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Cursos da FIPA se unem para ampliar atendimento a empresários
Os cursos de Direito e Administração das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) devem iniciar, neste semestre, parceria para ampliar os atendimentos junto à sociedade empresarial catanduvense. O CEPRAJUR (Centro de Práticas Jurídicas), do curso de Direito, e a FAECA Junior, do curso de
Administração, através de seus estagiários, capacitados e orientados por professores dos cursos, oferecerão apoio jurídico às entidades que manifestarem interesse. Página 08.

Pedagogia leva atividades para creche

HCC receberá doações pelo
0500 até 17 de outubro

Divulgação

Até 17 de outubro próximo as pessoas poderão fazer doações para o
Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) através do 0500. A Fundação Padre Albino precisa da ajuda da população para terminar a construção do
Serviço de Radioterapia no Hospital Emilio Carlos que, aliado aos outros
serviços oncológicos já oferecidos, se transformará no Hospital de Câncer
de Catanduva. Página 11.

Medicina Diagnóstica tem
projeto de humanização
O Centro de Diagnósticos por Imagem do Hospital Padre Albino, preocupado com as boas práticas e o bem-estar do cliente, realiza ação específica
para minimizar o desconforto durante o exame de ressonância magnética
por meio da música. Página 09.
Os alunos promovem atividades sensoriais e a contação de histórias.

Alunos do curso de Pedagogia da FIPA desenvolveram o projeto “Brinquedoteca: jogos e brincadeiras no contexto escolar” na Casa da Criança
Sinharinha Netto no dia 25 de agosto. Eles proporcionam momentos de
socialização e integração entre os alunos do curso e crianças da instituição. Página 07.

IMAGENS A Fundação Padre Albino realizou de 17 a 23 de setembro a
XXVI Semana Monsenhor Albino para reverenciar a memória deste que foi
o maior benfeitor de Catanduva. A programação elaborada pelos Departamentos da Fundação incluiu atividades diversas durante a semana. Veja imagens de algumas atividades na última página e detalhes na próxima edição.
Imprensa/FPA

HPA incentiva a doação de leite humano
O Banco de Leite Humano do Hospital Padre Albino/HPA está constantemente desenvolvendo campanhas para incentivar a doação e ressaltar a importância das propriedades do produto para os recém-nascidos, sendo o atendimento domiciliar um dos diferenciais do processo de
incentivo às nutrizes. Página 09.

Estrelas do Guia do Estudante
Os cursos de Pedagogia, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem,
Biomedicina, Direito e Administração da FIPA foram estrelados pelo Guia
do Estudante, da Editora Abril. A revista com as Instituições de Ensino
Superior (IES) estreladas pode ser adquirida nas bancas a partir do dia 16
de outubro. Página 07.

Na missa de abertura, oração pela beatificação diante do sarcófago de Padre Albino.
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Dando cumprimento às nossas responsabilidades legais e
estatutárias, acabamos de publicar duas importantes brochuras
sobre as atividades da Fundação
Padre Albino no ano de 2016.
Uma delas, com 74 (setenta e quatro) páginas, apresenta o Balanço Social, com informações sucintas sobre todas as principais atividades de cunho social realizadas pela FPA em
benefício da população. Apresenta, ainda, de
forma clara e transparente, todas as verbas recebidas tanto do poder público quanto da sociedade civil e sua destinação, além do Balanço
Patrimonial auditado. A outra brochura, com 95
(noventa e cinco) páginas, contém as principais
atividades desenvolvidas pela FPA, em cada um
de seus 09 (nove) departamentos, subdivididos,
em alguns casos como o de Educação, em cursos.
Devo confessar, sem falsa modéstia, que a
edição e a publicação desses anuários representam o ponto alto do ano administrativo da FPA,
o que fazemos não somente por dever, mas com
muita satisfação e alegria. Trata-se do momento
de prestação de contas de uma entidade filantrópica que, embora de natureza privada, recebe recursos públicos e particulares e sobre eles
precisa dar conta à sociedade. Pena que não é
possível imprimir tantos quantos gostaríamos
para destiná-los a cada um dos cidadãos. São
enviados religiosamente a cada uma das autoridades constituídas dos três poderes da república, que direta ou indiretamente têm que tomar conhecimento das nossas atividades. Mas
qualquer um que desejar tomar conhecimento
desses documentos pode solicitar diretamente
à FPA; será um prazer atendê-lo.
No Balanço Social vamos encontrar as centenas de atividades realizadas pela Diretoria
Administrativa, pelo Hospital Padre Albino,
pelo Hospital Emílio Carlos e as ações específicas desenvolvidas em cada um destes hospitais, pelo plano de Saúde Padre Albino Saúde,
pelo Ambulatório Médico de Especialidades
(AME), pelo Recanto Monsenhor Albino, pelo
Museu Padre Albino, pelo Colégio Catanduva,
pelas Faculdades Integras Padre Albino (FIPA)
e cada um de seus cursos: Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem, Medicina e
Pedagogia. E no final, um relatório da administração, seguido pelo Balanço Patrimonial,
de acordo com as normas técnicas brasileiras,

auditado por auditoria independente.
Infelizmente a maioria dessas atividades não
chega ao conhecimento do grande público, beneficiário direto das mesmas, por razões que não
sabemos explicar exatamente, mas que provavelmente tem a ver também com certa falta de
interesse do próprio cidadão e talvez da própria
imprensa, que via de regra prefere mais notícias
sensacionalistas. Se de fato for isso, nada podemos fazer. Só não podemos aceitar passivamente o rótulo de omissos ou negligentes, uma
vez que fazemos o que devemos fazer e muito
mais. As brochuras provam isso. No relatório de
atividades vamos encontrar números, muitos
números, números que impressionam tanto na
área da saúde quanto da educação e assistência social. Normalmente somos avaliados pelos
Ministérios da Saúde, Educação e Assistência Social em termos quantitativos e qualitativos (neste
caso, também pelos usuários diretos do Sistema
Único de Saúde). No relatório de atividades importa demonstrar o quantitativo e, nesse particular, há uma infinidade deles. Em todas as avaliações citadas acima temos alcançado altos índices
de aprovação, em ambos os aspectos e, por isso
temos nossas certificações renovadas ano após
anos, com muito orgulho.
Convém lembrar que na área da saúde bancamos com recursos próprios parte significativa dos atendimentos SUS, sempre realizando
acima daquilo que somos contratados, o que
por vezes compromete novos investimentos
em ampliações e melhorias. Mesmo assim temos hoje na Fundação cerca de 54 (cinquenta
e quatro) obras civis em andamento - reformas
e construções, sem contar equipamentos - e
outros dois projetos vultosos em estudos. Isto
não seria possível sem uma administração competente. O relatório traz também outras importantes informações sobre o iminente Hospital
de Câncer de Catanduva (HCC), sobre as revistas
técnicas publicadas pelos cursos da FIPA e sobre
o selo de “Instituição de Ensino Superior Socialmente Responsável”, concedido pela sétima vez
pela Associação Brasileira de Ensino Superior
(Abmes). E tem muito mais.
O espaço aqui não é suficiente nem para comentar sobre o conteúdo das brochuras. Vale a
pena conhecer. Vêm aí (2018) as comemorações
do 100º ano da chegada de Monsenhor Albino
em Catanduva. Que tal conhecer de perto o Museu Padre Albino, com os objetos que lhe pertenceram e as grandes obras que realizou?

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
28 – Vicente Chiavolotti
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
16 – Pe. Jeová Bezerra da Silva
Coordenadoria Geral
02 - Bruno Machado Dutra de Moraes
04 - Edson Rogério Oba
06 - Sírio Maurício da Silva
12 - Dr. Márcio Fernando Aparecido Zerbinatti
20 - Fábio Martinez
22 - Mayara de Moraes Armiato
23 - Fernando Yago Colombo da Silva
28 - Diego Thadeu Lanza
Izilda Coltri
30 - Cléber Alves
Jean Carlos De Lucca
Luis Augusto Dalla Pria
Hospital Padre Albino
01 - Amanda Tereza Paulino
02 - Amador Gomes da Silva
Fabiana Aparecida Custódio Fonseca
Maria Lourdes Gomes de Souza
Vilma Pereira
03 - Marina Aparecida Pinto Sampaio
Michele Cristina Faria
Rita de Cássia Higuchi
04 - Andrezza Marina da Silva Alves
Jéssica Trindade Lopes
Lucas Eduardo da Matta
Rosineia Aparecida Ferreira
05 - Eliana de Paula Garcia
Ester Campos
06 - Márcia de Fátima Martins Passone
07 - Cristiane Rosa Martins Matos
Rafaela de Oliveira
08 - Mariana Fontana de Souza Salvador
09 - Eduarda dos Santos Andrade
Maria Fernandes Boerin
Paola Andresa Aquatti
10 - Arlete Masteguim dos Santos Nunes
Josiane Soares Santana de Oliveira
11 - Antonia Aparecida Esparapani Frota
Dr. Valentin Fiori Sestito
12 - Daniela Cristina Cândido Oliveira
Elisa Raquel Cunha
Gilberto Guedes
13 - Angélica Ravazzi
Daniela Aparecida Lilli
Maria Cristina Pinheiro Andrade Ponte
Maria de Fátima Gonçalves Alves
14 - Ana Karoline Rossi do Nascimento
Andreia Gislene da Silva Badin
Danieli Regina Ribeiro
Ronaldo Aleo Rodrigues Júnior
15 - Andresa Aparecida Fante
Josiani Gabas
16 - Adailton Marcos Fontana
Lucimara Regina de Carvalho
17 - Carlos Eduardo Mancini Gomes
Fabiele Fernanda Hipólito Pereira
Fátima Canalli
Juliana Fachim

