membrana celular, auxiliando na melhora do sistema imunológico devido à proteção
das células.
O amaranto é também indicado na nutrição preven va, aquela
que tem por obje vo evitar doen-

Bolo de amaranto com
banana passa
Ingredientes
- 1 xícara de flocos de amaranto
- 1/2 xícara de farinha de aveia (trocar por fécula de batata se você
for celíaco)
- 1 colher (chá) de sal
- 1 ovo (pode se subs tuído por ½ xícara de chá de gel de linhaça em
vegetarianos)
- 1 xícara de açúcar mascavo
- 1 xícara de chá de banana passa picada
- 1/3 de xícara de margarina
- 1 banana amassada
- 1/2 xícara de amido de milho
- 1 colher e meia de fermento para pão
- 1/4 de xícara de leite ou leite de soja
Modo de preparo
Comece batendo o ovo com açúcar. Em seguida, coloque a margarina e a banana amassada. Assim que es ver misturado, pare de
bater e coloque o amido de milho. Mexa com uma colher até incorporar o amido na massa. Depois, volte a bater e coloque a farinha e
o sal. Pare novamente de bater para colocar os flocos de amaranto
e a banana passa. Mexa com uma colher até incorporar o amaranto
na massa. Volte a bater e coloque o leite. Coloque a mistura em uma
forma untada, espalhe e enfeite com rodelas de banana. Polvilhe açúcar e canela a gosto. No forno pré-aquecido, em temperatura média,
coloque a forma para assar por 40 a 45 minutos.

Expressões curiosas na Língua Portuguesa
ONDE JUDAS PERDEU AS BOTAS: Existe uma história não comprovada, de que após trair Jesus,
Judas enforcou-se em uma árvore
sem nada nos pés, já que havia
posto o dinheiro que ganhou por
entregar Jesus dentro de suas
botas. Quando os soldados viram

que Judas estava sem as botas,
saíram em busca delas e do dinheiro da traição. Nunca ninguém
ficou sabendo se acharam as botas de Judas. A par r daí surgiu a
expressão, usada pra designar um
lugar distante, desconhecido e
inacessível.

CURIOSIDADE
Como os pinƟnhos conseguem sair do ovo?
Os pin nhos, assim como as demais aves, nascem com um den nho
especial para quebrar o ovo. Depois que fazem o serviço, que demora
cerca de dois dias, perdem o den nho.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

ças e melhorar a qualidade de vida.
O amaranto é fonte de vitaminas e
minerais importantes como o cálcio, ferro, fósforo, potássio, zinco e
vitaminas do complexo B e vitamina E. Não contém glúten e por isto
pode ser usado na alimentação de
portadores da doença celíaca.
Comercializado em flocos naturais - com forma e consistência
similares às da aveia, o amaranto
pode ser consumido com frutas e
iogurte no café da manhã, como

Dicas úteis
• Problema com formigas: coloque
casca de pepino junto à saída das
formigas.
• Para ter gelo puro e límpido: ferva
a àgua antes de congelar.
• Para ter espelhos brilhantes: limpe
com àlcool.
• Para rar chicletes da roupa: ponha a roupa no congelador durante uma hora.
• Para branquear roupa branca:
ponha a roupa em água quente
com uma rodela de limão durante
10 minutos.
• Para obter o máximo de sumo
de limão: ponha o limão, durante
uma hora, em àgua quente antes
de o espremer.
• Para reduzir o cheiro das couves
quando es ver a cozê-las: ponha
uma fa a de pão dentro da panela.

ingrediente de pães, bolos e doces,
além de ser incorporado em sopas,
vitaminas, entre outras receitas de
pratos doces e salgados.
O amaranto ajuda a abaixar o
colesterol ruim, LDL. A melhor maneira de usá-lo é estourar o grão
numa panela e moer a pipoquinha
que surge, menor do que a de
milho comum. A farinha que resulta desse processo não tem gosto nenhum e pode ser usada em
várias receitas, subs tuindo parte
da farinha tradicional de trigo.
O amaranto é uma excelente
fonte de fibras que ajuda a controlar a fome. O grão pode ser
misturado em feijões, sopas, bolos etc. A versão em flocos pode
ser consumida cozida, do mesmo
jeito que o arroz, ou in natura misturado a saladas.
Novos usos para objetos de todo dia

Faça um corte diagonal numa garrafa de amaciante vazia e limpa
e use a metade com a alça como
uma pá - para terra, ração etc.

Segredos culinários
Creme de leite
1. Para conservar por alguns dias
o creme de leite, depois de aberto,
despeje o conteúdo da lata num
vidro com tampa de plás co, limpo e
enxuto, e coloque na geladeira.
2. Para evitar que o creme de
leite talhe ao ser colocado num molho quente, não deixe que ele ferva.
3. Se você precisar de creme
de leite azedo para alguma receita,
coloque duas colheres de chá de
suco de limão em cada xícara de
creme de leite fresco. Ou então, em
lugar do limão, você pode usar meia

colher de sopa de vinagre para a
mesma medida de creme de leite.
4. Você poderá subs tuir o creme
de leite por requeijão cremoso (de
copo) para fazer o seu strogonoﬀ.
Assim, o prato ficará mais gostoso e
não tão doce.
5. Se você misturar o creme de
leite com duas claras ba das em
neve e uma pitada de sal, ele renderá muito mais.
6. O purê de batatas ficará mais
saboroso se você subs tuir o leite
pelo creme de leite.

