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Fundação adquire o acelerador linear para a Radioterapia
A Fundação Padre Albino adquiriu o acelerador linear para o seu Serviço de Radioterapia. O presidente da Diretoria Administrativa, José Carlos Rodrigues Amarante, assinou
dia 30 de março, em São Paulo/SP, na subsidiária brasileira da Varian Medical System Inc.,
o contrato de compra do equipamento, no
valor total de $1.017 (um milhão e dezessete
mil dólares). O equipamento chega ao Brasil
em seis meses. Última página.

Unimed Catanduva não renova contrato de prestação
de serviços com o Hospital Padre Albino
A Unimed Catanduva, de forma unilateral, decidiu não renovar o contrato de prestação de serviços com o Hospital Padre Albino, que inclui serviços
de diagnóstico por imagem, medicina nuclear e câmara hiperbárica, entre outros. Os usuários Unimed, com isso, terão que se deslocar a São José do Rio
Preto para a realização de exames que antes eram somente oferecidos pelo Hospital Padre Albino com “qualidade e conveniência”.
O Administrador Rogério Barktevícius esclarece que o Hospital Padre Albino continua oferecendo os serviços com a mesma qualidade e desconhece
os motivos pelos quais a Unimed não renovou o contrato. Ressalta também que o Hospital Padre Albino “sempre esteve à disposição para buscar soluções e atender aos usuários da Unimed com profissionalismo, qualidade, tecnologia e humanização”.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

O HCC mais próximo
É com grande alegria que
escrevo
este
editorial para o
Jornal da Fundação. Não que os
anteriores também não fossem motivo de
contentamento,
mas este o é,
em particular, porque traz uma notícia muito alvissareira e de extrema importância para
pacientes oncológicos e seus familiares: FIRMAMOS O CONTRATO DE COMPRA DO ACELERADOR LINEAR!
Trata-se do equipamento mais importante
– e caro – dentre toda a estrutura que compõe o conjunto de tratamento radioterápico a
ser disponibilizado aos pacientes com câncer.
Mais do que isto, trata-se de um passo fundamental para a instalação definitiva do Hospital
de Câncer de Catanduva, que irá proporcionar
maior conforto e agilidade no tratamento aos
pacientes com câncer de Catanduva e dos demais 18 (dezoito) municípios da região.
Firmado o Contrato de Compra e Venda
nº 004/2017 com a Varian Medical Systems
Brasil Ltda., subsidiária brasileira da Varian
Medical Systems Inc. dos EUA, a expectativa é
que dentro de aproximadamente seis meses
o equipamento esteja instalado e em condições de funcionar.
O conjunto, isto é, o equipamento em si
mais os acessórios, totalizou um investimento da ordem de US$ 1.017.000,00 (um milhão
de dezessete mil dólares americanos), sem
contar as despesas com despacho, desembaraço, transporte, instalação, treinamento
etc. Isto só foi possível graças à campanha
deflagrada em fevereiro de 2016 para esta
finalidade e ainda outras concernentes à instalação definitiva do HCC. Houve uma indiscutível adesão de toda a sociedade catanduvense e da região abraçando efetivamente a
causa “de todos para todos”.
Tínhamos do Ministério da Saúde cerca
de 78% do custo do aparelho; os outros 22%
vieram da campanha. E de forma surpreendentemente rápida, o que nos dá muita força
para continuar. Há ainda saldo suficiente para
suportar a demais despesas de instalação.
Com a estrutura física pronta, os próximos passos (já engendrados) serão conseguir a liberação pelo Governo do Estado de
São Paulo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões
de reais) para compra de móveis, equipamentos, acessibilidade e paisagismo e o
credenciamento do Serviço de Radioterapia
junto ao próprio Ministério da Saúde. Estando ambas as ações já engatilhadas jun-

to àqueles órgãos, vamos precisar de muito
apoio político para a concretização.
Como bem sabemos, apesar da legitimidade dos pleitos e do interesse público na
implantação do serviço, essas coisas só funcionam adequadamente sob lobby político,
também legítimo. Por isso já iniciamos uma
verdadeira cruzada junto aos nossos políticos
locais, vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federal no sentido de intercederem
junto às autoridades competentes para que
o serviço seja disponibilizado aos pacientes
SUS o mais rápido possível.
Nisso você, caro leitor, pode também nos
ajudar muito, solicitando ao seu representante político de qualquer esfera que nos ajude
nessa tarefa. Afinal, quantas milhares de pessoas serão beneficiadas?
Paralelamente a isso, nossos hospitais
continuam passando por importantes transformações. Temos investido muito em melhorias físicas, humanas e tecnológicas visando
sempre proporcionar o maior conforto, agilidade e confiança a todos os nossos usuários,
sejam eles conveniados, particulares ou SUS.
Novos quadros médicos têm ingressado em
nosso corpo clínico, com excelente formação
em diversas especialidades, sendo uma das
principais justamente na Oncologia, já nos
preparando para a elevação da demanda com
a instalação do HCC.
Novos e modernos equipamentos estão
sendo agregados ao nosso parque tecnológico ou substituindo equipamentos obsoletos. Nova equipe de imagem e diagnóstico se
uniu em parceria com a Fundação Padre Albino agregando qualidade e agilidade no serviço, que nada fica a dever a outros centros de
excelência em saúde na região ou no Estado.
Em que pese termos aqui no Hospital
Padre Albino um dos melhores serviços de
Medicina Nuclear do Estado de São Paulo e
em condições de atender com conforto, segurança, rapidez e menor custo para usuários tanto particulares quanto de convênio,
além do SUS, é de se lamentar a decisão do
maior plano de saúde de Catanduva ter encerrado convênio com a Fundação Padre
Albino – sem motivo justificável – impondo
assim aos seus usuários o desconforto de terem que se deslocar a S. J. do Rio Preto com
todas as inconveniências que isto acarreta –
além dos custos – quando poderiam usufruir
tranquilamente de todo conforto e segurança do serviço aqui mesmo. Respeitamos, mas
lamentamos pelos usuários.
Boa leitura!

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
04 – Dr. Antonio José dos Santos
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
01 – Pe. Synval Januário
Coordenadoria Geral
02 - Agnaldo Marcos Alexandre
João José Sanchez
Maria Stela Gomes Limeira
03 - Paulo César de Lucca
08 - Rodrigo Manzoni
10 - Júlio César Ferreira
21 - Francisco Favato
24 - Antonio Ailton Barbosa
Elisângela Cristina Leussi
26 - Márcia Cristina Lamego Moraes
Hospital Padre Albino
01 - Edna Maria Amorim
Maria Aparecida dos Santos Toschi
02 - Rita Teresa Orsi
Rosimeire Eliane Pirota
03 - Keila Rodrigues da Silva Carolino
Maurício Antonio Castilho
04 - Adriana Aparecida Garcia
Alexandra Jullyanne Forti
Gislaine Perpétua da Silva Pires
Iara Paguioto
Rosenei Gonçalves
Terezinha Leite dos Santos
Wandrea Cristina Anacleto do Nascimento
05 - Cristina Aparecida Faria
06 - Edmilson de Paula Tomáz
Flávia Waldomiro Heredia
Valéria Aparecida Tanasovichi
07 - Adriana Aparecida Pereira da Silva
Joabi Silva Pereira
Maria Lourdes de Carvalho
08 - Charlene Carla Moura Fagundes
09 - Benedita Helena Silvestre
Elisângela Antonio Silva
Fabiana Farina Germano
10 - Edimara Soave
Fabiana Cristina Miguel
Pamela Dias Baltazar Curan
Reginalva Perpétua da Silva Ananias
Roseli Rodrigues
Telma Maria de Oliveira Ribeiro
Wesley Esaú Lários dos Santos
11 - Antonia Donizete Terra Amaral
Dayane de Oliveira Silva
Juliana Maria da Silva
12 - Brendha Suelen Nogueira Maria da Silva
Bruna Cristina Machado
Giovanna Maria Frias Rico
13 - Joanice Sipriano da Silva
Luciana Maria Dias Ulian
Rita Aparecida San Felice
Valéria Pinhati de Deus
14 - Ana Paula Elias Alves
15 - Aline Ferreira Raymundo
Daniela Aparecida Pretti
Edina Cristina Salti Mazoca
Jaiara Azevedo de Morais Martins

15 - Nilton César Pereira
Thais Ohnmacht Marcelli de Jesus
16 -Josiele Ramos Praisller
Luciana Maria Colbin de Menezes
Rosângela Gonçalves Neto de Oliveira
17 - Juliana Eloiza Ferreira de Sousa
Kátia Cristina Mello Roque Costa
Maria do Carmo da Cruz Soares
18 - Geni Damião
Lígia Aparecida Fernandes
Marisa Duarte da Silva Thomas
Paulo Henrique Lobo da Silva
19 - Elaine Cristina de Oliveira
Regiani Elisabete de Lima Busnardo
20 - Adriana de Souza
Lúcia Aparecida Anastácio
Samara Nagia Gregório da Silva
21 - Letícia Rodrigues
Luciene Santos Rodrigues
Simone Cristina Dune
22 - Diene de Deus Pedroso Rocha
23 - Glaucieli Thays de Oliveira
Mirtes Márcia Martins
24 - Donizeti Perpétuo Gonçalves Amante
25 - Danusa Cristina Fonseca Peralta
26 - Angelita Leite Cabral Santos
Giselle Martins de Mello
Leonardo Ribeiro Salomão
Renata Cristiane Cardoso da Silva
27 - Aparecida Donizete Soares da Silva
Vanesa Holanda Gila
28 - Gislaine Perpétua Prioli
Maria do Carmo Nascimento da Silva Souza
29 - Aline Andreia Coradini
Ana Maria Polasque Roganti
Douglas Roberto da Silva
Elizabeth Coutinho da Cunha Gouveia
30 - Elizabeth Aparecida dos Santos Morais
31 - Maria Aparecida Nieto Caniatto
Soreli Angélica Bernardo Ferreira