18 - Guilherme Henrique Pires Barboza
Márcio Tadeu Alves
Roseli Cristina de Almeida Cordeiro
19 - Márcia de Oliveira do Prado
20 - Carlos Roberto Fernandes
Monique Simioni Pedroso
21 - Angélica Cocato Rossigali
Luís Adriano Gomes
Marilza Cristina Jorge de Souza
22 - Joyce Elaine Bessane
23 - Andressa da Silva Firmino
Gildeth Druzian Ruiz
Mekita Santos Macedo Viana
Natália Aparecida Santana Bitencourt
24 - Marcos Rogério Pirotta
Miriane Marins Macedo
25 - Elisa Bongiovani
26 - Aline Cristina de Poli
Célia Maria Almeida Volpe
27 - Larissa Fernanda Veronez
Patrícia Cristina Vespasiano
28 - Juliana Fernanda Souza Costa Monteiro
Milene Tais dos Santos
29 - Fátima Aparecida Rodrigues
Giseli Sanchez
Yara Denise Burger Rodrigues
30 - Izaura Rosa Pretti
Sueli Aparecida dos Santos
31 - Vanessa Vieira
Hospital Emílio Carlos
02 - Lincon Richard de Oliveira
03 - Ariane Ranzani Rigotti
Cleide de Fátima Rosalin
Tiago Soares da Silva
05 - Tatiane Fernandes Ribeiro Russo
06 - Luís Carlos da Silva
Raquel dos Santos Pereira
07 - Cristiane da Silva Segura
08 - Isabela Manfredo Peloi
09 - Adriana Cristina Esteves Del Ré
Aiane Figueiredo Arem
Luciana Silva de Oliveira
Marisa Aparecida Pires Ministro
10 - João Luís Matheus
11 - Aparecida de Fátima Freitas
12 - Elisabete Aparecida Oliveira
Fernanda Couto Siviero
13 - Maria Izilda Gonçalves Sant’ana
15 - Adalgisa Cristina de Campos
Patrícia Fernanda de Araújo
Samuel Félix
16 - Sandra Aparecida da Silva
Silvana Pereira Apolaro
17 - Fabiana Eloisa Bittencourt Berta
Nara Guimarães Ribeiro Garcia
Silmara Aparecida Queiróz Campos
18 - Audrey Caroline Arem
Érika de Lima
Estela Fabrícia Malavazzi
Lucineide da Silva Norato
19 - Mariana de Barros
Rosalina de Seixas Stoqui
Tânia Aparecida Ferreira Alves
20 - Maria Olinda de Souza
22 - Vanessa Aparecida Camargo de Oliveira
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25 - de vanir Aparecido Fernandes
Paulo César Guessi
26 - Cleusa Staropoli
José Benedito Vendramini
Ludimila de Peder Eskildesen
28 - Tatiane Aparecida Ribeiro Gallerani
29 - Iolanda Maria da Silva Celestino
Jerson Nunes de Souza
30 - Aparecido Antonio de Oliveira
Deise Galdino
Gláucia Regina Avansi

Recanto Monsenhor Albino
10 - Cátia Cristina de Almeida Moraes
11 - Odete Gaino Wolf
Zenaide Vieira Silva Barboza
22 - Marcela Cristina Ferrarini Silva
24 - Simone Mendonça das Chagas
Suzana Lopes
27 - Ana Maria Navarro Gonçalves
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
03 - Perla Dione Parente Rodrigues
08 - Samanta de Souza
12 - Paula Fernanda Carvalho Ranzani
Tiago Henrique de Andrade
13 - Andreia Ferreira Varela
23 - Luciana de Fátima Luqueis Domingos
26 - Alisson Parra de Aleluia
28 - Jonas Carvalho de Sant’Ana

Colégio Catanduva
03 - Marcus Leandro Tambellini
09 - Daniela Osorio Palin Moraes
17 - Daniel Rodrigo da Silva
19 - Patricia Nunes Guimarães Simões de Lima
22 - Roselei Adriana Baio
23 - Ester Falcão Laurindo Ferreira
25 - Rita de Cássia Ferreira Bobadilha
26 - Stela Maria de Souza Freitas
29 - Neusa Regina Baldo Banhos
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Simone de Lima Zapata
02 - Profª Dayani Cristina Faustino da Rocha
04 - Profª Andreia de Haro Moreno
Natália Aparecida Biagi
05 - Melina Mizusaki Iyomasa Pilon
06 - Marion Viana Pereira
07 - Profª Mayda Ignes Pieroni Farina Valiatti
Zildinha de Lourdes Iori
09 - Prof. Reinaldo Macari
10 - Marcella Milani Marsari Lachi
11 - Elisângela Aparecida S. dos Santos
Prof. Joao César Jacon
13 - Profª Gracy Helen Gaetan Afonso
14 - Profª Nilce Barril Brighetti
18 - Prof. Olavo de Carvalho Freitas
20 - Claudinei de Jesus Almeida
Janaina Rogante Huck
21 - Profª Cristiane Paschoa Amaral
Prof. Waldemar Curi
22 - Sandra Célia Hermínio de Oliveira
26 - Prof. Sérgio Antonio Rodrigues Centurion
28 - Profª Ana Paula Polacchini de Oliveira
31 - Profª Larissa Fávaro Marchi
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Libertando-se dos limites

A opinião dos outros

de Administração, Nelson Jimenes, que exaltou a importância da palestra e as qualidades do palestrante. No
encerramento, o presidente
da Diretoria Administrativa
da Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante, disse que
Calonge foi muito feliz nas
suas colocações e pediu que
os presentes refletissem sobre o conteúdo da palestra.
Ressaltou que a Fundação
Padre Albino é uma instituição grande para os padrões
de Catanduva e região em
tamanho e complexidade. “A
Fundação Padre Albino por si
só não existe; ela é composta por todos nós e está nos convocando para algo mais”,
afirmou. Amarante disse que a Fundação não é uma empresa comum, uma empresa qualquer. “A Fundação tem
grande responsabilidade social e cumpre seu papel. A
Fundação pode mais, muito mais se cada um de nós fizer
nossa parte e um pouco mais”, finalizou.
Na palestra, Octávio Calonge abordou Escolha de
paradigma: pessimismo x otimismo; O vendedor como
empreendedor; A empregabilidade como chave de desenvolvimento; Transformando dificuldades em desafios; Escolha de paradigma: Mudança: perturbação ou
oportunidade; O problema do preconceito: uma limitação que nos persegue; Escolha de paradigma: vitima
x protagonista; Estabelecendo algumas diferenças de
clientes com rapidez e Pode quem acredita que pode.
Imprensa/FPA

Octávio Calonge abordou vários temas.
A Diretoria Administrativa da Fundação promoveu
dia 23 de agosto último, às 14h00, na sala de ginástica
e dança do Complexo Esportivo Prof. Ivo Dal’Aglio da
FIPA, a palestra “Libertando-se dos limites”, ministrada
por Octávio Calonge, para funcionários de todos os departamentos da Fundação.
De acordo com informações do gerente do Centro de Serviços Compartilhados, Reginaldo Donizete
Lopes, o objetivo da palestra foi “refletir sobre as limitações pessoais e motivar os participantes a ampliar a
consciência e o poder de obter melhores resultados em
todas as áreas”. Ele disse, ainda, que a palestra marca o
início dos trabalhos de revisão do Planejamento Estratégico para o período 2018-2020.
A abertura foi feita pelo diretor auxiliar administrativo

Definição do amor
Autor desconhecido
Um homem parou pra comprar flores e pediu gentilmente urgência no atendimento, pois tinha um compromisso. O vendedor, separando as flores, perguntou
o que tinha de tão urgente para fazer. O homem lhe disse que todas as manhãs ia visitar sua mãe, com Alzheimer em fase avançada, em tratamento numa clínica. O
rapaz, entregando o pedido ao homem, disse: “Então
hoje ela ficará muito preocupada com sua demora?” O
homem respondeu: “Não, ela já não sabe quem eu sou.
Há quase cinco anos que não me reconhece mais”.

O vendedor questionou: “Mas então para que tanta pressa em vê-la todas as manhãs, se ela já não o
reconhece mais?” O homem então deu um sorriso e,
batendo de leve no ombro do rapaz, respondeu: “Ela
não sabe quem eu sou…Mas eu sei muito bem quem
ela é!” O vendedor teve que segurar suas lágrimas enquanto refletia. O verdadeiro amor não se resume na
utilidade da pessoa, mas o que ela representou na sua
vida. O verdadeiro amor é a aceitação, é gratidão de
tudo que foi um dia e do que não é mais.

Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de agosto 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

Contratado na função de

Depto

Promovido para

Edimara Soave

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem

Fábia Souza Trindade

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem

Meire Rios Lopes Amâncio

Copeira

HEC

Auxiliar de enfermagem

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em agosto, que vestem a camisa da Fundação
Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!
HOSPITAL PADRE ALBINO
Adriana Mara Cardoso de Oliveira
Adriano Teixeira Luiz
Ana Carolina Rigotti
Ângela Maria Soares Camargo
Carmelita Rosa Duarte Paes
Edna Brito de Souza
Eliana Cristina Martinez Gomes
Gabriel Sampaio Ananias
Jessica Ariane Barbosa Paulino de Brito
Jheniffer Yashikawa Pinto
Julia Projante Moretto
Lara Souza Corsi

Letícia Ananda Venâncio
Maria das Graças Silva Gramoglio
Marina de Fátima Donini
Matias de Paula Guzzo
Natália Aparecida Santana Bitencourt
Paulo Rogério Beneventi
Sandro Vinicius Clemente
Terezinha Marques de Oliveira
Thais Cristina Thomazini

Tatiane Ribeiro Gallerani

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Alberto Tavares Seoud
Raphaela Maria Chiques dos Santos

FIPA
Eliena Jesus de Souza Lima
Márcia Eliane Gomes

AME
Larissa Ramos dos Santos
Marcela dos Santos Machado
Tania Baioni
COORDENADORIA GERAL
Renata Aparecida Martins

Você se importa com a opinião que os outros têm a
seu respeito? Se a sua resposta for não, então você é uma
pessoa que sabe de si mesma. Que se conhece. É autossuficiente. No entanto, se a opinião dos outros sobre você
é decisiva, vamos pensar um pouco sobre o quanto isso
pode lhe ser prejudicial.
O primeiro sintoma de alguém que está sob o jugo da
opinião alheia é a dependência de elogios. Se ninguém
disser que o seu cabelo, a sua roupa, ou outro detalhe
qualquer está bem, a pessoa não se sente segura. Se alguém lhe diz que está com aparência de doente, a pessoa
se sente amolentada e logo procura um médico. Se ouve
alguém dizer que está gorda, desesperadamente tenta
diminuir peso. Mas se disserem que é bonita, inteligente,
esperta, ela também acredita. Se lhe dizem que é feia, a
pessoa se desespera. Principalmente se não tem condições de reparar a suposta feiúra com cirurgia plástica.
Existem pessoas que ficam o tempo todo à procura de
alguém que lhes diga algo que as faça se sentir seguras,
mesmo que esse alguém não as conheça bem. Há pessoas
que dependem da opinião alheia e se infelicitam na tentativa de agradar sempre. São mulheres que aumentam
ou diminuem seios, lábios, bochechas, nariz, para agradar
seu pretendido. Como se isso fosse garantir o seu amor.
São homens que fazem implante de cabelo, modificam
dentes, queixo, nariz, malham até à exaustão para impressionar a sua eleita. E, quando essas pessoas, inseguras e
dependentes, não encontram ninguém que as elogie, que
lhes diga o que desejam ouvir, se infelicitam e, não raro,
caem em depressão. Não se dão conta de que a opinião
dos outros é superficial e leviana, pois geralmente não conhecem as pessoas das quais falam.
Para que você seja realmente feliz, aprenda a se conhecer e a se aceitar como você é. Não acredite em tudo o que
falam a seu respeito. Não se deixe impressionar com falsos
elogios, nem com críticas infundadas. Seja você. Descubra
o que tem de bom em sua intimidade e valorize-se. Ninguém melhor do que você para saber o que se passa na
sua alma. Procure estar bem com a sua consciência, sem
neurose de querer agradar os outros, pois os outros nem
sempre dão valor aos seus esforços.
A meditação é excelente ferramenta de autoajuda.
Mergulhar nas profundezas da própria alma em busca de
si mesmo é arte que merece atenção e dedicação. Quando
a pessoa se conhece, podem emitir dela as opiniões mais
contraditórias que ela não se deixa impressionar, nem iludir, pois sabe da sua realidade.
Nesses dias em que as mídias tentam criar protótipos
de beleza física e enaltecer a juventude do corpo como
único bem que merece investimento, não se deixe iludir.
Você vale pelo que é e não pelo que tem ou aparenta ser.
A verdadeira beleza é a da alma. A eterna juventude é
atributo do espírito imortal. O importante mesmo é que
você se goste. Que você se respeite. Que se cuide e se sinta
bem. A opinião de alguém só deve fazer sentido e ter peso
se esse alguém estiver realmente interessado na sua felicidade e no seu bem-estar. Nenhuma opinião que emitam
sobre você deve provocar tristeza ou alegria em demasia.
Os elogios levianos não acrescentam nada além do que
você é e as críticas negativas não tornarão você pior.
Busque o autoconhecimento e aprenda a desenvolver a autoestima. Mas lembre-se: seja exigente para consigo e indulgente para com os outros. Eis uma fórmula
segura para que você encontre a autoconfiança e a segurança necessárias ao seu bem-estar efetivo. E jamais
esqueça que a verdadeira elegância é a do caráter, que
procede da alma justa e nobre.
Pense nisso e liberte-se do jugo da opinião dos outros.

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

LAZER E VARIEDADES
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Dicas para não errar no básico
Nem todo mundo acerta o ponto de alguns pratos básicos na cozinha. Para não errar no preparo
de pratos simples, seguem alguamas dicas.
Arroz
Para que o arroz não fique cru e consequentemente duro é preciso seguir alguns procedimentos
básicos:
a) A primeira coisa é a proporção: uma medida de arroz para duas medidas de água, que deve estar
bem quente.
b) Depois de colocar a água e o arroz deve-se fervê-los com a panela semi-tampada (nunca tampe
a panela completamente) até que a água desapareça, mas sem secar o arroz, que deve ficar úmido.
Depois é só apagar o fogo e tampar a panela por completo e aguardar mais uns 10 minutos para que o
arroz finalize o cozimento e absorva toda a água.
c) Não torrar demasiadamente o arroz para não prejudicar o cozimento. Continua.

CULINÁRIA

Segredos culinários
Massas
9. Para assar massa folhada, não unte nem polvilhe a assadeira. Use sempre uma assadeira molhada.
10. Estique a massa podre com o rolo sobre
um plástico. Depois, vire a massa sobre a assadeira, retirando o plástico. Assim, a massa ficará lisa e
uniforme.
11. Para o preparo de uma massa para tortas
ou empadas, use sempre gordura gelada. Dessa
maneira, a massa ficará crocante e sequinha.
12. Empadas, tortas e barquetes de massa podre
devem esfriar antes de serem tiradas das fôrmas.

Bolo de fubá cremoso
de liquidificador
WD40 pode ser
usado para remover
marcas de crayon em
qualquer superfície.

Armadilhas da língua
portuguesa
Você sabe o que é tautologia? É o termo usado
para um dos vícios de linguagem. Consiste na repetição de uma ideia, de maneira viciada, com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Veja
na lista a seguir:
09 - em duas metades iguais
10 - sintomas indicativos
11 - há anos atrás
12 - vereador da cidade
13 - outra alternativa (em testes de múltipla escolha é utilizada)
14 - detalhes minuciosos
15 - a razão é porque
16 - anexo junto à carta
17 - de sua livre escolha
18 - superávit positivo
19 - todos foram unânimes
20 - conviver junto

Ingredientes
1 xícara bem cheia de fubá
2 xícaras de leite
1 lata de leite condensado
A mesma medida de água
3 ovos
2 colheres de copa de manteiga
1 colher de sopa de óleo
1 1/2 xícaras de açúcar
100 g de queijo parmesão
1 colher de sobremesa de fermento em pó
1 pitada de sal
Modo de preparo: Bata todos os ingredientes
no liquidificador. Lembre-se de adicionar primeiro os líquidos depois os secos. Unte uma forma
retangular, enfarinhe com fubá e despeje a mistura. Leve ao forno pré-aquecido, em 180°, por
cerca de 30 minutos, ou até dourar.

Maionese de abacate
1 abacate
Suco de um limão
8 colheres (sopa) de água
Uma pitada sal
Bater no liquidificador e acrescentar meia xícara
de chá de azeite e cheiro verde picado.
Servir com torradas.
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Uma ferida ruim pode sarar, mas
uma reputação ruim matará.
Provérbio escocês

DATAS
COMEMORATIVAS
01 – Dia do Vendedor, do Vereador e Dia Internacional da Terceira Idade
04 – Dia do Barman, do Poeta, dos Animais, do
Agente de Saúde e Agente de Epidemias
06 – Dia do Tecnólogo
07 – Dia do Compositor
09 – Dia do Açougueiro
11 – Dia do Deficiente Físico
12 – Dia da Criança, do Corretor de Seguro e do
Engenheiro Agrônomo
13 – Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional
15 – Dia do Professor
16 – Dia do Anestesista; da Ciência e Tecnologia
e Mundial da Alimentação
17 – Dia do Eletricista
18 – Dia do Médico, do Pintor e do Securitário
19 – Dia do Profissional de Informática
20 – Dia do Arquivista e do Controlador de Tráfego Aéreo
21 – Dia do Contato
22 – Dia do Enólogo e do Paraquedista
23 – Dia da Aviação Brasileira e do Aviador
25 – Dia do Dentista, do Sapateiro e Nacional do
Macarrão
26 – Dia do Trabalhador da Construção Civil
28 – Dia do Funcionário Público
29 – Dia Nacional do Livro
30 – Dia do Balconista, do Comerciário e do Fisiculturista
31 – Dia das Bruxas

Dez perguntas que Deus fará
06 – Deus não te perguntará quantos amigos tinhas;
...te perguntará quantas pessoas te consideravam
como sendo amigo.
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides
Montes.