“QUALIDADE SEMPRE”
Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
Visite nosso site: www.romaomaquinas.com.br

Dica do Poupinho
Na limpeza noturna, ligue apenas as luzes das áreas que esƟverem sendo limpas.
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FIPA define datas dos vestibulares 2014
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) definiram as datas dos seus ves bulares 2014 - o
Unificado, para os cursos de Administração, Biomedicina, Direito,
Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem e Pedagogia, e para o curso de Medicina.
As inscrições para o Ves bular Unificado estarão abertas de
16/09/2013 a 04/11/2013 no
site www.fipa.com.br, mediante
o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa de
R$ 30,00 (trinta reais), por meio
de boleto bancário, em qualquer

agência bancária, lotérica ou tesourarias dos cursos.
O manual do candidato estará
disponível aos interessados no site
www.fipa.com.br A prova, de Conhecimentos Gerais e Redação em
Língua Portuguesa, com duração de
quatro horas, será aplicada no dia
10/11/2013, às 14 horas, no Câmpus
São Francisco, na Rua Seminário 281,
bairro São Francisco, em Catanduva.
A relação dos aprovados será
divulgada no dia 13/11/2013 no
site www.fipa.com.br e a matrícula deverá ser feita nos dias 14, 18,
19 e 20/11/2013.

Cursos, turnos, vagas e locais de funcionamento
Vagas

Local de
funcionamento

Curso

Turno

Administração

Noturno

180 Câmpus São Francisco

Biomedicina

Noturno

50

Direito

Noturno

100 Câmpus São Francisco

Câmpus Sede

Educação Física (Bacharelado) Noturno

60

Câmpus Sede

Educação Física (Licenciatura) Noturno

120

Câmpus Sede

Enfermagem

Noturno

60

Câmpus Sede

Pedagogia

Noturno

60

Câmpus Sede

Câmpus Sede: Rua dos Estudantes, 225 - Fone 3311-3322 (Secretaria
Acadêmica) - Parque Iracema - Catanduva - SP.
Câmpus São Francisco: Rua Seminário, 281 - Fone 3311-4800 (Secretaria Acadêmica) - São Francisco - Catanduva - SP.

Revista publica artigo de
alunos e professora da Medicina
A revista Pediatria Moderna,
edição de agosto de 2013, volume
XLIX, publicou o ar go Prevalência
de transtorno de déficit de atenção
e hiperaƟvidade (TDAH) em préescolares de creches, desenvolvido pelos alunos Andressa Regina
Galego, João Paulo Galdezzani e
Thiago Sperandio Faria, da 6ª série,
Débora Renata Galego, da 4ª série
de Medicina das FIPA, e Felipe Biscegli Cid, da 3ª série de Medicina
da FAMEMA, e da Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, Coordena-

dora do curso.
O Transtorno de Déficit de
Atenção e Hipera vidade (TDAH) é
um transtorno neurobiológico, que
aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por
toda a sua vida. Também chamado
de DDA (Distúrbio do Déficit de
Atenção) trata-se de uma condição
de base orgânica, que tem por
principais caracterís cas dificuldades em manter o foco da atenção, controle da impulsividade e a
agitação - que é a hipera vidade.

MEDICINA
O ves bular para o curso de
Medicina, que oferece 64 (sessenta
e quatro) vagas em turno integral
(manhã e tarde), será de responsabilidade da Fundação para o Ves bular
da Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho” - VUNESP.
As inscrições estarão abertas
entre 23 de setembro e 22 de novembro de 2013, disponíveis exclusivamente pela internet, pelo
site www.vunesp.com.br, mediante o preenchimento da ficha de
inscrição e o pagamento da taxa
de inscrição de R$ 160,00 (cento
e sessenta reais), por meio de boleto bancário, em qualquer agência
bancária. O manual do candidato
estará disponível aos interessados
no site www.vunesp.com.br
As provas serão aplicadas nos
dias 18 e 19/12/2013 nas cidades
de Catanduva e São Paulo (no ato
da inscrição o candidato deverá indicar a cidade em que deseja realizá-las), a par r das 14 horas, com
quatro horas de duração.
A divulgação dos resultados, de
responsabilidade da VUNESP, está
prevista para o dia 17 de janeiro
de 2014. Os editais de matrícula

estarão disponíveis no site www.
fipa.com.br e as datas de matrículas
são: 1ª chamada dia 20/01/2014; 2ª
chamada dia 22/01/2014; 3ª chamada dia 24/01/2014.
INFORMAÇÕES
Os interessados podem obter
mais informações sobre os dois
ves bulares nos respec vos editais, disponíveis nos sites www.
fipa.com.br e www.vunesp.com.
br e nos seguintes locais:
- Secretarias dos cursos: telefones 0800-772-5393, (17) 33113222 e 3311-3228, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 21 horas, e aos
sábados, das 8 às 11 horas, e pelos
e-mails atendimento@fipa.com.br e
secretariaacademica@fipa.com.br.
- Central de teleatendimento
- DISQUE VUNESP: (0xx11 38746300), das 8 às 20 horas, de segunda a sábado, exceto feriados.
As FIPA par cipam do FIES
(Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) do
MEC, com limitação de fundo, conforme disponibilidade de recursos
da en dade, sendo exigida do estudante a par cipação no ENEM,
quando concluinte do ensino médio a par r do ano le vo de 2010.

FIPA altera denominação do Campus I
Com aval da Diretoria Administra va da Fundação, a Direção
Geral das Faculdades Integradas
Padre Albino aprovou a mudança
do nome “Campus I” para “Câmpus São Francisco”, visando melhor iden dade do local com o
bairro, mantendo, entretanto, a
denominação de “Câmpus Sede”
para as instalações anexas ao
Hospital Emílio Carlos. Aquela unidade das FIPA sedia os cursos de

Administração e Direito.
A par r de agora, as FIPA
passam a u lizar unicamente
a palavra Câmpus para expressar singular e plural, como forma
aportuguesada do vocábulo la no
“campus”. Em la m, o emprego da
palavra na frase, aliado ao singular
ou plural, faz com que ela receba
terminações diferentes, o que
causaria dificuldade no uso e no
entendimento.
Nelson Oliani

Divulgação

Os alunos da Medicina/FIPA com a Drª Terezinha Biscegli.

