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Fundação cria a Escola Técnica Padre Albino
Considerando a crescente procura por cursos técnicos, a Fundação Padre Albino criou a Escola Técnica Padre Albino – TECFIPA. A escola funcionará junto ao Colégio Catanduva, oferecendo mais uma oportunidade de aperfeiçoamento profissional para Catanduva e região. Última página.

FIPA define recepção
aos alunos ingressantes

Fundação adquire mamógrafo
e aparelhos de raio X para o HPA

A Direção Geral das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), através do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), definiu a programação da
recepção aos alunos ingressantes, que será realizada no Teatro Municipal Aniz Pachá. Página 11.

A Fundação Padre Albino adquiriu um Sistema de Mamografia Analógica
e um Sistema de Radiologia Fixa para o Centro de Diagnóstico por Imagem
do Hospital Padre Albino. Página 08.
Comunicação/HPA

Arquivo

Novo sistema de radiologia fixa: ampliação e agilidade dos exames.
A recepção aos alunos será feita em dois dias.

CEPRAJUR atende 405 pessoas em 2013
O Centro de Prática Jurídica (CEPRAJUR) do curso de Direito das FIPA
realizou, no ano de 2013, 405 atendimentos gratuitos a pessoas carentes
em seu escritório de assistência jurídica. Página 11.

Museu recebe doação
de relíquia de Padre Albino
O Museu Padre Albino recebeu uma relíquia de Padre Albino – um
pequeno pedaço da batina dele. O Diretor do Museu, Prof. Sérgio Bolinelli, conta como a relíquia foi obtida. Última página.

FIPA oferece 3 cursos de Pós-Graduação
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) estão com inscrições
abertas para três cursos de Pós-Graduação: dois na área de Administração e um na de Pedagogia. Página 06.

Vereador consegue duas
ambulâncias para a Fundação
O vereador Julinho Ramos (DEM) obteve duas ambulâncias para a
Fundação Padre Albino, através de contatos com deputados estaduais.
Última página.
Comunicação/HPA

Síndrome das pernas inquietas
Embora seja uma doença de diagnóstico relativamente fácil, a Síndrome das pernas inquietas é frequentemente subdiagnosticada, já que
muitas vezes o paciente não procura atendimento médico. Ela é uma
doença comum, que afeta 5% da população. Página 06.

Unidade do Coração
do HPA participa de
estudo internacional
O Hospital Padre Albino, através
da sua Unidade do Coração, participou do estudo OPTMIZE, de caráter
multicêntrico e randomizado, realizado com mais de 3.000 pacientes
em 33 centros do país. Esse estudo
foi apresentado pela primeira vez à
comunidade científica em São Francisco, Califórnia. Página 09.

Decoração natalina Os hospitais da Fundação prepararam uma decoração específica para o período do Natal. Na foto, a decoração do “Padre
Albino”. Página 07.

Dica do Poupinho
Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

ANO NOVO (?)
“Desejo, com toda sinceridade, morrer inteiramente pobre, sem
dinheiro, sem bens, sem dívidas e sem pecado”. (Padre Albino)