BIODÚVIDAS
Qual a única parte do corpo humano não
recebe sangue?
A córnea. Ela não é suprida pelo sangue e absorve o oxigênio necessário diretamente do ar.

DICAS ÚTEIS
• Para se ver livre do cheiro de peixe das mãos
lave as mãos com um bocadinho de vinagre de cidra.
• Para evitar chorar enquanto corta cebola
mastigue chicletes.
• Cozer batatas mais rapidamente descasque
meia batata.
• Para cozer ovos mais rapidamente coza os
ovos em água com sal.

CURIOSIDADE
Você sabe a diferença entre camelos e dromedários?
Não confunda os dois. Apesar de ambos terem duas corcundas (também chamadas de
corcovas), no dromedário uma delas é tão pequena que quase não aparece. Por isso, para
ficar mais simples distingui-los, diz-se que o dromedário tem uma corcunda e o camelo, duas. O
dromedário é dócil e a gente pode montar nele com facilidade.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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FIPA realiza sua feira do vestibular
dias 3 e 4 de outubro
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizam dias 03 e 04 de outubro, das 8h00 às 12h00 e
das 19h30 às 22h00, no Câmpus Sede, a VESTFIPA, sua
feira do vestibular. Todas as escolas que têm Ensino
Médio foram convidadas.
Na feira, os alunos poderão aprender mais sobre
profissões, conhecer os oito cursos oferecidos pela
FIPA, farão visitas guiadas pelo câmpus, participarão
de atividades culturais e de lazer e receberão brindes.

Profissionais especializados serão responsáveis
pela segurança dos alunos no local. A VESTFIPA cumpre todas as normas de prevenção exigidas e contará
com equipes de socorristas para pronto atendimento
no decorrer do evento. Os estudantes terão à disposição barraca de alimentação.
Pessoas interessadas da comunidade também poderão visitar a feira. O Câmpus Sede da FIPA fica na Rua
dos Estudantes, 225, Parque Iracema, em Catanduva.

ENADE: os resultados dos cursos da FIPA
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou dia 1º de setembro último os resultados do Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (Enade) 2016 e dois indicadores calculados a partir deste exame: o Conceito
Enade e o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD). O Inep fez melhorias na forma de divulgação dos dados referentes a
2016. Uma das principais novidades é que o IDD voltou a ser divulgado separadamente como um indicador de qualidade, pois anteriormente era apresentado

apenas como componente do Conceito Preliminar de
Curso (CPC).
Quatro cursos da área de Saúde da FIPA foram avaliados e obtiveram os seguintes resultados: Medicina
- 4; Biomedicina – 3; Educação Física: Bacharelado –
3 e Enfermagem – 3. O coordenador pedagógico da
FIPA, Antonio Carlos de Araújo, informou que a nota
final, que é o CPC - Conceito Preliminar de Curso ainda
não foi divulgado. Ele afirmou que “a considerar pelos
resultados apresentados, esta nota deverá subir para
alguns cursos, podendo chegar a 5.”

A importância das frutas,
legumes e verduras
Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental do Colégio Catanduva estão aprendendo sobre as plantas - como
nascem os vegetais, o ambiente em que vivem, onde são
cultivados e a importância dos mesmos para a saúde. Segundo a Profª Thaisa Peres de Luca, no dia 18 de agosto a
maioria dos alunos levou um “lanchinho diferente” (frutas,
sucos naturais, lanches naturais) para encerramento das
atividades relacionadas a essa temática. “Trabalharemos
até o final deste bimestre sobre a conscientização para
uma alimentação saudável”, disse a professora.
Coordenação motora Os alunos do Maternal (02
anos e meio a 03 anos), orientados pela Profª Rose
Baio, desenvolveram atividades envolvendo a coordenação motora em sala de aula. Após, na quadra
do colégio e orientados pela professora, utilizaram a
bola como base nas atividades de coordenação motora grossa: pular, chutar, sentar e andar. “As atividades
integradas à coordenação motora grossa estimulam o
impulso físico da criança e seu desenvolvimento motor”, explica a professora. Para ela, “essas atividades
são muito importantes para enriquecer tais funções
musculares, além de incentivar a autonomia e socialização no grupo em que está inserida”.
Divulgação

Liga do Trauma capacita 150 no Dia nacional da RCP
amplo e com mais bonecos: “Tivemos muitos interessados em aprender a técnica e percebemos a necessidade de aumentar o número de
alunos capacitando”.
Infectologia Na noite do dia 23
de agosto, os alunos do curso participaram da VI Jornada de Infectologia promovida pela Liga da especialidade. Palestraram as infectologistas Simone Queiroz (PUCCAMP),
com o tema “HIV/Aids: prevenir ou
remediar?”, e Mylva Fonsi (UNIFESP),
“Precisamos falar sobre sífilis”.
Neuropsiquiatria A Liga de Neuropsiquiatria promoveu no dia 9 de
agosto, no Anfiteatro Padre Albino,
o encontro Identidade, Sexualidade
e Gêneros com Marina Reidel, coordenadora geral de Promoção de Direitos de LGBT da Secretaria Especial
As pessoas foram capacitadas em reanimação cardiopulmonar.
de Direitos Humanos. Marina Reidel é
No último dia 26 de agosto, a Liga de Cirurgia de Ur- transexual e veio a Catanduva para contar sobre suas exgência e Trauma do curso de Medicina da FIPA realizou periências ao longo da mudança de gênero.
o “Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar”, em
Pediatria A Liga de Pediatria promoveu na noite do
que foram capacitadas 150 pessoas sobre a técnica de dia 5 de setembro a VIII Jornada de Atualização em PeRCP (reanimação cardiopulmonar). O evento foi realiza- diatria no Anfiteatro Padre Albino. A jornada abordou
do simultaneamente com mais 46 cidades no Brasil, de “Transtorno do Déficit de Atenção”, com a neurologista
forma gratuita. Em Catanduva a atividade foi realizada Drª Simone Mayra Fernandes, e “Suporte cardiorrespino Garden Shopping Catanduva.
ratório no paciente pediátrico”, com o coordenador da
Para o próximo ano, o presidente da Liga, Matheus UTI Neonatal Pediátrica do Hospital Padre Albino, Dr.
Gonçalves, ressaltou a importância de um local mais Antonio Carlos Arruda Souto.
Divulgação

5º Workshop de Medicina
O CAER (Centro Acadêmico “Emílio
Ribas”) do curso de Medicina da FIPA
organizou no último dia 19 de agosto,
o 5º Workshop de Medicina no Câmpus Sede com a participação de cerca
de 120 alunos do Ensino Médio de Catanduva e região que têm interesse na
graduação.
Os alunos participaram de oficinas
de primeiros socorros, suturas, urgências
e emergências, talas e gessos e também
conheceram as disciplinas de Anatomia,
Patologia, Histologia e Semiologia, além
das instalações e laboratórios.

Divulgação

Os participantes têm interesse em cursar Medicina.

A maioria dos alunos levou um “lanchinho diferente.”

Projeto Teddy Bear Hospital
atende 200 crianças
O projeto Teddy Bear Hospital – Hospital do Ursinho
realizado pelos alunos do curso de Medicina da FIPA
atendeu 200 crianças durante os quatro dias da campanha que aconteceu no Colégio Catanduva e na Casa da
Criança Sinharinha Netto com alunos do ensino infantil
nos dias 21, 25, 28 e 31 de agosto.
De acordo com a organizadora, Moniele Cabrera,
aluna do 3º ano de Medicina, há 9 anos o projeto é realizado. “Nosso objetivo é mostrar às crianças que o hospital é um local de cuidado, além de aproximar as crianças da ‘figura’ do médico fazendo com que os pequenos
percam o medo do atendimento e do ambiente hospitalar e ensinamos isso através de brincadeiras”, contou.
Organizado pela LC Fameca da IFMSA Brazil (Comitê
Local da International Federation of Medical Students’
Associations of Brazil) o projeto monta um mini hospital nas escolas para que as crianças cuidem de seus
ursinhos de pelúcia.
Divulgação

O projeto aproxima a criança da figura do médico.
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Cursos da FIPA são estrelados
pelo Guia do Estudante
Os cursos de Pedagogia, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem, Biomedicina, Direito e Administração das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA)
foram estrelados pelo Guia do Estudante, da Editora
Abril. A publicação, que serve como referência para os
vestibulandos que pesquisam sobre as melhores instituições de ensino superior do país, avaliou com cinco e
três estrelas as graduações da instituição, sendo cinco
a nota máxima: Pedagogia: 05 estrelas; Enfermagem:

03 estrelas; Educação Física – Bacharelado: 03 estrelas;
Biomedicina: 03 estrelas; Direito: 03 estrelas e Administração: 03 estrelas. Os cursos de Medicina e Educação
Física – Licenciatura não participaram da avaliação.
A revista do Guia do Estudante, com as Instituições
de Ensino Superior (IES) estreladas, pode ser adquirida
nas bancas a partir do dia 16 de outubro. O processo de
avaliação é feito em cinco etapas por pareceristas (mais
de 8 mil diretores, coordenadores e professores).