A mudança de nome visa melhor iden dade do local com o bairro.

Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho que requerem níveis elevados de iluminação.
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HPA finaliza obras em diferentes setores
Para atender ainda melhor, o
Hospital Padre Albino está reestruturando com recursos próprios a
área sica da Enfermaria par cular e de convênios (5º andar), a
Cozinha Industrial e a Tecnologia
da Informação.
A equipe de obras da Fundação
Padre Albino concluiu a reforma
da Tecnologia da Informação, com
a subs tuição do sistema elétrico,
instalação do piso, pintura, troca
da porta de entrada e instalação
do mobiliário planejado.
De acordo com o engenheiro
civil responsável pelo Departamento de Obras da Fundação Padre Albino, Flávio Fernando Pascolat, a intervenção foi necessária
para a ampliação do setor.
A obra no 5º andar, iniciada

em setembro de 2012, sob os
cuidados de uma construtora terceira, está com 100% da execução
da primeira etapa concluída. Todos os quartos e os banheiros da
unidade foram reformados. “Nos
banheiros, o piso, o sistema hidráulico e o elétrico foram trocados”, informa Flávio Pascolat.
Além disso, a equipe instalou os
aparelhos de exaustão e os novos
acessórios como, por exemplo, a
barra de segurança. Já os quartos
ganharam um novo sistema elétrico, pintura, piso paviflex, iluminação, régua de gases medicinais,
ar-condicionado, frigobar, armário
embu do, TV LCD e campainha.
Segundo o engenheiro, a segunda etapa da obra contemplará
a reestruturação do forro de ges-

Hospital Padre Albino ganha nova empena
Comunicação/HPA

O Hospital Padre Albino veicula em sua fachada a imagem
do Padre Albino Alves da Cunha e
Silva, patrono da Fundação Padre
Albino.
A propaganda lonada, fixada
na lateral do prédio, localizado na
Rua Belém, 519, expõe a frase “O
verdadeiro legado de amor e dedicação. Monsenhor Albino, 1882 a
1973” e evidencia a campanha
pela bea ficação.

Novas Comissões Internas
de Prevenção de Acidentes
As novas Comissões Internas
de Prevenção de Acidentes/CIPAs,
gestão 2013/2014, dos hospitais
Emílio Carlos e Padre Albino e Faculdades Integradas Padre Albino/
FIPA tomaram posse.
Os novos membros da CIPA do
Hospital Emílio Carlos/Faculdades
Integradas Padre Albino indicados pelo empregador são Daniela
Jacomin Zampieri, Eliana Aparecida Cavassani, Mônica de Moraes,
Le cia Cris ane Dassena Veteri
(efe vos), Josiani Gabas, Enel Rogério Caneo, Aparecido de Jesus
Bertolim e Érika Fachin Esteves (suplentes). Os integrantes eleitos são
Ronaldo da Silva Costa, Lucimar
Pinheiro, Leandro Mar ns, Samuel
Félix (efe vos), Chris ani Assencio
Leite Marri, Gilberto Montovanelli,
Carina Marina Bucardi e Dalva Alice Fabre do Carmo. Michelle Sona
da Silva é a primeira secretária e
Mariele Rogero Azevedo a segunda
secretária.

Os novos membros da CIPA do
Hospital Padre Albino indicados
pelo empregador são Maristela
Pino Ribeiro de Paiva, Alessandra Cris na Mauricio, Moisés Antonio Francisque , Renato Seichi
Okamoto, Sonia Aparecida Solcia
Izepeto, Natalia Marquesini Venteu
(efe vos), Rafael Roberto Luzia,
Valéria Francheto, Fabiana Soares
Pacheco, Alessandra Aparecida
Barbosa da Silva e Ana Le cia Bueno Najm (suplentes). Os integrantes eleitos são Elisabete Banhos,
Pablo Henrique Silva, Wellington
Mile a, Elisangela Cris na Centurião Cabrera, Simone Aparecida
Trovo, Osmar José Alves (efe vos),
Elisangela Patrícia de Moura,
Yago Henrique de Oliveira, Maria
Rosário Gomes, Solange Regina de
Paulo e Marcus Vinicios Camargo
de Brito (suplentes). Juliane Angélica Ribeiro é a primeira secretária e Mateus Domiciano Pinto o
segundo secretário.

7

Comunicação/HPA

Todos os quartos do 5º andar foram reformados.

so, a subs tuição do piso, as adequações elétricas e a pintura do
corredor, posto de enfermagem e
salas de trabalho.
Na cozinha industrial o espaço
sico foi redistribuído entre o
Serviço de Nutrição e Dieté ca e
a área médica e assistencial especializada em exames de imagem.
Em janeiro de 2013 uma empresa
terceirizada iniciou a construção
do novo projeto. A equipe contratada concluiu o reboco, a ins-

talação do sistema hidráulico, a
inclusão das caixas elétricas, a tubulação para a passagem dos fios,
o contrapiso e atua na pintura da
área da cozinha e na instalação do
piso de granilite no espaço médico. A entrega da obra está prevista
para setembro.
Os projetos integram um planejamento de melhoria que vem
sendo desenvolvido pela Fundação
Padre Albino nos hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos.