17 - Márcia Barbuio Occhiena
Sandra Aparecida de Araújo
19 - Débora de Camargo Fonseca Sampaio
20 - Maria Aparecida Batista Nacci
22 - Cássia Maria de Sousa Gomes
Thais Storini Pantaleão
23 - Fernanda Failli Pereira
Silvana Ferreira
24 - Maria de Lourdes Zaneti dos Santos
25 - Eliane Cristina Domiciano de Oliveira
Lourdes de Fátima Ferreira de Castro
26 - Paulo César Ferreira de Andrade
Sandra Cristina Albino dos Santos
30 - Aline Aparecida Soares
Luiz Antonio Sizenando de Queiróz
31 - José Eduardo Silva
Valdirene Perpétua Leão Freitas

Hospital Emílio Carlos
01 - Letícia Ramos dos Santos
Robson Fernando Bernardo da Silva
02 - Daniela Jacomin Zampieri
Luciana Binatti Félix
Regina Imamura Nigro
Silvia Helena Aguiari
Tatiane Morelli Carvalho
04 - Letícia Mara Miguel
05 - Daiane Garcia
Janaína da Cruz Vieira
Ruth Helena Vieira
06 - Daiane Beltrani Pereira de Araújo
Maria Rita de Cássia Campos
07 - Ana Paula da Silva
08 - Edson de Almeida Zanolim
09 - Adriana Aparecida de Mello Ezequiel
10 - Marli Alves da Silva
11 - Rose Maria Zarpelão
12 - Aline Eva Rodrigues Silva Viscovini
Rafael Roberto Luzia
14 - Elisângela Cristina Salti dos Santos
15 - Andreza Batista
Daiane Aparecida Andreoti de Souza
17 - Lucas Sant’ana Bertelini

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Profª Lilian Cristina Correia B. Rodrigues
02 - Profª Lígia Adriana Rodrigues
Profª Márcia Maria Menin
Profª Wanessa Silva Garcia Medina
03 - Daiane Canossa
04 - Danilo Aparecido de Souza
Isabela Regina de Lima
11 - Prof. Cléber Peres
Profª Giovana Aparecida Gonçalves Vidotti
13 - Cristiane Pereira do Carmo Ferreira
Prof. Luís Alberto Gonzales Peres
14 - Prof. Manoel Alves Vidal
15 - Profª Gisele Maria Couto
17 - Prof. André Luiz Franco
18 - Prof. Antonio Sérgio Munhóz
20 - Profª Beatriz Trigo
22 - Kelter Angelo Geromel
25 - Prof. Francisco Carlos de Lucca
26 - Daniel Monteiro Francisco
Flávia Lima Fávero
27 - Jéssica Bezerra de Pelle Turin
30 - Profª Aline Fiori dos Santos Feltrin
Prof. Oswaldo Devito
31 - Prof. Eduardo Marques da Silva
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Recanto Monsenhor Albino
06 - Benedicta Maria Siqueira Camargo
10 - Maria do Rosário Gomes
13 - Carmem Sylvia Arruda Brasil Bonutti
16 - Fátima Aparecida Monteiro Dorta
Jussara Cristina Gerolli
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
01 - Janaina Soares de Almeida
Rodrigo Theóphilo da Silva
06 - Lilian Pereira de Carvalho
09 - Nádia Lissa Bernardo da Silva
10 - Tuanny Renise Beraldo Bertoni
12 - Raissa Somer Silva
13 - Débora Vieira da Silva
14 - Berenice Lais de Campos Silvestre
21 - Jaqueline de Cássia Brambila Juvenazzo
28 - Cristiane Ferreira Borota
Kimberli Cristina Tibúrcio Magrão
Colégio Catanduva
02 - Profª Rafaela Galbeiro
09 - Profª Rosângela da Silva Dermindo Ferreira
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RH Humanizado
O Departamento de Recursos Humanos (RH) da
Fundação Padre Albino, em datas comemorativas,
tem realizado trabalho humanizado e motivacional.
“A gestão humanizada é uma forma de transformar
o ambiente de trabalho em um lugar agradável e se
preocupar com o desenvolvimento da equipe”, disse a
gerente de RH, Cristiane Oliveira.
Para marcar a Páscoa, os corredores e salas foram
decorados de forma temática. No Departamento Pessoal foram entregue ovinhos de chocolate para os
colaboradores que passaram pelo setor; o boneco da
campanha dos copos descartáveis também ganhou
decoração do tema, sendo transformado em uma
coelhinha. Em outras datas comemorativas, como
Natal, Carnaval, Outubro Rosa, Novembro Azul, Olimpíadas, Dia dos Pais etc também foi realizada decora-

Divulgação

Decoração para celebrar a Páscoa.

Política de utilização
de veículos da frota
O Setor de Transportes da
Fundação Padre Albino confeccionou um manual com a
“Política de utilização de veículos da frota” estabelecendo
diretrizes gerais que deverão
ser observadas e seguidas
pelos usuários (motoristas,
condutores, acompanhantes
e funcionários).
Entre outras coisas, o manual orienta com relação ao
uso de veículos, infrações de trânsito e acidentes, papéis e responsabilidade dos motoristas/usuários e informa sobre a “solicitação de veículo” e sobre as fichas
de inspeção de veículos – saída e chegada.

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

Ana Lúcia Terço

Contratado na função de

Depto

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Promovido para

Técnica de Enfermagem

Paulo César Andrade

Técnico de Enfermagem

HPA

Enfermeiro

Adriana Silva Machado Cardoso

Técnica de Enfermagem

HPA

Instrumentadora

Nayara CrisƟna Silva

Auxiliar AdministraƟvo I

HPA

Auxiliar de faturamento

Roberta Bistafa

Auxiliar de Enfermagem

HEC

Enfermeira

Tânia Azevedo da Silva

Técnica de Enfermagem

HEC

Enfermeira

Mayra Adriely Mucci da Costa

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnica de Enfermagem

Marciel FausƟno da Silva

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem

Zumeire MarƟns Yukawa

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnica de Enfermagem

Daniele Augusto de Oliveira

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnica de Enfermagem

João Henrique Biagi

Enfermeiro Assistencial

HPA

Enfermeiro

Elias da Mota

Auxiliar de Enfermagem

HEC

Técnico de Enfermagem

Ester Falcão Laurindo Ferreira

Faxineira

Colégio Catanduva

Inspetora de alunos

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em março, que vestem a camisa da Fundação
Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
Hospital Padre Albino
Rodrigo César Pigari
Vanessa Carolina Tedesqui
Salete Felipe Santana
Alessandra Cristina de Paula
Ana Cristina Neves Parente
Adriana Cristina Baroni Canton
Rita de Cássia Higuchi
Neiliane Rodrigues Pinto
Maria Paula Pereira Machado
Gabriela Pereira Vivaldini
Maria do C. Nascimento da Silva Souza
Eduarda dos Santos Andrade
Vanessa Cristina Alves

Cristiane da Silva
Maria Estela Ribeiro
Nayara Canossa
José Paulo Michachi
Digiandreia Gislaine Pereira
Hospital Emílio Carlos
Sandra Aparecida da Silva
Wesley Henrique Aparecido Luiz
Erika Cristina Lopes
Giovani dos Santos Quijada
Sandra Alves da Silva

AME
Tânia de Cássia Carbonera Parra
José Ricardo Alves da Silva
Tenan Aparecido de Souza
Kimberli Cristina Tibúrcio Magrão
Coordenadoria Geral
Cleiton Rogério Samará
Dienifer Aparecida Lereu de Souza
FIPA
Simone Ap. C. de Oliveira Alves
Gabriel Herrera Martos
Daniel Monteiro Francisco
Daiane Canossa

ção temática.
A gerente ressalta que a humanização é um diferencial competitivo para as empresas e essa prática
interfere diretamente na identificação e no desempenho dos colaboradores. “Um ambiente de trabalho
saudável e tranquilo é um local propício para a geração de bons resultados. A preocupação para que o
colaborador consiga manter o equilíbrio entre a vida
profissional e pessoal é um compromisso da Fundação
Padre Albino”, finalizou Cristiane.

Homenageados
do trimestre
Andresa dos Santos Pereira da Silva – 3º Andar
Gilberto Guedes – 4º Andar
Maria Cristina P. A. Ponte – 5º Andar
Clarice Aparecida dos Santos – Banco de Leite
Fabiele Fernanda Hipólito Pereira – Berçário
Sebastião Rodrigues – UTI Adulta
Doraci Valentim Severino – CDI (Endoscopia)
Adriana Silva Machado Cardoso – Centro Cirúrgico
Cleciara Carvalho de Macedo Bueno – Centro Obstétrico
Gisele Ap. Gonçalves Cavaquioli – Maternidade II
Mekita Santos Macedo – Maternidade I
Alessandra Regina Gervais da Silva – Pediatria
Rosinéia Ferreira da Silva – Posto III
Andreia Cristiane do Nascimento – Pronto Atendimento
Mirtes Márcia Martins – Terapia Renal Substitutiva
Edvânia Aparecida Mazieiro – UTI Infantil
Silvana Perone Pascolat – UTI Neonatal
Fabiana Cristina Miguel – Unid. de Tratamento para Queimados
Tamires Fernanda Saurin – Unidade de Urgência e Emergência
Bacilícia Aparecida M. Mameli – Serviço de Nutrição e Dietética
Maria Aparecida Malheiros – Copa
Elaine C A S Souza – Lactário
Drª Adriana Freschi – Laboratório de Análises Clínicas
Vera Lúcia Alberganti Lucci – Faturamento SUS
Irenilda Rodrigues de Carvalho Meneguecci – Endoscopia
Karine dos Santos Lúcio – Central de Altas
Leonardo José Ribeiro Garcia – Radiologia
Mariane Cajuella – SAC/Ouvidoria