Pedagogia leva atividades para creche
Divulgação

As atividades foram selecionadas de acordo com a
faixa etária das crianças.
Alunos do 1º ano do curso de Pedagogia da FIPA
desenvolveram o projeto “Brinquedoteca: jogos e brincadeiras no contexto escolar” na Casa da Criança Sinha-

rinha Netto no dia 25 de agosto, orientados pela Profª
Dirce Gimeniz. Após as orientações sobre a importância
em trabalhar numerais, atividades sensoriais e a contação de histórias, os alunos selecionaram atividades relacionadas às temáticas compatíveis com a faixa etária
das crianças, proporcionando momentos de socialização e integração entre os alunos do curso de Pedagogia, professores e 147 crianças daquela instituição. Todo
material utilizado foi confeccionado na Brinquedoteca
da FIPA pelos próprios alunos do curso de Pedagogia.
Bosque No dia 28 de agosto, o curso, em parceria
com a Prefeitura de Catanduva, realizou o projeto “Leitura no Bosque” com o tema Folclore. Os alunos e professores promoveram brincadeiras folclóricas, prepararam guloseimas, fizeram cantigas de roda e plantaram
um ipê branco no Bosque Municipal.

Biomedicina promove atividade integradora
O curso de Biomedicina da FIPA, dentro da proposta de trabalhar com metodologias ativas na aquisição
de conhecimentos, promoveu atividade integradora no
dia 25 de agosto, além de estimular a integração entre
alunos das diferentes séries. Em sala de aula, alunos das
quatro séries assistiram ao filme Epidemia (1995).
De acordo com a coordenadora do curso Ana Paula Girol, durante o filme são mostrados vários aspectos relacionados ao campo de atuação do biomédico, como as análises clínicas, o controle epidemiológico, a investigação epidemiológica, a biologia celular e molecular, a microscopia
eletrônica, a produção de vacinas e o ciclo biológico de
agentes infecciosos na natureza. “Além desses aspectos,
apesar de ser uma produção fictícia, o filme mostra alguns
aspectos reais do gerenciamento de equipes e estratégia
de controle epidemiológico”, completou. Antes do filme
foram distribuídas 10 questões para que os alunos fizessem a relação dos assuntos do filme com os conhecimentos adquiridos até o momento no curso. Após o filme foi

feita discussão das questões entre os alunos, acompanhados por docentes de diferentes disciplinas.
Em congresso Alunas do curso participaram dia 23
de agosto do VII Congresso Farmacêutico da Unesp e
III Jornada de Engenharia e Bioprocessos em Biotecnologia em Araraquara-SP. Os trabalhos “Efeito inibitório
do extrato alcoólico de Persea americana (Mill.) sobre
diferentes bactérias causadoras de infecções gastrintestinais”, “Avaliação da qualidade microbiológica de amostras de presunto fatiado comercializadas no município
de Catanduva-SP”, “Ação do extrato etanólico de Theobroma cacao (L.) sobre Staphylococcus aureus, Proteus
mirabilis e Enterococcus faecalis” e “Estudo fitoquímico
preliminar e avaliação das atividades antimicrobiana e
citotóxica em extratos hidroalcoólicos de Artocarpus heterophyllus (Lam.) eSpondias dulcis (Forst. F.)” foram apresentados pelas alunas Carolina Infante, Alexia Ferreira,
Anieli Glad e Letícia de Souza, sob orientação da Profª Dr
Andréia de Haro Moreno.

Curso de extensão sobre reforma trabalhista
Os cursos de Administração e Direito da FIPA recebem inscrições para o curso de extensão “Reforma Trabalhista – abordagem total” até o dia 5 de outubro, que será
ministrado por mestres e doutores em 12 encontros. O
valor é de R$ 400, com vencimento nos dias 05 de outubro, novembro e dezembro de 2017 e janeiro 2018. Para

três inscrições ou mais no mesmo CNPJ, quatro parcelas
de R$ 350. Em caso do não preenchimento mínimo das
vagas (26), o curso será cancelado.
Informações e inscrições: (17) 3311-4800 - Secretaria do Câmpus São Francisco, na Rua Seminário, 281,
São Francisco.

Educação Física inicia curso de pós-graduação
O curso de Educação Física – Bacharelado da FIPA iniciou no dia 19 de agosto as aulas do curso de Pós-Graduação em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva. “O curso
visa proporcionar conhecimento amplo e atualizado sobre
a Fisiologia do exercício e a Nutrição esportiva, aspectos indissociáveis na busca por resultados no desempenho físico
e na composição corporal”, explica o coordenador do curso
de Bacharelado, Prof. Me. Igor Augusto Braz.
Palestra Os alunos do 3º e 4º anos do curso participaram no dia 14 de agosto da palestra “Treinamento
resistido na saúde, na doença e no envelhecimento”,
ministrada pelo Prof. Ricardo Fonseca, egresso do curso. 150 alunos assistiram à palestra e conheceram as diferentes metodologias aplicadas ao treinamento resistido, tanto para a elaboração de treinamento para pessoas saudáveis, quanto para pessoas que se encontram
em estado patológico ou para a terceira idade.

CrossFit Os alunos do 3º e 4º anos participaram no dia
25 de agosto de aula prática para o treinamento de CrossFit, através da disciplina de Treinamento Resistido. A prática agrega treinamento de força e condicionamento físico
através de movimentos funcionais de alta intensidade e
variados. O treinamento foi realizado com orientação do
Prof. Me. Leonardo Marques.
Liberação Miofascial Os cursos de Educação Física
– Bacharelado e Licenciatura realizaram projeto de liberação miofascial em ginastas de competição com alunos
de uma academia de ginástica artística de Catanduva. O
projeto executado no último dia 19 pelo Prof. Me. Américo
Lourenço, contou com a participação de 10 alunos. Liberação Miofascial é metodologia que se utiliza de instrumento para deslizar sobre a pele do atleta para tencionar a fáscia muscular, tendo respostas imediatas sobre o ganho de
amplitude articular e diminuição de dor..
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A formação acadêmica como
investimento assertivo
O 1º ano do curso de Pedagogia da FIPA participou
dia 29 de agosto, às 19h30, de atividade do NAE (Núcleo
de Apoio ao Estudante) sobre “A importância da formação acadêmica como investimento assertivo”, com o
Prof. Marcos Venício, do setor de Apoio Financeiro, com
o objetivo de conscientizá-los sobre a importância da
formação acadêmica como investimento para o futuro.
Marcos abordou a melhoria no índice de empregabilidade propiciada pela formação acadêmica e dados estatísticos que comprovam que, mesmo em épocas de crise
econômica, pessoas com boa formação se destacam no
mercado de trabalho.
Chapeuzinho vermelho No dia 26, na Brinquedoteca, o primeiro encontro do projeto GPS da Alegria, com
as professoras Dirce Gimeniz e Fabiana Checconi e 24
alunos do 1º ano, abordou o conto Chapeuzinho vermelho. Os alunos confeccionaram os aventais de histórias
dessa temática, que foram levados à Pediatria do Hospital Padre Albino e distribuídos às crianças internadas.
Cultura popular No dia 26, o curso iniciou as atividades do projeto de extensão “Sentindo e encantando: estratégicas lúdicas para Educação Infantil”, com a participação de 41 alunos do 1º e 2º anos e o resgate da cultura
popular, em especial o folclore. Na oficina as professoras
trabalharam as lendas, com ênfase na lenda do saci.

Enfermagem realiza Simpósio de
segurança do paciente
A Liga de Segurança do paciente do curso de Enfermagem da FIPA promoveu dia 25 de agosto o II Simpósio
de Segurança do paciente. A aluna Tatiane Coneglian Veteri, membro da Liga, e a Profª Ma. Aline Fiori dos Santos
Feltrin ministraram as palestras “Os 09 certos no processo de preparo e administração de medicamentos” e “Segurança do paciente na atenção básica à saúde”, respectivamente. O evento contou 190 participantes.
Trabalhos em congressos Duas docentes do curso
tiveram trabalhos apresentados dia 18 de agosto no 15º
Congresso Paulista de Saúde Pública e 1º Congresso do
Núcleo Regional de Marília: “Educação permanente em
saúde: uma proposta de gestão na graduação em Enfermagem”, autoria da Profª Drª Maria Cláudia Parro, e
“EPS – movimento na implantação de um núcleo de
educação inclusiva no ensino superior”, da Profª Drª
Maria Rita Braga. Os trabalhos, frutos do curso de especialização “Educação Permanente em Movimento”,
da Universidade Federal do Rio do Sul e concluído em
2015, foram apresentados pela Profª Drª Luciane Cristine Ribeiro Rodrigues, tutora e orientadora das docentes durante a especialização.