Refeição hospitalar em novas bandejas
Comunicação/HPA

Os Serviços de Nutrição e Dietéca dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino adquiriram novas bandejas descartáveis com divisórias para
ofertar as dietas aos pacientes do
Sistema Único de Saúde/SUS.
De acordo com a nutricionista
responsável pelo Serviço de Nutrição e Dieté ca do Hospital Padre
Albino, Paula Roberta Pive a Mota,
a inserção do produto no processo
de distribuição das dietas foi iniciada no mês de julho. “Foi realizado

um estudo interno e feitos diversos
testes antes da aquisição das novas
bandejas”, explica.
Paula afirma que os relatos posivos já podem ser constatados por
meio do Serviço de Atendimento
ao Cliente/SAC. “A aceitação dos
clientes e acompanhantes reforça a
efe vidade da melhoria”, comenta.
Para a responsável pelo Serviço
de Nutrição e Dieté ca do Hospital
Emílio Carlos, Patrícia Carla Ramos,
as novas bandejas contribuíram
para a melhoria do processo interno e para o não desperdício dos
alimentos. “As dietas são oferecidas
na quan dade necessária e de acordo com a recomendação médica e a
avaliação nutricional”, disse.
No total, o Hospital Padre Albino
serve cerca de mil refeições por dia
e o Emílio Carlos, 850.

CIPA promove palestra sobre câncer de mama
A CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes) do Hospital Emílio Carlos promoveu sua
palestra mensal dia 24 de julho,
a par r das 14h00, na sala de espera da Ortopedia.

A palestra, ministrada pelo
Dr. Eduardo Rogério Malaquias
Chagas, teve por tema Câncer de
Mama. Após a palestra, Dr. Eduardo respondeu a perguntas dos
funcionários.

Capela do HPA é restaurada
A capela do Hospital Padre Albino, na Rua Maranhão, ganhou
nova pintura interna e externa.
Além disso, o jardim localizado na
entrada do prédio foi revitalizado.

A restauração faz parte da ro na
de manutenção da edificação.
A Santa Missa é celebrada às
segundas-feiras, às 15h, com entrada aberta à comunidade.

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes, acenda apenas as luzes necessárias.
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Beatificação do Padre Albino:
Tribunal ouve novos depoimentos
No período de 12 a 16 de agosto úl mo, o Tribunal da Causa da
Bea ficação ouviu os depoimentos de mais 10 pessoas relacionadas, que viveram ou veram alguma experiência com Padre Albino.
De acordo com o Vice-Postulador da Causa, Pe. José Luiz Cas-

simiro, no mês de março foram
ouvidas 12 pessoas, as mais velhas,
pois essa é a ordem a ser seguida.
Nesse mês de agosto mais 10 pessoas e em novembro próximo mais
12, totalizando as 34 relacionadas.
Pe. José Luiz informou que
as pessoas selecionadas para os

Alunos participam da IX Conferência
Municipal de Assistência Social
O Conselho Municipal de Assistência Social (Comas), em parceria com a Prefeitura de Catanduva,
promoveu no dia 2 de agosto, no
Museu da Imagem e do Som, a IX
Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema “A gestão e
o financiamento na efe vação do
SUAS - Sistema Único de Assistência Social”.
O curso de Direito das FIPA
desenvolve, desde 2012, um projeto de extensão voltado ao SUAS.
De acordo com a Profª Ana Paula
Polachini de Oliveira, responsável
pelo projeto, a proposta inclui
uma pesquisa ins tucional sobre
os direitos sócio-assistenciais, o
estudo e compreensão do tema,
a elaboração de material de apoio
e uma contribuição para a polí ca
de assistência por via de visitas, palestras e aproximação à rede sócioassistencial. “O processo contribui
para uma formação real e crí ca
dos estudantes envolvidos e para a
integração entre acadêmicos e sociedade”, completa ela.
Por ocasião da conferência, as
alunas Ana Clara Bertole, Drielly Rigo
Yamada, Gabriela Gil
Menis, Isabela de Lima Estevam
e Lígia Carla Frata Bronca integraram, junto com a professora Ana
Paula, a Comissão de Mobilização
e acompanharam todo o evento,
par cipando do credenciamento e
da discussão das propostas e deliberações do município. Ainda integram o projeto o aluno Alexander
Sona e as estudantes Josiane Kessy,

Leila Masteguin e Le cia Scaldelai.
O evento teve início com uma
apresentação cultural, seguida de
palestra com o deputado estadual
Orlando Bolçone. Aprovado o Regimento Interno, a Profª Ana Paula
Polacchini expôs um histórico das
conferências e os temas dos eixos
de discussão da atual polí ca pública. Em seguida, os par cipantes se
dividiram em grupos de trabalho
para discu r os eixos orientadores da conferência e apresentar
propostas.
As propostas aprovadas na
plenária que sucedeu a discussão
dos eixos serão enviadas à São
Paulo, por ocasião da IX Conferência Estadual. Ao final, os presentes elegeram quatro delegados
que representarão o município na
Conferência Estadual. “A Conferência cons tuiu etapa municipal de
uma importante e indispensável
discussão, integrando o processo
democrá co de implementação da
polí ca pública de assistência social”, frisou a Profª Ana Paula.
A Conferência contou com a
par cipação de autoridades, dentre as quais o prefeito municipal
Geraldo Vinholi, a Secretária municipal de Assistência Social, Carmen de Castro Pardo Pizarro, a
Presidente do Conselho Municipal,
Eliete Estevam Gomes, a Diretora
Regional de Assistência e Desenvolvimento Social, Silvia Laguna,
vereadores, conselheiros municipais, técnicos e usuários de assistência social.