Marilete Karim Luzia Pedreiro Biagi – Ambulatórios
Eva Ap. Faria Bazon – CME
Marilia Nogueira Angelo – Enfermagem
Roseli Cavassani – C2 Ímpar
Clóvis Antonio Cardoso – C2 par
Aparecida de Fátima Freitas – C3 Ímpar
Andreza Batista – C4
Eliane Faria dos Santos Dama – C5
Vanessa Souza Garcia – Centro Cirúrgico
Douglas André Gomes – Moléstias Infecciosas
Vanessa Dayana Antonio de Souza – Unidade de Terapia Intensiva
Kátia Helena Curti Quinelato – Laboratório de Análises Clínicas
Jesus Custódio Braga – Manutenção
Tatiana da Silva Guchardi – Monitoramento
Nádia Barakat Kato – PABX
Devanir Aparecido Fernandes – Portaria
Samuel Félix – Recursos Humanos
Patrícia Fernanda Caluz – Recepção
Pedro Luiz Ferraz Amaral – Serviço de Higiene e Limpeza
Edimara Cristina Simonetti Moraes – Copa
Mayara de Moraes Armiato – Telemarketing
Lucas Angeli Lopes – Transporte
Eleni Vieira da Silva – Vigia

LAZER E VARIEDADES
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Reaproveite cascas de frutas e legumes
Reaproveitar as cascas de frutas e legumes é
uma ótima maneira de adquirir vitaminas que faltam no organismo, como a vitamina C e vitamina
A, além das fibras e minerais. As cascas, e muitas
vezes até os talos e sementes dos alimentos, po-

Como reaproveitar
as cascas de alimentos
Para o paladar
Raspadinhas: quando decidir fazer suco de limão ou laranja, não desperdice a casca, pois elas
podem render boas raspadinhas! Basta ralar todas
as cascas em um ralador e colocá-las no freezer em
um recipiente fechado. Quando quiser se refrescar,
basta retirar as raspas do freezer e fazer sua raspadinha. Além de espantar o calor, muito saudável
por ser antioxidante e estimular a produção natural de colágeno no corpo. (Receita válida também
para outras frutas cítricas e até para o restante da
polpa da melancia).
Geleias: com cascas de frutas como a goiaba e
o abacaxi é possível fazer geleias. Além disso, batendo as cascas no liquidificador, é possível também fazer sucos que são bons substitutos para os
ingredientes líquidos presentes nas receitas de
bolos. Dessa forma, seus bolos ficam mais ricos em
vitaminas do complexo B, que estão presentes no
abacaxi, por exemplo.

dem ser usadas para preparar sucos, vitaminas,
pães, bolos e geleias. No entanto, sempre antes de
usar as cascas para outros fins, é muito importante
lavá-las para tirar o acúmulo de agrotóxicos e outros resíduos.

Segredos culinários
Mandioca
1. Coloque as mandiocas descascadas no congelador por trinta minutos. Depois, corte em pedaços e cozinhe. Assim, elas amolecerão por igual.
2. Se você comprou mandioca e não quer preparar no mesmo dia, descasque e coloque numa
vasilha, coberta com água, dentro da geladeira.
Assim ela não estragará.
3. Você pode conservar a mandioca fresca pelo menos por um mês se descascar, lavar, secar bem e guardar em saco plástico usado, dentro do congelador.
4. Para cozinhar a mandioca mais rapidamente, não coloque sal na água. Depois de cozida,
tempere a gosto.
5. Se a mandioca demorar muito para amolecer, troque a água quente por fria. Tampe a panela
e leve ao fogo. Depois da primeira fervura, a mandioca ficará macia.

CULINÁRIA

Dez perguntas que Deus fará
01 – Deus não te perguntará quantos metros
quadrados tem a tua casa;
... te perguntará quantas pessoas recebeste nela.
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides
Montes.

BIODÚVIDAS
Você sabia que em um enforcamento a
pessoa não morre por ser estrangulada?
Ao contrário da crença popular, a causa da
morte em um enforcamento não é o estrangulamento, mas a lesão provocada na parte superior
da medula espinhal. Esta se dá com a fratura ou
o deslocamento das vértebras cervicais. A morte
é quase instantânea e acaba sendo mais rápida
do que em outras formas de execução, como a
guilhotina, a câmara de gás e a cadeira elétrica.

Use giz para remover
manchas gordurosas
de roupas.
Simplesmente
esfregue o giz na
mancha e lave
normalmente - o giz
absorverá a gordura e
sumirá com a lavagem.

Bolo de banana
Ingredientes
4 bananas bem maduras
4 ovos
100 ml de azeite
2 xícaras de aveia
1 xícara de uva passa
2 colheres (chá) de fermento em pó
2 colheres (chá) de mel
Canela em pó para untar a assadeira
Modo de preparo: bata todos os ingredientes
no liquidificador. Coloque em uma assadeira de
buraco untada com manteiga e canela em pó e
asse por 30 minutos.
OBS: a banana contém os seguintes nutrientes:
cálcio, ferro, fósforo, vitaminas A, B e B2, niacina,
potássio, sódio, proteína, carboidratos e lipídios.
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Cada sonho que você deixa para
trás é um pedaço do seu futuro
que deixa de existir.
Steve Jobs

DATAS
COMEMORATIVAS
1º - Dia do Trabalho
02 – Dia do Taquígrafo
03 – Dia da Liberdade de Imprensa
06 – Dia do Cartógrafo
07 – Dia do Oftalmologista
08 – Dia do Artista Plástico, do Profissional de
Marketing e do Pintor
10 – Dia da Cozinheira
12 – Dia do Enfermeiro
13 - Abolição da Escravatura e Dia do Zootecnista
14 - Dia das Mães
15 – Dia do Assistente Social e do Gerente Bancário
16 – Dia do Gari
17 – Dia das Telecomunicações e Internacional
contra a homofobia
18 – Dia dos Vidreiros; Dia Internacional dos
Museus
19 – Dia dos acadêmicos de Direito
20 – Dia do Comissário de Menores
21 – Dia da Língua Nacional
22 – Dia do Apicultor
24 – Dia do Telegrafista, do Datilógrafo e do
Vestibulando
25 – Dia da Indústria, do Massagista e do Trabalhador Rural
26 – Dia do Bombeiro
27 – Dia do Profissional Liberal
28 – Dia Internacional de ação da saúde da
mulher e combate da mortalidade materna
29 – Dia do Estatístico e do Geógrafo
30 – Dia do Geólogo
31 – Dia Mundial das Comunicações Sociais, do
Comissário de Bordo e da Aeromoça

Dicas para administrar
as cargas da vida
1 - Aceite que há dias em que você é o pombo
e outros em que você é a estátua.
2 - Mantenha sempre suas palavras leves e doces, pois pode acontecer de você precisar engolir
todas elas.
3 - Só leia coisas que faça você se sentir bem e
ter a aparência boa de quem está bem, caso você
morra durante a leitura.
4 - Se não puder ser gentil, pelo menos tenha a
decência de ser vago.

CURIOSIDADE
Por que os filhos do porco se chamam leitão?
Segundo o professor de português Hudinilson Urbano, o termo leitão deriva de leite, “uma
vez que se trata de filhotes que estão na fase de ‘mama’”, justifica. No ano de 1059, em Portugal, foi registrada a forma leitones (segundo Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, de
José Pedro Machado).
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Medicina FIPA supera índice nacional
em avaliação do MEC
O curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) obteve outro excelente resultado em
avaliações do MEC. Com média de proficiência 104,0,
os alunos da XLVI Turma superaram em quatro pontos
o índice nacional na Avaliação Nacional Seriada dos
Estudantes de Medicina (Anasem) realizada em 2016.
A média de proficiência Brasil foi de 100,0; do Sudeste,
99,6, e de São Paulo, 100,3. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP
divulgou os resultados dia 24 de março último.
A Anasem mobilizou todas as escolas brasileiras
de educação médica e seus resultados abrangem 91%
dessas instituições, totalizando 233 cursos e 22.086 estudantes matriculados no 2º ano. O INEP informou que,
baseada na Teoria da Resposta ao Item – TRI, a Anasem
envolveu as áreas que compõem o processo de formação do estudante ao longo do curso de graduação em
Medicina. As medidas de proficiência são construídas a
partir de conjuntos de habilidades, correspondentes às
etapas intermediárias do perfil profissional, que permi-

tem avaliar o valor agregado ao longo da formação de
cada estudante de maneira seriada.
Instituída pela Portaria MEC nº 982, de 25/08/16, a
Anasem tem como objetivo avaliar os estudantes de
graduação em Medicina do 2º, 4º e 6º anos por meio
de instrumentos e métodos que considerem os conhecimentos, as habilidades e as atitudes previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Medicina. A segunda edição da Anasem acontecerá no dia 18 de outubro deste ano e será aplicada para
os estudantes matriculados no 2º ano.
A coordenadora do curso de Medicina da FIPA,
Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, disse se sentir
gratificada pelos resultados e orgulhosa dos alunos.
No entanto, ela ressalta que ”esta conquista é fruto
de trabalho coletivo e de perfeita integração entre
coordenação de curso, docentes, funcionários e gestores institucionais, num esforço conjunto de melhorar a cada dia o nível educacional de nossa tão querida Fameca”.