Recanto comemora aniversários
e recebe doação do
Cidadão do futuro
No dia 18 de agosto, o Recanto Monsenhor Albino
comemorou os aniversários desse mês dos idosos. O
bolo doce foi doado pela Srª Gislaine Siqueira, os salgados pela empresa Qualycon Alimentos e os refrigerantes
pela Pemar Serv Festa.
A festa foi animada com música ao vivo pelos alunos
do programa beneficente “Criança: cidadão do futuro”,
de Catanduva, onde a coordenadora Eliete Gomes e os
alunos promoveram o projeto de arrecadação de alimentos Turma do Almoxerife doando ao Recanto 20 litros de
leite, 29 kg de macarrão, 16 kg de açúcar, 9 kg de sal, um
pacote de massa para lasanha, 17 litros de óleo, um litro
de vinagre, 6 latas de sardinha, 2 latas de ervilha, uma
lata de pêssego em calda, 1/2 kg de trigo, 8 kg de fubá,
11 kg de farinha de trigo, 15 kg de feijão, 9 kg de arroz,
2 kg de café, uma lata de leite condensado, 8 pacotes de
extrato de tomate e 3 pacotes de bolacha de 400g.
No dia 23, o Recanto comemorou os aniversários do
mês dos funcionários.
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Cursos se unem para ampliar atendimento
aos empresários de Catanduva
Os cursos de Direito e Administração das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) devem iniciar, neste
semestre, parceria para ampliar os atendimentos junto
à sociedade empresarial catanduvense. O CEPRAJUR
(Centro de Práticas Jurídicas), do curso de Direito, e a FAECA Junior, do curso de Administração, através de seus
estagiários – capacitados e orientados por professores
dos cursos – oferecerão apoio jurídico às entidades que
manifestarem interesse, principalmente em sua adequação à realidade empresarial contemporânea, com
as novas perspectivas de relações trabalhistas.
Segundo o coordenador do CEPRAJUR, Prof. Doni-

zett Pereira, “essa oferta diversificada de estágio prepara o aluno/estagiário para o novo ambiente de atuação
que surgiu com a mudança de paradigmas no trato com
a documentação forense. A perspectiva profissional do
jurista não mais se limita ao relacionamento pessoal no
ambiente físico, sugerindo habilidades e competências
nem sequer imaginadas há alguns anos atrás”, relata.
As empresas interessadas devem entrar em contato
na secretaria do CEPRAJUR, na Rua São Leopoldo, 80,
Solo Sagrado, fone 17 - 3521-1931, ou da Faeca Júnior,
no Câmpus São Francisco, Rua Seminário, 281 – São
Francisco, fone 17 - 3311-4800.

Falece o conselheiro Dr. José Rodrigues
Faleceu no dia 04 de setembro último o membro do
Conselho de Curadores e do Conselho de Administração
da Fundação Padre Albino Dr. José Rodrigues, 80 anos.
Dr. José Rodrigues tomou posse como conselheiro
da Fundação em 26/02/2003. Ele foi 2º Tesoureiro da
Diretoria Administrativa, membro suplente do Con-

selho Fiscal e indicado para representar o Conselho
de Curadores no Conselho de Administração. Dr. José
Rodrigues ainda era Diretor Auxiliar Administrativo de
Segurança. Ele deixa três filhas, Mônica, Lígia e Laura
e netos. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Monsenhor Albino.

PROCON e Direito da FIPA orientam
sobre educação financeira
Dia 28 de agosto, o grupo de extensão “Observatório social das relações de consumo” do curso de Direito da FIPA, em parceria com o PROCON de Catanduva,
ambos coordenados pela Profª Beatriz Trigo, orientou
as voluntárias da Associação Sempre Viva sobre educação financeira, empréstimo consignado, cartão de
crédito e direito à informação.
Cuidado com as compras pela internet e por telefone, as vantagens e desvantagens do empréstimo
consignado, a possibilidade de consultar os sites de
reclamação e o PROCON antes de realizar um compra,
pois muita gente está caindo em golpes como estelionato, serviços sem custo que depois são cobrados e o
uso indevido do cadastro do consumidor foram temas
abordados. Além disso, foram distribuídos o Código de
Defesa do Consumidor e demais materiais educativos
sobre os temas apresentados fornecidos pelo Procon.
O grupo é composto por mais de 80 alunos, divididos em subgrupos. Participaram da palestra Brenda
de Abreu, Caio Tácito, Dora Rodrigues, Isabelle Pereira,
Luise Steiner e Thais de Morais.
Divulgação

III Encontro de Educação Física
De 28 a 31 de agosto e 1º de setembro, no Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio, o curso de Bacharelado
em Educação Física da FIPA promoveu o III ENEF - Encontro de Educação Física em comemoração ao Dia do
Profissional de Educação Física (01/09).
No dia 28 houve aulão de dança – zumba, dança de
salão, dança de rua, body combat, body step, jump e
danças variadas. No dia 29, as palestras: “Perspectiva da
formação em Educação Física: aspectos motivacionais
para o mercado de trabalho” com o Prof. Me. Walter Brigheti; dia 30, “Avaliação postural e funcional por biofo-

togrametria 2D com o Prof. Dr. Luís Ferreira Monteiro
Neto (Lula); dia 31, “Análises de time-motion no futebol
e no futsal: métodos contemporâneos para avaliar o desempenho em campo ou quadra”, com o Prof. Me. Luiz
Henrique Palucci Vieira, e no dia 01, “Suplementação
de creatina no treinamento de força: o que a literatura
científica relata e qual o papel de profissionais de educação física” com a Profª Ma. Juliana Candido.
Do ENEF, que teve o apoio do CREF4/SP, participaram alunos e egressos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado.

Semana do Administrador
Divulgação

Transformando desafios em resultados, palestra com
Maria Leopoldina Pereira.

O curso de Administração da FIPA realizou de 04 a
08 de setembro a XXVI Semana do Administrador com
atividades no Câmpus São Francisco.
No dia 04, na abertura da Semana, às 19h30, na
sala 9, Maria Leopoldina Pereira, especialista em gestão de carreira & coaching de Marília/SP, ministrou a
palestra “Transformando desafios em resultados” para
alunos do 1º, 2º e 4º anos do curso. No dia 05, Maurílio
Lubeno, professor empresarial especialista em cursos
comportamentais e consultor, de Catanduva, falou aos
alunos do 3º e 4º anos do curso sobre “Como tornar-se
um líder eficaz”. Nos dias 06 e 08, às 19h30, foram realizados debates em salas de aulas entre os alunos sobre
as palestras, com mediação dos professores.

Coordenador é homenageado pelo CREF
O coordenador do curso de Educação Física – Bacharelado da FIPA Prof. Me. Igor Augusto Braz foi homenageado pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª
Região. A homenagem foi realizada em comemoração
Divulgação

Igor Augusto Braz: trabalhos realizados em prol
da profissão.

ao Dia do Profissional de Educação Física no dia 1º de
setembro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Igor
recebeu a Medalha de Mérito do CREF4/SP em reconhecimento aos trabalhos realizados em prol da profissão.
Câmara Municipal No dia 6 de setembro, o presidente da Câmara de Catanduva, Enfermeiro Ari, homenageou os Coordenadores dos cursos de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) da FIPA, Igor Augusto
Braz e José Cione Neto, respectivamente, com Moção
de Aplausos, que destacou a importância desse profissional na promoção da saúde e bem-estar. O Prof. Antônio Lourival Lourenço, que foi eleito recentemente
2° Tesoureiro e Conselheiro do CREF4/SP, também foi
homenageado.
Atendimentos A Unidade Móvel do CREF4/SP realizou 136 atendimentos de 29 de agosto a 1º de setembro
no Câmpus Sede da FIPA. Entre eles, o primeiro registro,
renovações e regularização de pendências financeiras.
Os profissionais que perderam a oportunidade podem
acessar o site do CREF (www.cref.sp.gov.br) e fazer online a solicitação dos serviços/registro que precisam.

Diversos temas foram abordados na palestra para as
voluntárias.

Palestra sobre doação de
medula óssea e sangue
O Capitão Anderson Ferreira Nunes, da Policia Militar de São José do Rio Preto, proferiu palestra dia 23
de agosto sobre doação de medula óssea para alunos
dos terceiros e quartos anos e professores do curso de
Administração da FIPA no Câmpus São Francisco.
O capitão Anderson é idealizador e representante
da campanha “Batalha pela vida” (www.batalhapelavida.com) e faz palestra em todo o país para conscientizar as pessoas. Ele foi portador de leucemia e depois
de sessões de quimioterapia está curado. Essa campanha foi idealizada por ele para desmistificar informações incorretas sobre como fazer doação de medula
óssea. Após a palestra, o Hemonúcleo de Catanduva,
através do Enfermeiro Welington Ricardo Coquelet e
Marceli Mambelli, administradora, falaram sobre doação de sangue.
As palestras foram uma introdução para o projeto
de extensão Primavera Vermelha, que foi realizado durante a Semana Monsenhor Albino e o Dia da Responsabilidade Social da ABMES, na semana de 18 a 23 de
setembro.
Direitos humanos e o meio ambiente O projeto de extensão “Direitos Humanos e Cidadania pelas
lentes do cinema” realizou atividade nos dias 14 e 21
de agosto com a palestra “A Gestão ambiental no contexto organizacional: a sustentabilidade ambiental,
econômica e sócio-política”, por Ana Flávia de Roland
Padilha e a projeção do filme “Terra prometida”.
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HPA incentiva a doação de leite humano
O Banco de Leite Humano do Hospital Padre Albino/
HPA está constantemente desenvolvendo campanhas para
incentivar a doação e ressaltar a importância das propriedades do produto para os recém-nascidos, sendo o atendimento domiciliar um dos diferenciais do processo de incentivo às nutrizes. O procedimento para a doação do leite
humano é simples. A mãe interessada em doar esclarece
todas as dúvidas com a equipe de enfermagem especializada e recebe as orientações para a coleta adequada do leite,
sendo feita a sorologia necessária, antes da doação.
Seja no Banco de Leite ou na residência, o atendimento deve ser agendado por meio do telefone 17 3311
3076. A unidade atende Catanduva e 18 municípios da
microrregião. A entrega da primeira doação precisa ser
feita pela doadora para o cadastro. O hospital recebe
a doação em seu endereço, Rua Maranhão, 519, e/ou
organiza a logística necessária para a coleta do leite em
regime domiciliar. O produto precisa ser entregue ao
Banco de Leite em até 10 dias a partir da data da coleta.