Alunas e Profª Ana Paula acompanharam toda a Conferência.

Divulgação

depoimentos foram indicadas
através de pesquisa prévia e veram a iden dade sob sigilo. Todos
os depoimentos foram feitos na

presença do Delegado Episcopal,
Pe. Marcelo Eduardo Bonifácio, e
do Promotor, Pe. Aparecido Cássio
Alves.

Missa mensal pró beatificação
Todo dia 21 de cada mês uma
paróquia da cidade de Catanduva
é responsável por celebrar, na
Igreja Matriz de São Domingos,
uma missa em prol da bea ficação
do Padre Albino.
De segunda-feira a sexta-feira
a missa é celebrada às 19h30, mas
quando o dia 21 cai num sábado
ou domingo, segue o horário das
missas de final de semana.
Neste mês de agosto a responsabilidade foi da Paróquia de São
Francisco de Assis e as próximas
são:
Setembro - Paróquia de Santo

Expedito
Outubro - Paróquia de São
Paulo Apóstolo
Novembro - Paróquia de Nossa
Senhora de Fá ma
Dezembro - Paróquia de São
Judas Tadeu
Janeiro - Paróquia da Imaculada Conceição
Fevereiro - Paróquia de Santa
Rita
A missa é celebrada no dia 21,
pois Padre Albino nasceu no dia
21/09/1882, chegou ao Brasil em
21/09/1912 e foi sepultado no dia
21/09/1973.

2º ano de Licenciatura vence os
1º Jogos Interclasses Padre Albino
O 2º ano de Licenciatura foi o
campeão dos 1ºs Jogos Interclasses
Padre Albino promovido pelo curso
de Educação Física das FIPA de 07 a
10 de agosto no SESC Catanduva. O
Bacharelado foi vice-campeão, o 3º
ano de Licenciatura, 3º colocado; o
1º ano A de Licenciatura, 4º colocado, e o 1º ano B de Licenciatura,
5º colocado.
Os jogos foram disputados nas
modalidades de futebol society,
handebol, basquetebol, voleibol,
natação e xadrez. As duas equipes
(ou compe dores) finalistas de cada
modalidade foram premiadas com
medalhas e receberam a premiação
somente os 12 alunos relacionados
na ficha de inscrição que par ciparam dos jogos.
A Comissão Organizadora, composta pelos professores Ademir
Testa Junior, Leonardo Eid Marques,

Igor Braz, e pelo Coordenador do
curso, Prof. José Cione Neto, parabeniza as equipes pela par cipação,
demonstrando dedicação, entusiasmo, alegria e principalmente união.
Agradece, ainda, ao SESC por disponibilizar todo o material e espaço
sico adequado e necessário à realização dos jogos, aos professores
e funcionários que pres giaram e
colaboraram com a organização.
Divulgação

A equipe campeã dos 1ºs Jogos Interclasses
Padre Albino.

Capacitação sobre imunização
Dia 20 de setembro, das 8h00
às 12h00, no Campus Sede das
FIPA, o curso de Enfermagem, em
parceria com a Secretaria Municipal
de Saúde, promove capacitação sobre Imunização aos enfermeiros da
Rede Pública de Saúde do município
de Catanduva e alunos da 4ª série
do curso de Enfermagem/FIPA.
A capacitação será desenvolvida pelas docentes do curso de
Enfermagem Profª Ms. Antonia de
Fá ma Zancheta Serradilha e Profª

Drª Karina Mar ns Molinari, que
farão abordagem teórico-prá ca
do tema e disponibilizarão aos
par cipantes material apos lado
elaborado e organizado por elas.
A organização do evento é de
responsabilidade da Profª Drª Maria Cláudia Parro, Coordenadora
do curso de Enfermagem das FIPA
e da Enfermeira Francine Thaize
Sartorello Salvini, responsável pelo
Departamento de Imunização do
Município de Catanduva.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes, janelas, pisos e forros.
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Governador anuncia verba para
a Radioterapia da Fundação
O Governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), em sua visita
a Catanduva no dia 27 de julho,
anunciou o repasse de mais R$ 2
milhões para o Serviço de Radioterapia da Fundação Padre Albino.
Em seu discurso, quando abordou o tema “saúde”, o Governador Geraldo Alckmin falou sobre
a construção da Radioterapia pela
Fundação. “Está sendo construída
a casa mata para a realização da radioterapia e será adquirido o acelerador linear. Vamos repassar mais
R$ 2 milhões para terminar todo o
complexo de radioterapia e depois

disso Catanduva terá o atendimento completo - quimioterapia e radioterapia”, disse o Governador.
A Fundação iniciou a construção do seu Serviço de Radioterapia com verba de R$ 1.500.000,00
repassada pelo Estado, ob da
através de emenda parlamentar
do então deputado Geraldo Vinholi (PSDB). Para a aquisição do
acelerador linear, equipamento
responsável pelo tratamento de radioterapia, a Fundação recebeu do
Ministério da Saúde, através do SICONV (Sistema de Convênio), verba de R$ 1.500.000,00. A deputada