Eis-nos em um
novo ano novo,
de novo! Mas
novo como, se
tudo como estava
à meia-noite do dia 31 de dezembro permaneceu exatamente igual no primeiro dia
de janeiro?
É verdade que reiniciamos a contagem
dos dias, já que se convencionou que o ano
tem doze meses e cada um com a quantidade de dias que lhe é peculiar. Também reiniciamos alguns registros pró-memória para
caracterizá-los no tempo que convencionamos ser da forma como são.
Poderíamos, para caracterizar como algo
realmente novo, fazer como fizeram os franceses ao criarem o Calendário Revolucionário Francês, entre o final do século XVIII
e início do século XIX, que alterou as denominações dos meses (vindemiário, brumário,
frimário, etc.), bem como os períodos em
que ocorriam. Mas não. Nossa vida e nosso
dia-a-dia continuam na mesma sequência do
ano velho.
Então o que realmente muda? Muda,
na verdade, o nosso interior, nosso espírito,
nossas esperanças, nossos propósitos e até
mesmo nossas promessas. É isso o que realmente muda! Diz uma canção anonovina “...
que tudo se realize no ano que vai nascer...”.
Essa realização, porém, está centrada muito
mais no íntimo de cada um de nós do que
em realizações materiais. É o desejo de que
os nossos sonhos se concretizem para muito
além de qualquer conforto material que possamos experimentar e sejam transformados
em alegria, satisfação, amizade, amor próprio, amor à vida e amor ao próximo. É nesse ponto, no amor próximo, que para nós,
dirigentes, funcionários e colaboradores da
Fundação Padre Albino, temos o nosso ano
renovado.
Para nós pouco importa a contagem do
ano civil, já que a cada dia que passa nossas
esperanças de poder atender a todos com
qualidade, eficiência, humanidade e um sorriso nos lábios é renovada. Infelizmente a
enfermidade que atinge a todas as pessoas,
sem exceção, não escolhe nem dia, nem
hora, nem ano para atacar e, por isso, o Hospital Padre Albino fica aberto vinte e quatro
horas por dia, sete dias por semana, doze

meses por ano e anos a fio para atender a
todos os que nos procuram.
Para nós, o ano não termina nem recomeça. Ou, dito de outra forma, o ano para
nós recomeça a cada dia, a cada hora e a
cada minuto, independentemente do calendário. Nossa preocupação com o bem estar
dos pacientes e seus familiares se renova a
cada instante, pois só assim podemos suportar o peso de compartilhar com eles a dor do
infortúnio e a alegria da recuperação, o júbilo das novas vidas que florescem e a tristeza
daquelas que fenecem.
Em alguns desses momentos dolorosos
somos muitas vezes incompreendidos por
familiares e amigos do doente por não termos atendido suas expectativas. Entendemos suas decepções, mas é preciso que eles
também entendam que o ambiente em que
trabalham os nossos funcionários e colaboradores, que muitas vezes chegam ao limite
do estresse pelo convívio com centenas de
outros pacientes nas mesmas ou em piores
estado de saúde, pode gerar atos falhos. Afinal, também são humanos e têm sentimentos. Eles também gostariam que tudo passasse de forma diferente, mas muitas vezes
a solução lhes foge à própria capacidade de
resolver como gostariam. Isso, contudo, não
lhes tira o mérito do esforço, embora, pelos
motivos acima, falho.
Apesar de tudo isso, não hei de negar
que, de uma forma ou de outra, o ano novo
se faz realidade entre nós e, com ele, tudo
de bom que podemos almejar e desejar um
ao outro. É com esse espírito que renovo,
portanto, em meu nome e em nome da Fundação Padre Albino, os nossos mais enlevados desejos e propósitos de poder atender
mais e melhor a todos, indistintamente, ainda que para isso seja imprescindível a sensibilização governamental na liberação dos
recursos necessários e suficientes para o
setor de saúde, que compreende as Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos, sejam eles
públicos ou privados.
Com a concretização desse cenário, aí sim,
vamos poder afirmar, com certeza, que teremos finalmente um ANO realmente NOVO.
Feliz 2014 a todos!
José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa

Dica do Poupinho
Ao sair da sala, desligue a luz.
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Aniversários
DIA / NOME
Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
01 10 12 22 -

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Prof. Nelson Aparecido Oliani
Dr. Olegário Braido
Luiz Marcos Garcia