Pedagogia inicia projeto de extensão na Casa da Criança Sinharinha Netto
A Casa da Criança Sinharinha Netto, que atende
crianças de 04 meses a 05 anos, foi o palco, no dia 31
de março, do primeiro encontro do projeto de extensão “Brinquedoteca: jogos e brincadeiras no contexto
escolar” do curso de Pedagogia da FIPA, que ocorrerá sempre na última semana de cada mês. De acordo
com a coordenadora do curso, Profª Drª Silene Fontana, o objetivo do projeto é possibilitar aos alunos e
professores das escolas participantes vivências e experiências educativas com a utilização de brinquedos,
atividades recreativas e cooperativas como ferramenta pedagógica.
Neste dia, das 14h00 às 16h00, nove alunos do curso de Pedagogia, divididos em grupos e coordenados

pela Profª Dirce Aparecida Gimeniz, responsável pelo
projeto, desenvolveram atividades lúdicas com as 147
crianças e professoras da creche utilizando os brinquedos da Brinquedoteca da FIPA: teatro de fantoches, tênis ecológico, bonecos de cabo de vassoura,
livros de histórias e o bocão. Divididos em três turmas,
os alunos da creche participaram de roda cantada, teatro com fantoche, tênis ecológico, acertar a bola no
Bocão e contação de histórias.
Os alunos do curso de Pedagogia doaram para a
Casa da Criança 26 pares de tênis ecológicos, 30 peças
de boliche, bocão com três bolas e dois vai-e-vem, todos confeccionados por eles nas oficinas e aulas realizadas na Brinquedoteca da FIPA.

Páscoa em projeto de extensão
Neste segundo encontro, informa a Profª Fabiana,
“realizamos na teoria um resgate sobre a Páscoa. Sem
enfatizar crenças religiosas, apresentamos os símbolos
da Páscoa, seus significados e como seria possível a integração de atividades sensoriais relacionadas a essa
temática”. Nesse encontro foi explorado o tato. Por fim,
os alunos confeccionaram o “Jogo da velha sensorial Coelho da Páscoa”, cada qual utilizando a sua criatividade e explorando materiais e propostas sugeridas para
essa atividade.

Divulgação

Com o projeto, Pedagogia quer resgatar o valor
da Semana Santa.
O curso de Pedagogia da FIPA realizou no dia 08 de
abril último, às 14h00, na Brinquedoteca, o segundo encontro do projeto de extensão “Sentindo e encantando:
Estratégicas lúdicas para Educação Infantil”, com a participação de 25 alunas do 2º e 3º anos, das professoras
colaboradoras Dirce Ap. Gimeniz e Maria Sílvia Azarite
Salomão, e da responsável pelo projeto e pelos encontros Fabiana Fiorim Checconi.

Páscoa solidária
O curso promoveu na tarde do dia 13 de abril, na
Brinquedoteca, a tradicional Páscoa Solidária para os
funcionários da FIPA, com a participação das docentes Maria Sílvia Azarite Salomão e Dirce Ap. Gimenez.
Em sua sexta edição, o evento, de acordo com a
coordenadora do curso, Profª Drª Silene Fontana, “tem
como objetivo resgatar o valor da Semana Santa como
um momento de partilha, passagem e renascimento
para uma nova vida”. Além de oferecer o ‘chá da tarde’
os alunos distribuíram lembranças preparadas por eles
durante as aulas.

Manutenção do Programa 5S:
colaboradores participam de treinamento
Após a concessão da certificação interna da qualidade “Programa 5S” em 2016 o Núcleo da Qualidade dos
hospitais da Fundação Padre Albino tem desenvolvido
uma série de atividades para a manutenção das ações
de melhoria, sendo enfatizada pela coordenação a qualificação dos envolvidos.
Em fevereiro, os líderes das áreas participaram de
treinamento com a realização de jogo interativo. Já em

março, os auditores internos do programa passaram por
aperfeiçoamento e conheceram o novo checklist das auditorias, que possui critérios de avaliação mundialmente
reconhecidos. A capacitação aconteceu no dia 17 de março no “Emílio Carlos” e nos dias 23 e 24 no “Padre Albino”.
A metodologia 5S surgiu na década de 50 no Japão
e tem como objetivo apresentar resultados expressivos
em relação à padronização dos processos.

Água e saúde dos rins
Dia 30 de março, a partir das 15h30, na sala de ginástica do Complexo Esportivo “Prof. Ivo Dal’Aglio” da
FIPA, as comissões internas de prevenção de acidentes
(CIPA) do Hospital Emílio Carlos, FIPA e Coordenadoria
Geral da Fundação Padre Albino promoveram o evento
“Água e saúde dos rins” para seus funcionários.
O encontro promoveu painel interativo com moderação de Benedito Rodrigues, Gerente de Serviços do
Hospital Emílio Carlos, e as participações dos convidados Renato Centurion Stuchi, da SAEC, e Dr. Luís Ayusso, do Serviço de Nefrologia da Fundação Padre Albino.

Saúde e energia
O egresso dos cursos de Educação Física da FIPA (Bacharelado e Licenciatura), Wanderson Barcelos, desenvolveu neste mês de março o projeto “Saúde e energia”
com as alunas da Faculdade da Terceira Idade. Nos quatro encontros foram desenvolvidas atividades teóricas e
práticas sobre as capacidades físicas deste público.

Visitando, conhecendo
e presenteando
Os alunos da catequese da Igreja Matriz de São Domingos visitaram no dia 28 de março último, às 9h00, o
Recanto Monsenhor Albino, acompanhados pela catequista Célia Buka. As crianças, além de conhecerem as
instalações do Recanto, doaram biscoitos de maizena e
bijuterias para os idosos.

Homenagem no Dante Pazzanese
O Prof. Dr. Fernando Stucchi Devito, docente do curso de Medicina da FIPA, participou no dia 10 de março
de homenagem ao Dr. Eduardo Sousa promovida durante o Fórum do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) em virtude dos 50 anos da primeira cirurgia
de ponte de safena e coronariografia no Brasil, na qual
o médico esteve ao lado do Dr. Adib Jatene.
Para receber a homenagem foram convidados ao
palco os ex-alunos de Pós-Graduação do Dr. Eduardo
Sousa, entre os quais o Dr. Fernando Devito.

Hematologia forense
Alunos e profissionais das áreas de Biomedicina, Medicina, Química, Citologia Oncótica e Administração se
reuniram no dia 29 de março no Anfiteatro Padre Albino
para aprenderem sobre a importância da área hematológica em uma cena de crime, bem como a atuação do biomédico perito nesta situação. A palestra “Hematologia
Forense” foi ministrada pela Drª Iara de Fátima Misticola,
pós-graduada em perícia criminal e biologia forense e
contou com 140 participantes.
A palestra foi promovida pelo curso de Biomedicina da FIPA.

O que é Direito?
Na noite do último dia 06 de março, o Dr. Wagner
Ramos de Quadros, Juiz do Trabalho da Comarca de
Catanduva, ministrou a palestra “O que é Direito?” aos
alunos dos primeiros anos do curso de Direito da FIPA.
Na palestra, Dr. Wagner falou sobre sua experiência
profissional e de vida, a importância de se lutar pela
justiça e a necessidade do mundo por profissionais da
área que busquem não apenas o seus sonhos, mas um
ideal maior, a felicidade de si e do outro, o bem estar e
a harmonia do universo.
De acordo com a Profª Beatriz Trigo, promotora da
palestra, os alunos refletiram sobre direito e justiça.
“Com metáforas e histórias, Dr. Wagner mostrou que a
ciência do Direito pode ser um instrumento tanto para
o vilão quanto para o herói; basta escolher qual o lado
da força que se quer ficar”, resumiu ela, afirmando que
“nesse mundo de transformações, tristezas e desrespeito entre os seres é preciso promover mudanças”.
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Biomedicina FIPA é o primeiro curso do Brasil a aplicar
avaliação clínica objetivamente estruturada em seus alunos
O curso de Biomedicina das Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA) foi o primeiro a aplicar no país o
Osce (Objective structured clinical examination), também
conhecido como Avaliação clínica objetivamente estruturada ou Avaliação objetiva e estruturada baseada em
estações, em seus alunos. Por isso, o Conselho Regional de Biomedicina, representado pelos doutores Durval Rodrigues e Marcos Caparbo esteve presente para
acompanhar e conhecer o exame. O exame, no Ciclo
básico, foi realizado dia 03 de abril, a partir das 17h00,
para alunos do terceiro ano, referente às matérias ministradas no primeiro e segundo anos.
A coordenadora, Profª Drª Ana Paula Girol, ressalta
que diante da importância da avaliação das habilidades, atitudes e competências para a formação do profissional Biomédico e com conhecimento prático do
exame, o curso de Biomedicina da FIPA implantou em
2015, de forma pioneira, a avaliação OSCE como método de avaliação formativa dos seus acadêmicos, com
oferecimento de certificados de participação.
Ela informou que a primeira turma de formandos
do curso realizou o primeiro OSCE no dia 04 de dezembro de 2015. “Nessa primeira versão, a participação foi

Fundação reconduz sua
Diretoria Administrativa
Os Membros da Fundação Padre Albino, em assembleia realizada na noite do dia 28 de março último,
referendaram os membros da Diretoria Administrativa
designados pelo Conselho de Administração em sua
reunião do dia 23 do mesmo mês.
O Conselho de Administração reconduziu a Diretoria
Administrativa, que havia assumido em abril de 2013, e cujo
mandato será de quatro anos, de 01/04/2017 a 31/03/2021.
A diretoria está assim constituída, apenas com a inclusão
do conselheiro Luiz Marcos Garcia como vice-presidente, já
que o então vice, Dr. Antonio José dos Santos, solicitou seu
afastamento por motivos particulares:
Presidente: Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Vice-presidente: Luiz Marcos Garcia
Secretário: Prof. Nelson Lopes Martins
Tesoureiro: Prof. Laer Sérgio Dervelan
2º Tesoureiro: Prof. Joaquim Carlos Martins
Após o referendo, a Assembleia Geral já empossou a
nova Diretoria Administrativa.