FPA participa de Congresso Nacional
de Hospitais Filantrópicos
O presidente da Diretoria
Administra va da Fundação, Dr.
José Carlos Rodrigues Amarante,
par cipou, de 6 a 8 deste mês de
agosto, do 23º Congresso Nacional
das Santas Casas de Misericórdia,
Hospitais e En dades Filantrópicas, promovido em Brasília pela
CMB, en dade que representa o
segmento.
Do congresso, cujo tema central foi Transição: entendendo e
discuƟndo a nova políƟca de atenção hospitalar e a contratualização
no SUS, par ciparam mais de 600
pessoas, autoridades do setor, da
Câmara e do Senado Federal.
Na oportunidade, a direção da
CMB reiterou a profunda crise de
sustentabilidade das 2.100 ins tuições brasileiras, responsáveis
por mais de 51% dos atendimentos SUS, representada pelo déficit
anual de R$ 5,1 bilhões entre receita e custos pela assistência que
prestam àquele sistema e um endividamento já superior a R$ 15
bilhões.
Os representantes dos hospitais presentes e a diretoria da CMB
reconheceram os esforços do Mi-

nistro da Saúde, Alexandre Padilha,
e sua equipe e os avanços nas negociações para atender as reivindicações do segmento, porém, ainda
distantes das necessidades apresentadas pelo setor, em especial no
reajuste de 100% da tabela do SUS,
entre outras. Eles estão confiantes
no cumprimento dos compromissos assumidos pelo Ministro da
con nuidade das negociações, da
busca de recursos orçamentários
para a concessão de novo reajuste
para o Incen vo à Contratualização
(IAC) no início do próximo ano,
estudo de formas que permitam
fazer a transferência dos incenvos diretamente aos hospitais,
evitando-se a ocorrência de retenções por gestores estaduais e
municipais, e se comprometeu em
buscar uma recuperação parcial da
defasagem histórica do que é pago
aos hospitais filantrópicos.
No congresso, o Ministro Padilha assinou Portaria ampliando o
percentual do IAC dos atuais 26%
para 50% do valor da produção de
média complexidade ambulatorial
e hospitalar, o que eleva o patamar
para cerca de R$ 1,7 bilhão ao ano.

XXII Semana Monsenhor
Albino começa dia 16
Dia 16 de setembro será iniciada a XXII Semana Monsenhor Albino, que se estende até o dia 21. A
primeira a vidade da Semana será
a missa de abertura, às 19h30 na
Igreja Matriz de São Domingos.
A Semana tem o obje vo 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 completa da Semana está disponível em www.fundacaopadrealbino.org.br

Beth Sahão (PT) fez gestões junto
àquele ministério para a liberação
da verba.
Com os dois milhões anunciados pelo governador Alckmin
a construtora dará sequência às
fundações e estrutura em concreto armado da obra, alvenaria,
esquadrias metálicas e parte das
estruturas de madeira e alumínio,
início da cobertura e reves mento
de paredes, assim como início das
instalações elétricas e serviços
complementares. A obra tem
1.318,22 m2.
Com relação ao anúncio dos

dois milhões de reais pelo governador Alckmin, o presidente
da Diretoria Administra va da
Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante disse que a verba
vem em boa hora para a con nuidade da construção do prédio
que abrigará um dos aceleradores
lineares. “A Fundação Padre Albino
e a população de Catanduva e região têm muito a agradecer ao
governador Geraldo Alckmin e ao
prefeito Geraldo Vinholi, já que
esse Serviço evitará que o paciente
se desloque até Barretos para o
tratamento”, disse Dr. Amarante.

Grupo de jovens visita o Recanto
No dia 17 de julho o Recanto
Monsenhor Albino recebeu a visita
de grupo de jovens par cipantes
da Semana Missionária.
De acordo com o grupo, o objevo é conhecer, através de visitas,
a realidade das pessoas e no caso
da visita ao Recanto, “como pode
ser um dia a vida de cada um no
futuro”. O grupo também veio com
a intenção de promover o espírito
comunitário e mo var os idosos.
Duas par cipantes do grupo
vieram da Malásia - Cynthia e Jose-

phine - e durante a visita aos pavilhões e integração, que durou três
horas, foram acompanhados pela
Assistente Social, Terapeuta Ocupacional e Psicóloga do Recanto.
Após a visita foi servido um
lanche especial aos idosos e aos
par cipantes do grupo, que se
integraram, mo varam e se emocionaram com cada história contada pelos idosos e no final ainda
fizeram uma oração para os internos e funcionários do Recanto.
Divulgação

Jovens da Malásia faziam parte do grupo

Abertas inscrições para cursinho de
Matemática Comercial para concursos
A Secretaria do curso de Administração das FIPA, no Câmpus São
Francisco, está recebendo inscrições
para o Cursinho de Matemá ca
Comercial para concursos, que disponibiliza 30 vagas e será ministrado pelo Prof. Ms. Marcílio Antônio
Bortoluci aos sábados, das 12h30 às
16h30, nos dias 14, 21 e 28 de setembro, 05, 19 e 26 de outubro e 09
de novembro.

Os par cipantes receberão
cer ficado de Ensino/Extensão de
30 horas. Alunos egressos das FIPA
pagam R$ 40,00 e público externo,
R$ 60,00. O Prof. Marcílio informa
que há vários concursos com inscrições abertas e outros autorizados; o INSS abriu inscrição para
concurso de Analista de Seguro
Previdenciário (Curso Superior).

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas e demais aparelhos de iluminação.
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405
Fones: 3523 2223 - 3522 4429
BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940
Fones: 3522 3104 - 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa CrisƟna Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940
Fones: 3522 3104 - 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
ELETROCARDIOGRAFIA

•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.

•Dr. Oswaldo Devito

Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381

Rua 13 de Maio, 940

•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.

Fones: 3522 3104 - 3523 2313

Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

•Dr. Sérgio Rebelato

CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA
•Dr. José Luís Sampaio MarƟns

Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide

Rua Manaus, 810 - Fone: 3521 3839

•Dr. Marino CaƩalini

•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.