Coordenadoria Geral
05 12 14 21 22 -

Suelen Cristina Zanirato Dodorico
Shirley Albino Alves
Lilian Pet Hosina
Elias Cardoso Corral
Marcos Leão Alves
Sonia Maria Corradi
27 - Halana Grasiela de Abreu
Hospital Padre Albino
01 - Efigênia dos Santos Félix Andrade
Maria Aparecida Cajuela Mouco
Naielly Cristina de Matos Galante
02 - Cássia de Campos Souza
Cleusa Aparecida de Souza
Elizandra Dias
Rafaela Cristina Elias Soares
03 - Aparecida de Souza Fernandes
04 - Érica de Paula
05 - Andresa Frias Penalvel
Cristiani Aparecida Magri Ribeiro
Gisele Patrícia Antonio
06 - Antonia Gonçalves Moreira
07 - Clarice Aparecida dos Santos
Jane Alice Esperandio
Márcia Regina Tofanelli da Silva
08 - Aleandra Perpétua Fernandes Moreno
Lúcia Helena Ferro
09 - Ana Cláudia Norvete
Benedita de Fátima Oliveira Silva
Fernanda Regina Pereira Bertoni
Maria Célia Cordon Guglielmetti
Vânia Aparecida Domingos
10 - Adriana Batista Quirino
Eliane Cristina Gimenes de O. Bastos
Elisângela Elísia da Costa
Renata Delgado
Rosa Maria Camilo Guerbas
11 - Francisco Adão da Silva
Gisela Cristina Percebon Morette
Sonia Maria Pereira
12 - Adriana da Mota Santos Silva
13 - Adriana Isabel de Lima
Maria Pierina D. Anastácio
Paulo Alexandre Gomes
Teresa Cristina Savazzi Rodrigues
14 - Jeﬀerson Cavalcante de Souza
Júlia Luiza da Conceição

FEVEREIRO

DIA / NOME
15 - Dr. Igor Lopes da Silva
16 - Evanilde Donizete Triunfo
17 - Aline Pereira de Almeida
Cleide Pavani Piovani
Helen Susi Pimentel
Jânia Lúcia Domingues Oliveira Cruz
Rita de Cássia de Lima
Rosimeire Cezar Cury
Tatiane Scarpeto Teixeira
18 - Marina Pádua Durante
Silvana Regina de Sousa
Tamires Aparecida de Oliveira
19 - Jéssica Aparecida Jovedi
20 - Elisandra Paula Macedo
Lucas Eduardo dos Santos
Marcelo Godoy Bueno
Maria Ester Correa Oliveira Bellucci
21 - Adriana Freschi
Adriano Garcia
Cleonice Bento Neto Rego
Maria Janete Meneguesso
Rosa Helena Nogueira Martins
Silmara Aparecida Nardo Pozzi
22 - Héber de Souza
Judite Piccolo
Luciane Anselmo Deboni
Maria Sandra de Mello de Souza
23 - Vanderlea Lourencin Jorge
24 - Cláudia de Fátima Gonçalves
25 - Fernanda Cristina Coelho Delvechio
Léia Catia Antonio
26 - Juliane Aparecida Venturi Menegasso
Silvana Perone Pascolat
27 - Elizeri Custódio Braga
Viviane Kelli da Silva
28 - Daniela Maria Cajuela
Maria Nilde Lima dos Reis Francisco
Sonia Barduco da Silva
Hospital Emilio Carlos
02 - Dra. Luciana Bottini Antunes Crepaldi
Patrícia Carla Ramos
04 - Gisele Fernanda Jacometto
Luís Carlos Ferraz
05 - Eliane Faria dos Santos Damaceno
07 - Ailto Aparecido Machado
08 - Márcia Regina de Souza Siviero
Marli de Jesus
Nívia Ferreira Sales Gonçalves
12 - Erika Fachim Esteves
Marcos Paulo Alves
13 - Carlos Alberto Liberatore
Everton de Mello
Luís Marcelo Lima
14 - Agnaldo de Azevedo