Páscoa no AME
O CIH - Centro Integrado de Humanização, o GTH Grupo de Trabalho de Humanização, funcionários e administração do Ambulatório Médico de Especialidades
(AME) Catanduva comemoraram a Páscoa na manhã do
dia 13 de abril.
A partir das 8h00 o coelhinho entregou ovos de
chocolate para clientes interno e externo.

opcional. O formato da prova seguiu o padrão OSCE já
estabelecido no curso de Medicina da FIPA. Os laboratórios e gabinetes de atendimento serviram como
cenário, os textos dos casos clínicos foram fixados nas
portas de entrada e os estudantes tiveram trinta segundos para leitura e quatro minutos para desenvolvimento das atividades/solução dos problemas dentro de
cada estação”, explicou. A avaliação contou com 10 estações clínicas: Bioética, Citologia oncótica, Farmacologia/Bioquímica clínica, Hematologia, Genética médica,
Análises clínicas (punção venosa e instrução de coleta
ao paciente), Microbiologia, Parasitologia, Uroanálise
e uma estação de descanso com oferecimento de café,
suco e bolachas.
Ana Paula disse também que com o sucesso da prova e o interesse dos alunos e docentes, em 2016 o OSCE
foi ampliado e aplicado em dois momentos do curso,
no início da terceira série, de modo opcional, considerado OSCE Ciclo básico, que avalia comportamento, habilidades, domínio de assuntos e competências adquiridos durante a primeira e segunda séries, e o OSCE Ciclo
clínico, de participação obrigatória, no final da quarta
série, com simulação de atendimentos clínicos e execução de atividades práticas que reproduzem o cotidiano
dos laboratórios e atuação do Biomédico. “Os OSCEs Ciclos básico e clínico de 2017 já estão agendados” anunciou ela, acrescentando que “os resultados positivos e
a aprovação dos envolvidos no exame mostram que o
OSCE veio pra ficar”.
Curso
A Liga de Imunologia Clínica e Aplicada (LICA) do
curso, em parceria com Student Chapter, realizou dia
25 de março, no Câmpus Sede, o curso “Células imunes

Divulgação

Os alunos no corredor diante da sala onde serão avaliados.
com ênfase em Macrófago e Mastócito”. O curso foi ministrado pela Profª Drª Sonia Maria Oliani (Unesp/Ibilce), pela Profª Ma. Helena Ribeiro Souza e pelo Prof. Me.
Lucas Azevedo Ribeiro (doutorando Unesp/Ibilce), com
aula prática da Profª Ma. Sara de Souza Ribeiro (preceptora da FIPA).
Alunos do 1º ao 4º anos da Biomedicina participaram do curso, além de alunos de outros cursos de diferentes instituições. As 60 vagas oferecidas foram preenchidas na primeira semana de inscrição.

Administração exibe filme e debate direitos humanos e cidadania
O projeto de extensão “Direitos Humanos e Cidadania pelas lentes do cinema” do curso de Administração da FIPA, que tem por objetivo provocar a
reflexão e o debate sobre Direitos Humanos e Cidadania a partir de sessões temáticas de cinema, realizou sua primeira atividade dia 21 de março, às 19h30,
no Câmpus São Francisco, com a exibição do filme
“Crash - No Limite” para os alunos do 1º ano.
A Profª Maria Tereza de França Roland, organizadora da atividade e mediadora do debate após a
exibição, explicou que no filme, “as vidas dos personagens se cruzam em alguma situação de incidente,
expondo as tensões sociais decorrentes de ideias

estereotipadas que afetam o julgamento do que é
diferente. A insegurança, o medo, o preconceito e o
abuso de poder levam a comportamentos agressivos
não apenas contra negros, imigrantes e muçulmanos, mas também nas relações dos diversos grupos
sociais entre si, revelando a complexidade do ser humano e suas contradições”. Com a exibição do filme
aos alunos, continua Maria Tereza, “busca-se a construção de valores, atitudes e práticas que propiciem
a criação de uma cultura de direitos humanos, a valorização e o respeito à diversidade e a eliminação de
ações de preconceito, intolerância e desrespeito aos
direitos e à dignidade humana”.

Cocam entrega macacões para a Liga do Trauma
Divulgação

Divulgação

Integrantes da Liga do Trauma com diretores da Cocam
no ato da entrega dos macacões.
A Liga de Cirurgia de Urgência e Trauma “Luiz Fernando de Almeida Maia” do curso de Medicina da FIPA,

que neste ano completa 20 anos, recebeu da Cocam, no último dia 5 de abril, os macacões para os
11 integrantes do 4º ano que deverão atuar com o
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
e Corpo de Bombeiros nos atendimentos em Catanduva e região.
A parceria entre a Cocam e a Liga, desde 2010,
surgiu com o incentivo do médico na empresa, professor e fundador do grupo, Raul Vianna Júnior. A
assistente social da Cocam, Ana Eliza Rocha, destacou a importância da parceria e o orgulho da
empresa em incentivar essa prática. Os macacões
levam também a logomarca da Cocam. Do ato de
entrega do material também participaram a enfermeira Dulce Barbosa, o gerente de planejamento de
custos, José Roberto da Costa Gomes, o chefe administrativo Edvaldo Ceron e o comprador Anderson Meira.

Uso de dispositivos móveis
O coelhinho distribuiu ovos de chocolate para
clientes interno e externo.

No dia 23 de março último, às 9h00, 50 funcionários do Recanto Monsenhor Albino participaram do treinamento ministrado pelo fisioterapeuta Fábio P. da Conceição. O tema do treinamento foi “Uso inadequado dos
dispositivos móveis”.
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FIPA apoia catanduvense em
festival internacional de dança
Divulgação

André e o Prof. Alexandre Mendes a caminho de
Nova Iorque.

A FIPA apoiou o bailarino clássico catanduvense
André Luiz Marra Rozano para participar das finais do
“YAGP NY” - Youth America Grand Prix 2017 realizado
em Nova Iorque de 07 a 15 de abril último. Felipe é
aluno da Cia Alexandre Mendes Ballet e seguiu para os
Estados Unidos acompanhado do professor Alexandre
Mendes. André Rozano se apresentou com a Cia Alexandre Mendes Ballet na recepção que a FIPA promoveu em fevereiro para os alunos ingressantes de 2017,
sendo muito elogiado.
O Diretor Geral da FIPA, Nelson Jimenes, disse que
a Fundação Padre Albino e as Faculdades Integradas
Padre Albino acreditam no talento de André. “Como
entidades que fomentam a educação e a cultura em
Catanduva, com inúmeros projetos e atividades de
responsabilidade social, missão esta herdada de nosso patrono, Padre Albino, é com muita satisfação que
o apoiamos, pois temos certeza do sucesso dele. Esta
participação no “YAGP NY” será o início da brilhante carreira do André”, finalizou Jimenes.

Café da manhã nutritivo
No dia 08 de março, os alunos do 8º ano do Ensino
Fundamental do Colégio Catanduva, orientados pela
Profª Rita de Cássia F. Bobadilha, organizaram um café
da manhã para iniciar o conteúdo “Nutrição” da apostila
do Sistema Maxi.
“O objetivo dessa atividade foi entender a importância
de um café da manhã rico em vitaminas e alimentos necessários para uma vida saudável”, explicou a professora.
Formas geométricas
Com o objetivo de ampliar conhecimento sobre as
formas geométricas, os alunos do 5º ano foram divididos em grupos pela Profª Rita Peres e discutiram sobre
a existência de formas geométricas nas construções.
Em seguida os alunos fizeram montagem através de
uma planificação comparando as figuras às formas do
mundo real.
Já os alunos do 1º ano visitaram, com a Profª Thaisa
Peres de Lucca, o Laboratório de Ciências para conhecerem e explorarem o esqueleto humano e aprender
sobre sua importância.
Divulgação

Rede de Cooperação Educativa de Catanduva se reúne na FIPA
Representantes das Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA), IMES-FAFICA, FATEC, SENAC Catanduva
e ETEC Elias Nechar se reuniram dia 28 de março último, às 14h00, no Câmpus Sede da FIPA para discutirem projetos na área de ensino superior. Denominada
provisoriamente de Rede de Cooperação Municipal, o
grupo tem por objetivo a criação de sinergia de trabalho para melhorar a qualidade do ensino superior em
Catanduva através da elaboração de projetos.
As reuniões iniciais estão sendo realizadas na
sede de cada participante. O Diretor Geral da FIPA,
Nelson Jimenes, abriu o encontro, dando boas-vindas, exaltando a iniciativa inédita dos participantes
e ressaltando que a instituição já integra rede semelhante na esfera estadual, organizada pelo SEMESP.

Em seguida, o gestor educacional administrativo da
FIPA, Prof. Dr. Antônio Carlos de Araújo, falou sobre
a Fundação Padre Albino, seu patrono, os departamentos mantidos, a criação das faculdades, integradas em 2007, e sua estrutura de Núcleos, além dos
inúmeros projetos e trabalhos desenvolvidos pelo
corpo docente e discente. Após a explanação, os
participantes visitaram as instalações do Serviço de
Radioterapia, que propiciará a instalação do Hospital
do Câncer de Catanduva.
Os membros ainda discutiram sobre o nome e a
logomarca da Rede e definiram o local da próxima
reunião, no dia 02 de maio, no Imes-Fafica. A reunião
foi muito produtiva, pois já surgiu parceria entre a
FIPA e FAFICA na área de Pós-Graduação.