O leite materno deve ser guardado em frasco de vidro
incolor esterilizado, transparente, com tampa de plástico, hermeticamente fechado (recipiente fornecido pelo
Banco de Leite) e deve ser imediatamente colocado no
congelador ou freezer.
Toda mulher saudável com excesso de leite e que não
use medicamentos que impeçam a doação pode ser doadora. Para as mulheres, a doação de leite evita empedramento das mamas e ajuda na recuperação da forma física.
O HPA recebe, em média, 50 litros/mês de leite humano.
O montante arrecadado supre a necessidade dos recémnascidos de médio e alto risco internados na Unidade de
Terapia Intensiva/UTI Neonatal e Infantil, além da Unidade
Semi-Intensiva. Atualmente há 25 doadoras cadastradas.
Recentemente, o Banco de Leite passou por reestruturação física e recebeu o certificado de excelência de
práticas e desempenho concedido pela Rede Global de
Bancos de Leite Humano, sob a coordenação da Fundação Oswaldo Cruz/IFF e ICICT.
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Hospitais da Fundação realizam
campanha de incentivo
à doação de sangue
Os hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino” criaram campanha publicitária personalizada para o incentivo à doação de sangue. A iniciativa conta com a
participação das equipes das agências transfusionais,
unidades que armazenam o sangue e seus derivados,
liberam e transportam os produtos sanguíneos para
as transfusões nos diversos setores de assistência do
complexo hospitalar.
Entre os materiais produzidos, camisetas, banners,
folhetos, materiais digitais, entre outros. Para mais
informações sobre a doação de sangue é necessário
entrar em contato com o Hemonúcleo Catanduva, localizado na Rua Treze de Maio, 974, no Centro, ou por
meio do telefone 17 3522 7722.
Comunicação/HPA

Hospital Padre Albino recebe a imagem de Nossa Senhora Aparecida
Comunicação/HPA

O material da campanha foi distribuído nos hospitais.

Higiene do sono para a 3ª idade

Pe. Sylvio Fernando Ferreira falou aos funcionários.
Em comemoração ao jubileu de 300 anos de bênçãos, o Hospital Padre Albino recebeu no dia 21 de
agosto, das 9h às 17h, a visita da imagem peregrina de
Nossa Senhora Aparecida. A atividade integrou a programação da Paróquia de São Domingos de Gusmão,
Diocese de Catanduva. A imagem foi conduzida pelo
Pe. Sylvio Fernando Ferreira, além do capelão do hospital, Pe. Francisco Adão da Silva, e das Irmãs Franciscanas

da Imaculada Conceição.
Na ocasião, o administrador Rogério Bartkevicius
ressaltou a importância da fé e do amor ao próximo,
desejando que os colaboradores e pacientes fossem
agraciados pela oportunidade. A imagem percorreu os
diferentes setores hospitalares e foi exposta no saguão
do hospital, além de participar da tradicional missa na
capela do hospital.

Serviço de Medicina Diagnóstica do HPA tem projeto de humanização
O Centro de Diagnósticos por Imagem do Hospital
Padre Albino/HPA assiste aos pacientes de Catanduva
e região por meio de ampla rede conveniada, Sistema
Único de Saúde/SUS, além dos atendimentos particulares, sendo priorizada a excelência e humanização. Preocupada com as boas práticas e o bem-estar do cliente,
a equipe multidisciplinar do serviço tem realizado uma
ação específica para minimizar o desconforto durante o
exame de ressonância magnética por meio da música.
O projeto intitulado “Música para meus ouvidos” tem
o objetivo de entreter o paciente durante o exame por
meio de sonorização no fone de ouvido utilizado durante o procedimento. O exame de ressonância magnética,
por ser feito em uma sala com temperatura baixa, pouca
iluminação e dentro de um “túnel”, pode provocar, em alguns pacientes, sensações como o desmaio, a aceleração
dos batimentos cardíacos, a sudorese, entre outras, que
podem fazer com que os indivíduos desistam de realizar
o exame proposto pela equipe médica e a prática visa

contribuir para a diminuição dessas sensações.
Com a ação implantada, a equipe tem trabalhado
no monitoramento dessa ação por meio de indicadores
para o aprimoramento do processo.
Comunicação/HPA

O paciente realiza o exame ouvindo música.

Hospitais promovem Simpósio de doação de órgãos
A Comissão de Doação de Órgãos dos Hospitais da
Fundação Padre Albino realizou no dia 29 de setembro, a partir das 19h20, no Anfiteatro Padre Albino, o
terceiro Simpósio de Doação de Órgãos.
A enfermeira do Hospital Padre Albino Camila
Chieratto abriu o evento e falou sobre a atuação da

Comissão Intra-hospitalar de Transplantes. O processo
da doação de órgãos e tecidos e a espera para o transplante foram abordados por meio da experiência de
pacientes.
O evento foi gratuito e contou com a participação
de profissionais e alunos da área de saúde.

A Faculdade da 3ª Idade recebeu no dia 29 de
agosto a psicóloga Carim Fernanda Fernandes Lima
que ministrou aula sobre a “Higiene do sono – a importância de dormir bem”. Ela explicou como o corpo
humano se prepara para a hora de dormir; as causas
e consequências da insônia e deu dicas importantes
para uma boa noite de sono: “ir para a cama quando se
sentir sonolento; estabelecer um horário para levantar e deitar; evitar álcool, cafeína e refrigerante; evitar
cochilos durante o dia; não fazer refeições pesadas à
noite e praticar atividades físicas”.
Vaidade e autoestima A consultora de beleza Renata Mugayar realizou atividades com as alunas sobre
precauções com a pele, que é o maior órgão do corpo
humano e necessita de cuidados especiais para estar
sempre viçosa e saudável, e deu dicas de maquiagem
que, com as inovações tecnológicas apresentam nutrientes, vitaminas e hidratantes para a pele, proporcionando cuidados adequados e a valorização dos traços e expressões, além de disfarçar imperfeições.
Atividade funcional Ao final das aulas em sala, as
alunas têm atividade esportiva com profissionais da
área e alunos, sob a supervisão dos professores. O treinamento funcional é um verdadeiro parceiro dos idosos, pois tem o objetivo de desenvolver as qualidades
físicas e movimentos básicos necessários no dia a dia,
como força, resistência, equilíbrio, os atos de sentar e
levantar, andar, correr, carregar, empurrar, puxar etc.

Palestra mensal da CIPA do AME
A CIPA Gestão 2017/2018 do AME Catanduva, sob
gestão da Fundação Padre Albino, promoveu sua palestra mensal dia 25 de agosto último, às 9h00, na sala de
treinamento, com a participação de 17 colaboradores.
A palestra teve por tema “Evidências científicas na
prática do aleitamento materno”, ministrada pela docente do curso de Enfermagem da FIPA, Drª Denise G.
Sttelluti de Faria.
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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

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
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

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

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz - Rua Ceará, 847 - Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto - Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios - Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

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

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

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

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

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718

REUMATOLOGIA
•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti - Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino - Rua 13 de Maio 1269 - Tel: (17) - 3522-5396

HPA recebe recursos do Timemania
Por indicação do médico e deputado federal Dr. Sinval Malheiros (Podemos), o Hospital Padre Albino recebeu
R$ 23.854,43 repassados pelo Ministério
da Saúde, através do Timemania. Os recursos advindos do Timemania são utilizados para a instalação e manutenção
da estrutura física e pedagógica da Rede
Telemedicina. Eles fazem parte da arrecadação a partir dos concursos da Timemania realizados pela Caixa Econômica
Federal (CEF), que destina, anualmente,
3% do total dos jogos, no ano vigente,
para o SUS.

A Rede Telemedicina oferece cursos
de capacitação e treinamento por meio
do Educasus, qualificando, reforçando e
ampliando a qualidade dos atendimentos hospitalares oferecidos pelas Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos por meio
do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde
2017, a CMB tem realizado, em parceria
com o Ministério da Saúde, uma série de
palestras, tirando dúvidas dos hospitais
sobre temas referentes às questões técnicas e administrativas, como a certificação, programas de financiamento contra
o câncer, CNES, entre outros.