Rua Maranhão, 1.405 - Fone: 3524 4809

Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA

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 GrisoƩo
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 infan l)
Eletroencefalografia computadorizada
e mapeamento cerebral eletroneuromiografia e potenciais evocados audiƟvo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438
Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça,
eletroencefalografia computadorizada
e mapeamento cerebral.
•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior

CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto

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

ULTRASSONOGRAFIA

Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550

•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho

•Dr. Paulo César GrisoƩo

Rua Maranhão, 959 - Fone: 3522 6684

Av.: Orlando Zancaner, 95

•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo

Fones: 3524 4366 - 3521 5339

RuaBeloHorizonte,689-Fone:35241718

•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

Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774

GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL

Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

Rua Maranhão, 1909 Fone: 3522 6060

•Dr. José Antonio Sanches

•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405 - Fone: 3523 2223

Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

Fones: 3525 2556 - 3522 7601

Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

DA FACE E QUEIMADURAS

PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA

OFTALMOLOGIA CLÍNICA,
CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO

•Dr. Eduardo Marques da Silva

REPARADORA, TRAUMATISMO

•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

•Dr. Marcelo Ceneviva Macchione

Rua Bolívia, 94

•Drª Renata Cardoso Macchione

PEDIATRIA

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

•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3525 3139
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,

•Dr. Waldecir Veni SaccheƟn
Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199

Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Pedro Enzo Macchione
•Dr. Renato Eugênio Macchione
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
REUMATOLOGIA
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiaƫ
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 - 3522 7601
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº

Dica do Poupinho
Use luz natural de janelas sempre que possível.
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FIPA realiza Seminários de Gestão Educacional
e de Autoavaliação Institucional
Imprensa/FPA

O Prof. Dr. Waldir Barros Fernandes Júnior fez a palestra de abertura dos seminários

Com o obje vo de apresentar
o desempenho ins tucional nas
gestões de autoavaliação dos cursos e das polí cas ins tucionais
e pedagógicas, as Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizaram dia 17 de agosto, a par r
das 8 horas, no Anfiteatro Padre
Albino, o IV Seminário de Gestão
Educacional e o VI Seminário de
Autoavaliação Ins tucional.
Com a presença de gestores,
Coordenadores de cursos, cole-

giados, pessoal administra vo e
discentes, os seminários foram
abertos pelo Prof. Dr. Waldir Barros Fernandes Júnior, Diretor da
FATEC de São José do Rio Preto,
que ministrou a palestra “Gestão,
liderança e avaliação”. Após a palestra, o Prof. Ms. Nilson Mozas
Olivares, Membro do SAIFI, fez a
apresentação dos resultados da
Autoavaliação Ins tucional 2012,
a Profª Drª Dulce Maria Silva
Vendruscolo, Coordenadora dos

Simpósio Empresa Escola aborda
o desenvolvimento pessoal
Divulgação

O curso de Administração das
FIPA está vendendo adesões para
o Simpósio Empresa Escola, que
será realizado dia 13 de setembro
próximo, às 20h30, no Buﬀet Maison Vila Nobre. O tema desse ano
será Desenvolvimento Pessoal,
por Alexandre Bernardo (foto).
As adesões podem ser adquiridas no Câmpus São Francisco,
Secretaria do curso de Administração, na Rua Seminário, 281, São
Francisco, fone (17) 3311.4800, em
Catanduva. Aluno das FIPA paga R$
80,00; não aluno, R$ 100,00.
No desenvolvimento do tema,
Alexandre Bernardo abordará
como gerar diferenciais compe -

vos em ambiente com mudanças
constantes, transformadores por
natureza, a tude versus comportamento, o tempo só existe na
mudança, intenso versus exagerado, paixão e razão, combus vel e
motorista, excelência pessoal, habilidade em talento e as sete notas da vida afinadas.
Alexandre Bernardo é diretor da ABTE (Alexandre Bernardo
Treinamento Empresarial), que
há 15 anos desenvolve e apresenta treinamentos nas áreas de
Mo vação, Competência, Atendimento, Vendas, Liderança e
Oratória. Estudou Administração
de Empresas, se formou em teatro e atualmente estuda filosofia.
Já realizou mais de 1.500 palestras
e foi assis do por mais de 500 mil
pessoas em mais de 250 cidades
em 22 estados brasileiros. U liza
em suas apresentações técnicas
inovadoras de teatro e comunicação, tornando suas palestras
envolventes e descontraídas, endossada por seu vasto histórico
empresarial mantendo o foco em
produ vidade/lucra vidade dos
clientes.

Núcleos de Pesquisa e Extensão,
apresentou os Indicadores de desempenho das FIPA na pesquisa e
extensão e a bibliotecária Marisa
Centurion Stuchi, integrante do
Núcleo de Revistas, apresentou as
publicações em 2012 e 2013.
O Diretor Geral das FIPA, Dr.
Nelson Jimenes, abriu e encerrou
os seminários, que veram ainda
a presença do Vice-Diretor, Prof.
Nelson Oliani, e do Coordenador

Pedagógico, Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo. Os seminários foram
promovidos pelo Núcleo Gestor
de Educação e Coordenação Pedagógica das FIPA, pelo SAIFI - Sistema de Autoavaliação Ins tucional,
coordenado pela Profª Drª. Maria
Rita Braga e membros da CPA, e
pela Coordenação dos Núcleos de
Pesquisa e Extensão, à cargo da
Profª Drª Dulce Maria Silva Vendruscolo.