Colégio Catanduva aborda amizade em encontro de pais e filhos
O Colégio Catanduva realizou no dia 13 de abril, na
quadra da escola, o projeto “Encontro de vivências e
socialização”, momento de integração no final de cada
bimestre quando pais compartilham atividades realizadas pelos filhos, envolvendo diferentes temáticas,
como o resgate das datas comemorativas, projetos interdisciplinares ou temas atuais.
Deste encontro, cujo objetivo é a parceria e integração da família com a escola, pais e educadores no desenvolvimento e sucesso da criança, participaram aproximadamente 120 alunos do Ensino Fundamental I, 100 pais
e cinco professoras e o tema abordado foi amizade. O
encontro foi iniciado com os hinos nacional brasileiro
e de Catanduva, seguido de apresentação em comemoração à Páscoa com duas músicas cantadas pelos
alunos e declamação de poesia sobre a amizade. No
encerramento, a música “Valeu amigo” foi cantada por
todos os alunos, com acompanhamento ao violão da

Profª Rosemeire Ap. Marques Rosa.
Capacitação de docentes
Com o objetivo de capacitar os professores ao sistema online de notas, o Lyceum, a diretora do Colégio
Catanduva, Tânia Mazinini Pimentel, realizou reunião
com os docentes do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio no dia 12 de abril. Através
desse sistema, os pais terão acesso às notas das provas,
bem como poderão acompanhar o rendimento pedagógico dos seus filhos.
Meu livrinho
Os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, orientados pela Profª Meire, trabalham toda quinta-feira no
projeto “Meu livrinho”. Após lerem o livro na biblioteca,
três alunos, através de sorteio, contam sobre o livro que
leram. O objetivo é desenvolver a linguagem oral.

Conscientização sobre o autismo
O Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) da FIPA disponibilizou aos alunos e profissionais acervo de estudos científicos em homenagem ao Dia Mundial de
Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2
de abril. Os documentos digitais podem ser acessados
através da Plataforma Moodle, desde que o usuário esteja cadastrado no sistema.
A Profª Drª Maria Rita Braga, coordenadora do NEI,
salienta que a atuação da equipe multiprofissional é
fundamental para garantir a detecção precoce e melhor qualidade de vida aos indivíduos e suas famílias.
De acordo com ela, ainda, “o Autismo pertence a um
grupo de distúrbios do desenvolvimento conhecido
por “Transtornos de Espectro Autista” - TEA. O termo

espectro foi associado ao autismo, pois se encontra
indivíduos que apresentam desde alterações brandas
(traços autistas), que não permitem fechar o diagnóstico, até aqueles com alterações mais graves, correspondendo ao quadro clínico clássico do autismo”.
APAE
As professoras da APAE de Catanduva Jaqueline Alcaide, Marcela Debiaze e Gislaine Marcello apresentaram na FIPA no dia 27 de março o trabalho realizado na
instituição e explicaram sobre autismo aos alunos dos
cursos de Educação Física- Licenciatura e Pedagogia.
O encontro fez parte das comemorações do Dia Mundial da Conscientização do Autismo.

Atividade iniciou o conteúdo nutrição.

Analisando misturas
Os alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Catanduva, acompanhados pela professora da disciplina
de Química, Rafaela Galbeiro, analisaram misturas feitas
com substâncias encontradas em diversos produtos,
por exemplo, produtos de limpeza. Após a análise, os
alunos classificaram de acordo com o número de fases
da amostra a sua homogeneidade ou heterogeneidade.

Semana Santa no Recanto
O Recanto Monsenhor Albino realizou procissão
para celebrar a Semana Santa no dia 12 de abril, a partir das 9h00, com a participação dos idosos, seguida
de missa celebrada na capela pelo padre Francisco
Adão Silva.
No dia 15, às 11h00, o casal presidente do Lions Clube
de Catanduva Mônica-Antonio Sérgio Munhoz ofereceu
aos idosos o almoço especial de Páscoa. No mesmo dia,
o Prof. Ciro Martins e alunos do Senac Catanduva entregaram a cada idoso uma caixa de chocolate.
No dia 16, às 14h00, foram entregues ovos de Páscoa
oferecidos pela Srª Regina Silva Monteleone.

Treinamento de judô gratuito
O curso de Educação Física/Bacharelado da FIPA,
através do projeto de extensão “Ensino do Judô”, está
oferecendo aulas gratuitas da modalidade para alunos, funcionários da Fundação e deficientes visuais
de Catanduva e região. As aulas são ministradas pelo
Prof. Me. Cássio Gustavo S. Gonçalves, docente do curso e faixa preta 1º Dan pela Confederação Brasileira de
Judô, auxiliado pelo aluno Bruno Bezerra.
Os treinamentos para os 20 participantes são realizados as segundas e quartas-feiras das 18h00 às 19h00.
“O objetivo do projeto é a iniciação ao judô, possibilitando que os participantes aprendam as principais
técnicas, conceitos e ensinamentos da modalidade,
além de participar de competições universitárias, bem
como a inclusão de deficientes visuais em um grupo
de treinamento coletivo”, disse o coordenador do curso, Prof. Me. Igor Augusto Braz.
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Trabalho do curso de Enfermagem é
premiado em simpósio internacional
Divulgação

Alunos diante do trabalho premiado.
No período de 6 a 8 de abril, o curso de Enfermagem da FIPA apresentou trabalhos científicos no III
Simpósio Internacional de Estomaterapia do Noroeste
Paulista realizado em Rio Preto. O estudo “Ambiente
virtual de aprendizagem: ferramenta para construção
do conhecimento em curativos”, autoria do Prof. João
César Jacon, com coautoria dos graduandos Giselda
Aparecida Moura de Castro, Aline Aparecida Verger,
Roberta Lauani Dermindo de Oliveira, Juliana da Cruz
Alves Ferreira e Pâmela de Fátima Pereira, foi premiado
em 1º lugar na categoria pôster.
Os docentes Profª Drª Maria Cláudia Parro, coordenadora do curso, Profª Drª Maria Rita Braga, coordenadora de pesquisa, Profª Mª Maristela Magri, coordenadora de extensão, Profª Drª Andreia de Haro Moreno,
Profª Drª Denise Gonzalez Stellutti de Faria, Profª Drª
Wanessa Silva Garcia Medina, Profª Luciana Braz de
Oliveira Paes e Prof. Esp. João Cesar Jacon, presidente

docente da Liga de Curativos, apresentaram dez
trabalhos, nas formas oral e em pôster, realizados
no ano de 2016 junto aos Núcleos de Pesquisa e
de Extensão do curso.
A coordenadora do curso de Enfermagem,
Maria Cláudia Parro, informou que os dez trabalhos foram avaliados positivamente pela comissão científica do evento composta por Enfermeiros representantes da UEL (Londrina/PR), UNIFAL
(Alfenas/MG), UNB (Brasília/DF) e FAMERP (Rio
Preto/SP), “que classificaram a produção do curso
de Enfermagem da FIPA como relevante e atual
por tratar de temas como feridas, desbride, pé
diabético, desenvolvimento e avaliação de medicação tópica, além da participação do enfermeiro no contexto de coleta e acondicionamento de
material biológico para teste de DNA e uso de tecnologias da informação na formação do enfermeiro, temas
estes muito abordados durante o evento”. Ela disse, ainda, que a comissão parabenizou o grupo de docentes e
discentes participantes pela iniciativa e qualidade dos
trabalhos, bem como os gestores, pela sensibilidade e
empreendedorismo na gestão educacional.
Todos os trabalhos apresentados tiveram seus resumos publicados nos anais do simpósio, disponíveis no
site oficial do evento. Participaram, ainda, como coautores nos trabalhos os acadêmicos Alessandra Barbosa,
Adriani Izabel de Souza Moraes, Andréia Yoshikawa Pinto, Francielly Aparecida Correa Iembo, Giovana Thomaz
da Silva, Karen Ferregutte, Maitana Suelen Toledo, Síria
Pinto, Wellington Luiz Venâncio de Oliveira e as egressas Marcela Pereira de Sá e Roberta Bistafa. O curso de
Enfermagem teve como parceiros na produção dos trabalhos os hospitais Padre Albino e Emilio Carlos.

Treinamento para coleta de DNA
O projeto “Investigação de paternidade por meio da
coleta descentralizada de DNA no município de Catanduva” agregou novas integrantes do curso de Enfermagem da FIPA no dia 30 de março, quando as alunas realizaram o treinamento das etapas do processo, desde a
recepção das famílias, conferência dos documentos e o
procedimento de coleta de material biológico.
Atualmente, oito universitárias participam do projeto que coleta o material biológico em casos de inves-

tigação de paternidade. Os cidadãos podem buscar
o serviço de coleta de DNA através da via judicial por
meio de um advogado que ingressará com ação, indo
até a Defensoria Pública/OAB para nomeação de advogado ou constituindo advogado particular. Também
podem buscar o CEJUSC Pré-Processual.
Os atendimentos são realizados toda última quarta-feira
do mês no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na Rua Alagoas, 519, centro, em Catanduva.

Docente cria site educativo sobre curativos
O docente João César Jacon produziu site educativo com conteúdo sobre curativos a partir da metodologia WiX, divulgando-o entre os graduandos e
docentes dos cursos de Enfermagem, Medicina e Biomedicina da FIPA.
A coordenadora do curso de Enfermagem, Profª Drª
Maria Cláudia Parro, explica que a elaboração e divulgação do site tiveram o objetivo de oferecer suporte técnico-científico a graduandos e profissionais da saúde envolvidos na área de curativos. “Todo material disponível
é resultado do trabalho que o docente desenvolve com
graduandos das segundas, terceiras e quartas séries do
curso desde 2015 na Liga de Curativos”, ressaltou.
Maria Cláudia informa que a Liga de Curativos, atu-

almente, além de aulas teóricas semanais no Câmpus
Sede da FIPA, desenvolve atividades práticas de avaliação, conduta e tratamento de feridas supervisionadas
semanalmente às quartas-feiras na Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital Padre Albino, sob
preceptoria da Enfermeira Elisabete Banhos, e no Ambulatório de Feridas do Hospital Emílio Carlos às sextasfeiras, sob supervisão do Prof. João César Jacon.
Os integrantes da Liga também desenvolvem produções científicas, apresentadas em eventos científicos
na FIPA e região. “Assim, todo o conhecimento produzido está acrescido e compartilhado no site educativo”,
finaliza Maria Cláudia. O link para acesso ao site é http://
ligadecurativofipa.wixsite.com/profjoao