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

Atividade educativa para crianças
No dia 12 de setembro, na Unidade de
Saúde da Família do Parque Flamingo, alunos da 4ª série do curso de Enfermagem
da FIPA, supervisionados pela Profª Aline
Feltrin, realizaram atividade educativa
para crianças. Na creche do bairro o tema
foi Prevenção e cuidados com pediculose
para 20 pessoas (alunos e professores) e na
Escola Armando Prandi o tema foi “Higiene
dos alimentos e das mãos na prevenção de
doenças em eliminação” para 123 crianças.
Suicídio Grupo de alunos da 4ª série e a
Profª Aline conversaram no mesmo dia com
populares na sala de espera da USF do Par-

que Flamingo sobre prevenção ao suicídio,
em alusão ao Setembro Amarelo. O grupo
direcionou a conversa a partir da máxima
“Não desista, vá em frente, sempre há uma
chance de você tropeçar em algo maravilhoso”, de Charles F. Kettering. O tema foi
abordado no dia 16, na Praça da República,
em parceria com o Interact Clube de Catanduva, por alunos da 3ª e 2ª séries. Nos dias
20 e 21 houve rodas de conversa no Câmpus
Sede da FIPA entre os graduandos de Enfermagem, supervisionados pela Profª Drª Maria Rita Braga, docente da disciplina Saúde
Mental e Psiquiatria em Enfermagem.
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HCC receberá doações pelo 0500 até 17 de outubro
Desde 18 de setembro e até 17 de outubro próximo as
pessoas poderão fazer doações para o Hospital de Câncer
de Catanduva (HCC) através do 0500. As formas de doação
são: R$ 10,00 – 0500 2017 010; R$ 30,00 – 0500 2017 030 e
R$ 50,00 – 0500 2017 050. Para outras formas de doação a

pessoa deve acessar o site abrecehcc.com.br
A Fundação Padre Albino está terminando a construção do Serviço de Radioterapia no Hospital Emilio Carlos
que, aliado aos outros serviços oncológicos já oferecidos,
se transformará no Hospital de Câncer de Catanduva. O

Cavalgada doa mais de R$ 31 mil ao HCC
A 2ª Cavalgada pró Hospital de Câncer de Catanduva, conhecida como a “Cavalgada do Gui”, realizada dia
03 de setembro último no recinto de exposições “João
Zancaner”, em Catanduva, que reuniu 551 cavaleiros,
arrecadou R$ 31.126,00, doados ao hospital. Após a
cavalgada, às 12h30, foi servido almoço, com show de
Maurício Caparroz e atrações infantis.
A organização da cavalgada informou que foram
vendidos 920 convites. O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, que prestigiou o evento disse que
todos ali estavam celebrando a vida, exaltando a figura
de Guilherme, “um guerreiro”, ressaltou.

HCC vai a leilões na região
e ganha cabeças de gado

Divulgação

Dr. Amarante sobre Guilherme: um guerreiro.

Ateliê Amor ao próximo faz nova doação ao HCC
O grupo de colaboradoras do Ateliê Amor ao próximo entregou ao presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues
Amarante, dia 04 de setembro, recibo de depósito no
valor de R$ 10.550,00 para o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). A renda é fruto da venda de artesanato
e de artigos confeccionados pelo grupo com os retalhos de tecidos encaminhados pela Dudalina.
A Coordenadora Lourdinha Fávero informou que o
ateliê já está produzindo produtos natalinos e também
atendendo as empresas, com apoio do Sincomércio. O
ateliê Amor ao próximo está instalado em sala cedida
pela FIPA e as colaboradoras se reúnem as segundas e
quartas-feiras a partir das 14h00. Os contatos devem
ser feitos pelo fone 17 – 3523-7579.

Imprensa/FPA

As voluntárias já estão recebendo encomendas
para o Natal.

Câmara Municipal de Catiguá vai apoiar o HCC
O Diretor de Captação de Recursos, Nelson
Lopes Martins, esteve na Câmara de Catiguá
dia 05 de setembro para falar sobre o Hospital
de Câncer de Catanduva (HCC) e da campanha
de captação de recursos. Nelson informou aos
vereadores sobre o Serviço de Radioterapia, os
recursos necessários para o término da obra e,
assim, viabilizar o Hospital de Câncer e pediu
ajuda na divulgação e realização de eventos.
Explicou que quando a Radioterapia estiver
funcionando, os pacientes do SUS deverão obrigatoriamente ser atendidos em Catanduva.
O presidente da Câmara, Danilo Herbert
Alves Martins, e os vereadores Anderson Rodrigo Alexandre, Rosangela Frassato Santezi,
Aparecida Perpétua Ponci Peres, João Basaglia, Claudemir José Grava, Valdenir Garcia,
Valdeci César Grava e Silmara Perpétua Tom
Alexandre ficaram com folhetos para doação
através da conta de energia elétrica para distribuição à população.

acelerador linear já foi adquirido e deve chegar a Catanduva brevemente. O Serviço de Radioterapia começou a
ser construído no final do mês de maio de 2013. A capacidade de atendimento será de 100 a 120 pacientes, das
6h00 às 21h00, através do SUS, convênios e particular.

Imprensa/FPA

A Fundação Padre Albino compareceu a vários leilões de gado na região e em todos ganhou cabeças de
gado. O presidente da Diretoria Administrativa, José
Carlos Rodrigues Amarante, presente em todos, falou
sobre a construção do Serviço de Radioterapia, a consequente instalação do Hospital de Câncer de Catanduva e o atendimento aos pacientes pelo SUS.
Em Nova Cardoso, no dia 10 de setembro, foram
doadas 09 cabeças de gado por Cléber Fabiano Alves/
Daiane de Souza; Lairton; Dirceu Antonio Balderrama;
Devair Jose Souza; Álvaro Pasiani/Nim Palota; Luciano
Valderrama; Rafael Rodrigues; Marcelo/Girmar/Edemar/Piphe e Joca. No dia 10 também foi realizado leilão em Santa Adélia. As Voluntárias do Bem daquela
cidade informaram que o ex-prefeito Marcelo Hercolin
e o deputado Orlando Bolçone doaram um bezerro.
Também no dia 10 no leilão em Novais foram doadas
05 cabeças de gado ao HCC por Angelina Maria Freschi; Giselha Freschi; Angélica Freschi Ricci; Nivaldo da
Cruz Teixeira (Baiano Branco) e Fábio Prado, prefeito
da cidade. Urupês também realizou leilão dia 10 com
a doação de 05 cabeças de gado por Maria Lúcia Toreli Andrela/Lucas Torelli; Prefeito Bica (Alcemir Cássio
Gréggio); Ramiro Antonio; Antonio Pereira Páscoa Filho e Comissão Organizadora do Leilão.
Tabapuã
No leilão de gado em Tabapuã no dia 17 de setembro, Nelson Lopes Martins, diretor de Captação de
Recursos, esteve presente e falou sobre o projeto do
HCC, que ganhou 10 cabeças de gado de José Carlos
Martinez Albuquerque; Milton Pereira; Silvio Sartorello; Graciano Cabrera Lopes; João Roberto Peres; Orivaldo Rosa; Francisco Albuquerque; Anselmo Baraldi;
Marco Antonio Venâncio da Silva/Anderson Pascoal e
Washington Luís Sartorello.
Caputira
No mesmo dia, em Caputira, Dr. Amarante prestigiou o leilão e o HCC ganhou uma cabeça de gado de
Solange Regina de Paula e foram leiloadas duas fivelas
personalizadas do HCC (uma masculina e uma feminina) por R$ 1.650,00.

Visita de alunos do Elias Nechar
No dia 15 de setembro, alunos do curso Técnico em
Enfermagem da escola Elias Nechar, acompanhados
do Prof. Vagner, visitaram o Serviço de Radioterapia.
Recebidos pelo Supervisor de Relações Institucionais,
Carlos Sangiorgi, eles receberam explicações e detalhes sobre a construção e a campanha de captação de
recursos para o término da obra.
Vereadores de Catiguá vão apoiar o HCC.

HCC ganha camisa autografada do São Paulo
O ex-prefeito Geraldo Vinholi entregou ao Hospital
de Câncer de Catanduva/HCC camisa autografada pelos jogadores profissionais do São Paulo F.C. A camisa,
obtida junto à diretoria do clube pelo deputado estadual Marco Vinholi (PSDB), que não pode comparecer,
foi entregue durante a reunião da Diretoria Administrativa da Fundação.
O presidente José Carlos Rodrigues Amarante
agradeceu ao deputado Marco Vinholi e ressaltou sua
parceria e colaboração para com os pleitos da Fundação Padre Albino.

Imprensa/FPA

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 31/08/17:
Eventos e doações ......................................................R$1.432.282,48
Doações através do site .................................................R$ 27.549,69
Doações através do 0500 ................................................ R$ 1.385,00
Doações através da conta de energia elétrica.....R$ 186.924,50
Telemarketing ..............................................................R$ 1.038.975,10
Nota Fiscal Paulista ....................................................... R$ 283.399,27
TOTAL R$ 2.970.516,04

A camisa foi doada para o leilão pró HCC.

Faltam R$ 2.029.483,96
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Imagens da XXVI Semana Monsenhor Albino

II Caminhada contra o câncer.

Curso de Direito - palestra “Prisões no Brasil” pelo Dr. Eli
Roberto Costa Neves Buchala.

Nova tela para o Museu Padre Albino.

Curso de Biomedicina: tipagem sanguínea, aferição de
pressão e teste de glicemia na FIPA.

PAS - arrecadação de produtos de higiene pessoal
para doação.

Curso de Pedagogia: palestra sobre primeiros socorros e
acidentes no ambiente escolar .

Colégio Catanduva: concurso de redação sobre
Padre Albino.

Hospitais Padre Albino e Emílio Carlos - café da manhã e
apresentação da vida e obra de Padre Albino.

Hospitais Padre Albino e Emílio Carlos - atividades de
prevenção em saúde.

PAS - atividade com beneficiários na recepção.

Recanto Monsenhor Albino: chá para os benfeitores.

AME: apresentação da orquestra de viola caipira Novo
mundo.

Curso de Administração: doação de sangue.

Colégio Catanduva: show de talentos.

Cursos de Educação Física: Troféu FIPA.

Curso de Biomedicina: Lar São Vicente de Paulo realização de exames nos internos.

Curso de Medicina: revitalização da área externa do
Hospital Emílio Carlos.

Missa de encerramento da Semana.

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