Profissional de Educação Física
é tema de palestra
O ISE - Ins tuto Superior de
Educação das FIPA promoveu dia
16 de agosto, às 19h30, no Anfiteatro Padre Albino, a palestra
“Orientação, fiscalização e o mercado de trabalho do Profissional
de Educação Física”, pelo Prof.
Nelson Leme da Silva Junior.
À palestra compareceram professores e alunos de Educação
Física das FIPA.
Prof. Nelson é Conselheiro e
1º Vice-Presidente do Conselho
Regional de Educação Física do
Estado de São Paulo/CREF04/SP,
Diretor da Escola Municipal Prof.
Elpídio Mina, de Rio Claro/SP, Delegado da Conferência Nacional
de Educação - CONAE 2010, Licenciado em Educação Física pela
UNESP/Rio Claro, com Licenciatura
em Pedagogia pela Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras de Ouro

Fino - ASMEC, BRASIL, Especialização
em Direito Educacional pelo Centro Educacional Clare ano de Batatais/São Paulo e Especialização em
Educação Especial e Atendimento
Educacional Especializado pela Universidade Federal de Uberlândia/
MG.
Imprensa/FPA

Prof. Nelson Leme da Silva Júnior falou sobre
orientação, fiscalização e mercado de trabalho.
Divulgação

QUADRAS No fechamento desta edição, a empresa responsável executava o terçamento das quadras poliespor vas do Câmpus Sede das FIPA,
que é a colocação das barras de ferro onde as telhas de aço serão parafusadas (foto). As próximas etapas são o projeto elétrico e pintura do piso
com as novas demarcações exigidas.
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Autoridades visitam obras da Radioterapia
Prefeito, Vice-prefeito, Vereadores e Secretário de Saúde visitam canteiro de obras
Convidados pela Diretoria Administra va, o prefeito Geraldo
Vinholi, o Vice-prefeito Carlos Roberto Tafuri, o Secretário Municipal de Saúde, Antonio Pereira de
Souza Junior, e os vereadores Ari,
Julinho Ramos, Vado e Wilson Paraná visitaram, no úl mo dia 02 de
agosto, as obras do Serviço de Radioterapia da Fundação Padre Albino, no Hospital Emílio Carlos. O
Sr. Onofre Baraldi, Chefe de Gabinete, representou o Presidente da
Câmara Municipal, vereador Marcos Crippa.
O presidente da Diretoria Administra va, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, diretores e conselheiros receberam as autoridades na
Coordenadoria Geral da Fundação.
Antes da visita, Dr. Amarante disse
da sa sfação de recebê-los e do
apoio do prefeito Vinholi junto ao
governador para a liberação da verba adicional de R$ 2 milhões para a
con nuidade da obra.
Dr. Amarante disse que a Fundação agradece ao prefeito Geraldo
Vinholi pela doação de um milhão e
meio de reais, que proporcionou o
início das obras e a construção das

casas matas, etapa que eles iriam
ver naquele dia. A visita, disse, também é uma sa sfação para a população, representada no ato pelo prefeito e vereadores.
O presidente da Diretoria Administra va informou que a inicia va da construção do Serviço
de Radioterapia par u do ex-presidente Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, também presente, a quem
passou a palavra.
Dr. Geraldo lembrou que seu
trabalho para instalação da Radioterapia foi inspirado no trabalho
da Srª Maria Tereza Pereira, que
por muitos anos foi presidente
da Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Catanduva e sempre
campeã em arrecadação financeira do Estado. Ele ressaltou o apoio
que recebeu do então deputado
Geraldo Vinholi, que o acompanhou em audiência na Secretaria
de Estado da Saúde e à cidade de
Taquari nga, quando fez a reivindicação ao governador Alckmin.
Na entrada do canteiro de
obras, a arquiteta Sonia Corradi,
coordenadora dos projetos de
implantação da Radioterapia, fez

uma explanação a respeito do
projeto de arquitetura. Em seguida, as autoridades visitaram as
obras, acompanhadas também do
engenheiro Júlio César de Souza,
responsável civil pela obra. Entre
explicações e informações sobre
a obra, o engenheiro disse que as
casas matas terão 131 toneladas
de aço e 1.132,00 m3 de concreto.
O prefeito Geraldo Vinholi
(PSDB), após a visita, “destacou a
obra grandiosa e importante que
dará tratamento aos nossos pacientes”.
O vereador Julinho Ramos
(DEM) enfa zou a importância da
obra para a cidade. “Catanduva
deu um grande passo com a instalação do Serviço de Radioterapia.
Com esse inves mento poderemos
proporcionar melhores condições
para os pacientes e seus familiares,
pois além de desafogar o Hospital
Pio XII, os pacientes de Catanduva e
das cidades vizinhas não precisarão
se deslocar até Barretos”.
O vereador Wilson Paraná (PT)
exaltou o inves mento que está
sendo feito pela Fundação Padre
Albino. “Fiquei impressionado

com a estrutura que está sendo
construída. Está sendo tudo muito
bem planejado. A apresentação
feita aos vereadores foi detalhada, com todos os passos da construção. É fantás co poder tratar
essas pessoas em Catanduva, um
povo sofrido pela doença, pelo
tratamento e também pelas viagens até outras cidades.”
O vereador Osvaldo Crivelari, o
Vado (PT) se disse admirado com a
estrutura que está sendo construída pela Fundação. “É muito forte
e reforçada, totalmente segura”,
disse. Ele ressaltou a importância
desse tratamento ser oferecido
em Catanduva, evitando que os
pacientes tenham que viajar para
outras cidades ou ficando distantes dos familiares.
O vereador Aris des Jacinto
Bruschi, o Enfermeiro Ari (PV), parabenizou os diretores da Fundação
pelo início das obras e por ter conseguido captar recursos para concre zar um projeto tão importante
para os moradores de Catanduva
e da região. “É um inves mento
importan ssimo para que os pacientes deixem de viajar.”
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