Criada a Liga de Oncologia
Após seleção de 40 membros graduandos, entre
85 inscritos dos cursos de Enfermagem e Biomedicina
da FIPA, realizada no dia 03 de março através de prova escrita no Câmpus Sede, foram iniciadas, no dia 09
de março, as atividades da Liga de Oncologia do curso
de Enfermagem. A Liga contará com a colaboração de
docentes dos cursos da área de saúde da instituição, da
equipe multiprofissional do Setor de Quimioterapia do
Hospital Emílio Carlos e de profissionais convidados de
serviços de oncologia da região.
A Liga de Oncologia é um projeto voluntário do curso de Enfermagem da FIPA, de caráter multiprofissional,
idealizado pela Profª Drª Maria Cláudia Parro, coordenadora do curso, e dos docentes Profª Drª Andreia de
Haro Moreno, Profª Drª Maria Rita Braga, Prof. Ms. Daniel
Henrique Gonçalves e Prof. João César Jacon, Presidente
docente da Liga, com colaboração da Profª Drª Giovana
Gonçalves Vidotti, Profª Mª Aline Fiori dos Santos Feltrin e
Profª Mª Maria Ângela Figueiredo Tuma, em parceria com
a equipe multiprofissional do Setor de Quimioterapia.
A Profª Maria Cláudia explica que a Liga tem por objetivo apresentar a especialidade aos graduandos, capacitar e
atualizar os profissionais da saúde em relação à Oncologia,
visando o atendimento do paciente oncológico em sua
totalidade, além do desenvolvimento de atividades educativas junto aos profissionais de saúde e população em
geral com relação à prevenção, tratamento e reabilitação
do câncer. A Liga de Oncologia já tem sua programação
definida para o ano todo, com reuniões às quintas-feiras,
das 17h00 às 18h50, na sala A6 do Câmpus Sede.

Educação Física promove curso
de Corrida de Orientação
No dia 01 de abril último, das 14h00 às 18h00, no
Câmpus Sede, o Prof. Fernando Varoto, docente dos
cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física da FIPA, ministrou o curso “Corrida de Orientação”,
modalidade de aventura.
A orientação consiste em fazer percorrer pontos de
controle (PC) no menor tempo possível; para tanto, o
atleta utiliza um mapa do local, com diversas informações
sobre relevo, vegetação, hidrografia e elementos feitos
pelo homem (construções, ruas, placas etc). O Orientista (atleta de orientação) tem que ter boa condição física,
pois é uma prova de resistência, e boa capacidade de leitura e interpretação de mapa, já que o percurso que vai
fazer irá depender de sua habilidade com ele. Em cada
PC há um prisma e um picotador para comprovar se o
atleta realmente passou por aquele ponto.
No curso foi apresentado breve histórico da modalidade, principais características e modalidades, além das formas pelas quais a orientação pode ser inserida nas aulas
regulares de Educação Física e programas de atividades
físicas de clubes, academias e demais áreas. Em seguida
os participantes, 45 pessoas, entre alunos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física da FIPA e público externo, fizeram uma orientação em pequena escala,
com percursos montados nas quadras do Câmpus Sede.
O Prof. Fernando Varoto informou que no dia 04 de
junho, das 9h00 às 12h00, na Fazenda Experimental de
Pindorama, vai ser realizada a 1ª Corrida de Orientação
Solidária da FIPA.
Divulgação

Título de Mestre
Sob orientação da Profª Drª Zaida Aurora Sperli Geraldes Soler, a Profª Luciana Braz de Oliveira Paes, docente
do curso de Enfermagem da FIPA, realizou dia 12 de abril
último, na Faculdade de Medicina de Rio Preto/FAMERP, a
defesa pública de sua dissertação de mestrado “Nascer no
século XXI em microrregião paulista da divisão regional de
saúde XV (DRS XV)” para obtenção do título de mestre.
A banca examinadora foi formada pelo Prof. Dr. Alfeu Cornélio Accorsi Neto e Profª Drª Denise Gonzalez
Stellutti de Faria, ambos da FIPA, e Profª Drª Zaida Aurora Sperli Geraldes Soler, da FAMERP.

Divulgação

Prof. Dr. Alfeu Accorsi Neto; Profª Drª Zaida Soler;
Profª Luciana Paes e Profª Drª Denise de Faria.
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Participante do curso observa mapa.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601
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
DERMATOLOGIA
•Drª Ana Flávia Dias Pattini - Rua Maranhão, 1405 - Fones 3525-3139 e 3525-3503
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches - Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino - Rua 13 de Maio 1269 - Tel: (17) - 3522-5396

NEFROLOGIA
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Farid Felício Casseb Neto - 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 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•Dr. Walter Appendino - Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr. - Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin - Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269
PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz - Rua Ceará, 847 - Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto - Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios - Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
REUMATOLOGIA
•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti - Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira - Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello - Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº

Educação Física promove curso com a Diretoria de Ensino
O curso de Educação Física - Licenciatura da FIPA, em parceria com a Diretoria de Ensino de Catanduva, promoveu
no dia 06 de abril o curso de Orientação
técnica: Lutas no currículo de Educação
Física Escolar, ministrado pelo Prof. Me
Cássio Gustavo Santana Gonçalves. Ele ressaltou os principais aspectos relacionados
à iniciação das lutas na escola e os participantes vivenciaram, na prática, atividades
lúdicas dos jogos de oposição.
No período da tarde foram abordados os esportes de combates olímpicos
e, ao final, realizada dinâmica em grupos onde os participantes responderam

questões sobre os temas abordados.
De acordo com o coordenador do
curso de Licenciatura, Prof. José Cione
Neto, participaram do curso 28 professores de Educação Física da Rede Oficial de Ensino, egressos do curso de
Licenciatura.
Metodologia da Pesquisa Científica
Os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física e Biomedicina
da FIPA promoveram curso de Metodologia da Pesquisa Científica no dia 1º de
abril, das 8h00 às 12h00, no Laboratório
de Informática III do Câmpus Sede. A

Profª Drª Paula Riccardi ministrou o curso, a convite do Prof. Américo Lourenço,
orientando os alunos participantes na
condução dos seus respectivos Trabalhos de Conclusão de Curso com maior
qualidade e facilidade, através do uso
do software Mendeley, que proporciona
busca à literatura específica e formatação rápida e eficaz, voltada para os diferentes formatos possíveis.
Os 72 alunos participantes lotaram
o Laboratório de Informática naquela
manhã do sábado. A Profª Ma. Maria
Angela Figueiredo Tuma também participou do curso.

Cardiopatas
O curso de Bacharelado promoveu dia
25 de março, das 9h00 às 12h00, no Anfiteatro Padre Albino, em parceria com o
CREF4/SP, o curso “Prescrição de exercícios
para cardiopatas”, ministrado pelo Prof.
Cássio Gustavo Santana Gonçalves. O objetivo do curso foi ressaltar a importância
da prescrição para a população cardiopata,
destacando como o risco deve ser calculado, tornando os benefícios maiores do que
os riscos com a prática do exercício físico.
O público total foi de 68 pessoas, entre
alunos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura e interessados da comunidade.
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Alunos do Senac Catanduva visitam a
Radioterapia para elaboração de trabalho
Alunos do Programa Aprendizagem Profissional
do Senac Catanduva visitaram na manhã do dia 24 de
março o Serviço de Radioterapia. Os 21 alunos, acompanhados da docente Iara Zulato, foram recebidos pela
coordenadora do Setor de Captação de Recursos, Angélica da Costa, que informou sobre o projeto e a construção do Serviço. Após, visitaram a obra.
Iara Zulato explicou que a turma vai iniciar o Projeto Integrador, uma estratégia de ensino-aprendizagem
que promove a construção de conhecimento a partir
de um problema, gerando necessidades de aprendizagens e trazendo sentido e integração aos conteúdos
das unidades curriculares do Programa Aprendizagem.
De acordo com Iara, ainda, o tema para trabalhar durante o projeto é escolhido pelos próprios alunos. “Essa
é a turma de jovens aprendizes da Usina Colombo, que

espontaneamente escolheu trabalhar com o HCC, entendendo a necessidade de captação de recursos para
a finalização da obra e de sensibilizar a população sobre
a cultura de doar”, disse ela. “Agora que os alunos entenderam o que é o HCC, irão desenvolver ações com o
objetivo de colaborar com o hospital e se desenvolverem profissionalmente”, finalizou Iara.
Eliton Carraro Eleutério, 19 anos, aluno de Gestão Empresarial da Fatec e residente em Santa Adélia, disse que
a visita foi muito importante para incentivar os jovens a
colaborar e esclarecer dúvidas, principalmente no sentido de que somente Barretos atendia. “Sabemos agora
que Catanduva também atenderá”, emendou. Estudante
de Enfermagem, Gabriel Vicente, 17 anos, de Ariranha,
disse que “com o atendimento em Catanduva, vai ficar
muito mais próximo para as pessoas da nossa região”.
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Os alunos irão desenvolver ações para colaborar
com o HCC.

Projeto faz doação

Cavalgada de Marapoama
Os organizadores da 3ª Cavalgada de Marapoama,
realizada dia 19 de fevereiro, doaram 50% da renda ao
HCC/Hospital de Câncer de Catanduva dia 22 de março último. Estevão Meneghesso, Henrique Ribeiro e
Adriano Milhossi entregaram ao presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues
Amarante, R$ 21.505,00; a outra parte da renda foi para
o Hospital São José de Itajobi.
Várias comitivas da região participaram do trajeto
de 12 km até o recinto, onde houve leilão de gado e
almoço tropeiro típico, animado com show das duplas
Alan & Renan e Carlos Torres & Ronaldo. Eduardo Ribeiro e Dirceu Marcelo também fizeram parte da comissão organizadora.
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Voluntários do Bem das cidades de Santa Adélia e
de Catanduva e membros do Projeto Beija Flor, de Catanduva, visitaram o Serviço de Radioterapia no dia 08
de abril. A Coordenadora do Setor de Captação de Recursos, Angélica da Costa, apresentou os dados sobre a
obra e o HCC e o presidente da Diretoria Administrativa, José Carlos Rodrigues Amarante, agradeceu a visita
e falou da importância do apoio dos voluntários e da
comunidade. O Projeto Beija Flor doou R$ 1.500,00. Em
seguida, conduzidos pelo engº Edegar Durigan Junior,
todos visitaram a obra.
Divulgação

Organizadores entregam a doação.

Zumba solidária
Imprensa/FPA

Cursos de Educação Física doam ao HCC.

Doação de Nova Cardoso
Imprensa/FPA

Os cursos de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) da FIPA realizaram dia 21 de março, às 21h00, no
Complexo Esportivo Prof. Ivo Dal’Aglio, Zumba Solidária
pró HCC, com a cobrança de R$ 10,00 a adesão. Na organização da atividade de extensão, os coordenadores dos
cursos e a Profª Luciana Souza Cione Basto tiveram a colaboração dos egressos Rafael Class e Guilherme Vergani.
O valor total arrecadado, R$ 2.040,00, foi entregue
pela Profª Luciana e pelos coordenadores José Cione
Neto (Licenciatura) e Igor Augusto Bráz (Bacharelado)
dia 27 de março ao presidente da Diretoria Administrativa da Fundação.

Doação do curso de Pedagogia
Imprensa/FPA

Integrantes do Projeto Beija Flor.

Hospitais têm o atendimento
ao público personalizado
A partir dos retornos das auditorias internas da
qualidade e das manifestações dos clientes por meio
da Ouvidoria e pesquisa de satisfação, as recepções e
portarias dos hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino”
desenvolveram um procedimento operacional padrão
para personalizar o atendimento ao público.
O Núcleo de Educação Permanente mediou os treinamentos, ministrados pelas lideranças dos setores,
de 28 a 31 de março, no Hospital Padre Albino. Já no
“Emílio Carlos”, os treinamentos aconteceram em abril.
A ação foi acompanhada pelo Núcleo da Qualidade e
Serviço de Atendimento ao Cliente.
Na ocasião, os participantes conheceram mais sobre
as boas práticas de atendimento, além de esclarecer as
dúvidas sobre o novo método adotado pela instituição.

VAGAS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
O HCC recebeu dia 28 de março Santo Pasiani Junior
e Luís Brás Piovesan, representando a comunidade de
Nova Cardoso, que doaram R$ 4.320,00, arrecadados
em leilão realizado em 2016 para o Hospital de Câncer
de Barretos. O gado arrematado foi doado para o HCC.

Também no dia 28 de março, a coordenadora do
curso de Pedagogia, Profª Drª Silene Fontana, acompanhada do Gestor Educacional Administrativo da FIPA,
Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo, entregou ao HCC R$
4.197,35 arrecadados na gincana da VI Semana de Integração daquele curso, realizada de 20 a 24 de fevereiro.

A Fundação Padre Albino está recebendo currículos de pessoas com deficiência.
Os currículos podem ser entregues no Hospital Emílio Carlos, Setor de Recursos Humanos, de 2ª a 5ª feira,
das 13h00 às 17h00, e às 6ª feiras, das 13h00 às 16h00.
Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema, Catanduva/SP.
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Fundação adquire equipamento para a Radioterapia
Acelerador linear será fabricado nos EUA e deve chegar ao Brasil em 6 meses.
Divulgação

O contrato foi assinado dia 30 de março, em São Paulo/SP, na subsidiária brasileira da Varian.
A Fundação Padre Albino adquiriu o
acelerador linear para o seu Serviço de
Radioterapia. O presidente da Diretoria
Administrativa, José Carlos Rodrigues
Amarante, assinou dia 30 de março, em
São Paulo/SP, na subsidiária brasileira da
Varian Medical System Inc., o contrato
de compra do equipamento, no valor
total de $1.017 (um milhão e dezessete
mil dólares), sendo $900.000 (novecentos mil dólares) do acelerador linear e
$117.000 (cento e dezessete mil dólares) do Portal Vision, acessório ao equipamento. Ele estava acompanhado do
gerente do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) da Fundação, Reginaldo
Donizete Lopes, e do gerente de serviços
de saúde do Hospital Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues.
De acordo com Amarante, o equipamento deverá ser entregue em aproxi-

madamente seis meses. “O acelerador
linear será fabricado nos Estados Unidos
e embarcado para o Brasil. Chegando ao
Brasil há os trâmites de desembarque, alfândega, transporte para Catanduva, instalação, treinamento do pessoal técnico,
vistoria e liberação pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)”, explicou
ele. Liberado pela CNEN, o Serviço de
Radioterapia já pode funcionar imediatamente, atendendo pacientes particulares e de convênios e a Fundação Padre
Albino cuidará do credenciamento junto
ao Ministério da Saúde para atendimentos pelo SUS.
Para o término da infraestrutura do
Serviço de Radioterapia faltam ainda os
serviços complementares de instalação
e acessórios para o acelerador linear,
aquisição do tomógrafo, mobiliário, paisagismo da área externa, comunicação

Ovos de Páscoa para pacientes da Oncologia
Imprensa/FPA

Os ovos foram doados por empresário
da cidade de Novais/SP.

Os pacientes da área de Oncologia da
Fundação Padre Albino ganharam ovos
de chocolate durante a semana que antecedeu a Páscoa. O Setor de Captação de
Recursos recebeu, em doação, 80 ovos do
empresário Marcelo Karyosky Barrionuvo,
do Supermercado Acapulco, de Novais.
Os ovos, que levam a marca do supermercado, Acapulco, foram entregues aos pacientes do Serviço de Quimioterapia e do
Ambulatório de Oncologia.
No dia 11, voluntárias da AVCC prepararam um café da manhã especial de
Páscoa para os pacientes, também com
distribuição de ovos de chocolate.

HCC lança fivelas personalizadas
O Hospital de Câncer de Catanduva
(HCC) lançou suas fivelas personalizadas
para cintos nas versões masculina e feminina. A masculina tem fundo preto com detalhes banhados em ouro e prata. A feminina, com fundo prata, tem detalhes rosa e é
banhada a ouro e prata. As fivelas custam
R$ 200,00 cada e podem ser adquiridas no
Setor de Captação de Recursos, no Hospital Emílio Carlos, fone (17) 3311-3365.

Imprensa/FPA

visual, informática e estrutura metálica
para interligação entre o Serviço e o Hospital Emílio Carlos.
“Graças a ajuda da população de Catanduva e região, que vem colaborando
desde o lançamento da campanha de
captação de recursos, em fevereiro de
2016, a Fundação Padre Albino pode dar
contrapartida de $277.000 (duzentos e
setenta e sete mil dólares), que foram
somados aos $740.000 (setecentos e
quarenta mil dólares) liberados pelo Governo Federal, através do Ministério da
Saúde, o que possibilitou a compra de
um aparelho de última geração, “top de
linha”, comemorou Amarante.
O presidente da Diretoria Administrativa fez questão de ressaltar o apoio
do então deputado Geraldo Vinholi,
que através de emenda destinou R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos
mil reais) para a construção das instalações do Serviço de Radioterapia, e da
deputada Beth Sahão, que fez gestões
junto ao Ministério da Saúde para a liberação da verba para o equipamento.
O deputado federal Dr. Sinval Malheiros
também colaborou, marcando audiência
com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros,
quando foi solicitada a liberação da verba para aquisição do aparelho. Amarante
lembrou que sem apoio seria impossível
a concretização desse sonho. “Para dar
assistência ao SUS, a Fundação teve que
desembolsar em 2016 doze milhões de
reais para cobrir os déficits dos hospitais
Emílio Carlos e Padre Albino, assim como
do Recanto Monsenhor Albino, recursos

próprios que poderiam ser aplicados na
ampliação da área física e na oferta de
mais leitos”, lamentou.
Com o Serviço de Radioterapia, a
Fundação Padre Albino fecha o ciclo de
atendimento oncológico, o que vai propiciar a instalação do Hospital de Câncer
de Catanduva. “Estamos credenciados
na Rede Hebe Camargo, que só aceita
instituições que fazem o ciclo completo
– cirurgia, quimioterapia, radioterapia
e tratamento oncológico ambulatorial.
Com isso, os pacientes de Catanduva e
região não precisarão mais ir a Barretos,
Rio Preto ou Jaú para tratamento”, esclareceu Amarante.
Liberação de verba
Ainda em São Paulo, Amarante esteve
com o secretário da saúde Davi Uip para
tratar da liberação dos dois milhões de
reais solicitados ao Estado para término
da Radioterapia, em audiência marcada
pelo deputado Marco Vinholi. O secretário David Uip garantiu que o Estado terá
a liberação do recurso como uma prioridade. O empenho conjunto da Secretaria de Saúde, da emenda parlamentar
do deputado Marco Vinholi e do governador Geraldo Alckmin serão essenciais
para o início das atividades do hospital.
Também participaram da audiência a
diretora de saúde da Diretoria Regional
de Saúde/DRS-XV/São José do Rio Preto,
Cláudia Monteiro Ferrazzi Ferreira, o presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Ari Enfermeiro, seu assessor Caio
Martani, e o ex-vereador Julinho Ramos.

Captômetro
A Fundação Padre Albino precisa captar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
para terminar o Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do Hospital de
Câncer de Catanduva. Confira o que foi arrecadado até 31/03/17:
Eventos e doações .....................................................................................................................R$ 1.124.690,57
Doações através do site .................................................................................................................R$ 24.037,96
Doações através do 0500 ................................................................................................................ R$ 1.385,00
Doações através da conta de energia elétrica .................................................................... R$ 119.451,00
Telemarketing ................................................................................................................................. R$ 763.216,20
Nota Fiscal Paulista ....................................................................................................................... R$ 193.848,47
TOTAL..............................................................................................................R$ 2.226.629,20

Faltam R$ 2.773.370,80
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