DIA / NOME
18 - Maria das Graças Mendes
Vanessa Costa dos Santos
23 - Roseli da Silva Thomaz
24 - Matias Bezerra de Queiroz
25 - Maria Salete Moreira Rodrigues
26 - Cecília Nogueira
Jéssica Aparecida de Oliveira da Silva
Mirna de Jesus Carrero
27 - Flávia Fernanda de Oliveira
Recanto Monsenhor Albino
10 - Maria Cristina C. Mendonça
13 - Andreia Gomes
18 - Aline Aparecida Correia Galbeiro
Padre Albino Saúde
17 - Roseli Batista de Lima
20 - Liliana Gervino Carlessi
25 - Daiane de Fátima Sabião
Ambulatório Médico de Especialidades
18 - Jéssica Caroline da Cunha
Willian Gustavo Lima Fernandes
21 - Vanessa Damião Silva
26 - Andresa da Silva Reis
27 - Letícia Savegnago Fontana
Faculdades Integradas Padre Albino
03 - Márcia Cristina Machado de Souza
Prof. Marcos Venício Braz de Assis
05 - Marcos Pereira da Silva
Prof. Murillo Antonio Couto
Prof. Sidney Moreno Gil
06 - Profª Adriana Paula Sanchez Schiaveto
Prof. Flávio Louzada Graciano
07 - Profª Ana Paula Girol
Profª Cristina Aparecida Zapata Sperdutti
Prof. Dario Ravazzi Ambrizzi
08 - Marcia Sueli Barbujani
09 - Prof. Antonio Angelo Bocchini
11 - Maria de Lourdes Barbato
12 - Prof. Armindo Mastrocola Júnior
14 - Adair Zolim
17 - Vanderléia Alvarenga da Silva Castro
21 - Prof. Carlos Alexandre Mendes
23 - Prof. Sinval Malheiros Pinto Júnior
26 - Prof. Fábio Macchione dos Santos
27 - Prof. Marcílio Antonio Bortolucci
28 - Prof. Luiz Lázaro Ayusso
Marta Guassu Gonçalves Godoi
Colégio de Aplicação
10 - Profª Rosemary Fátima Moura dos Santos
12 - Gisele Roberta de Paula

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

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Dica do Poupinho
Elimine, quando possível, a iluminação de áreas externas.
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UPA – Obrigado, Fundação Padre Albino!
Na tarde do dia 21 de dezembro último esteve em Catanduva
o Ministro Alexandre Padilha para
inaugurar a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) do município
de Catanduva que, com justiça, denomina-se Dr. Attílio Cardarelli Cypriano, em homenagem ao médico
catanduvense que batalhou muito
pela melhoria da saúde do povo de
sua cidade.
Embora inaugurada com algum
atraso, essa unidade tem por finalidade atender a todas as pessoas
beneficiárias do Sistema Único de
Saúde (SUS) nos procedimentos de
baixa complexidade e com baixo
grau de urgência, os quais não podem ser realizados nos Postos de
Saúde.
Todos os oradores, entre eles
o Secretário Municipal de Saúde,

Antonio Pereira, o Deputado Federal Newton Lima, a Deputada Beth
Sahão, o Prefeito Geraldo Vinholi
e o próprio Ministro Padilha, enalteceram os serviços que serão prestados pela UPA, com atendimento
24 horas, cujos beneficiários serão a
população de Catanduva e, em breve, dos outros 18 municípios que
compõem nossa microrregião.
Eles estão cobertos de razão,
pois esse “aparelho”, conforme se
referiu o Deputado Newton Lima,
era esperado há muito tempo pelos
munícipes que amargavam filas e
mais filas para serem atendidos no
Pronto Socorro do Hospital Padre
Albino. Muitas vezes a demora no
atendimento, motivo de críticas, é
motivada pela quantidade de pacientes, não só de Catanduva, mas
de toda a região, e também pela

Funcionários homenageados do mês
Hospital Padre Albino - HPA
Andressa Cunha da Silva – PABX
Andresa F. Penhavel – Portaria
Caroline P. Bueno de Souza – Unidade de
Urgência e Emergência/Unidade Transfusional
Denise F. de Souza Cardozo – 5º andar
David Roberto B. da Silva – 4º andar
Eliana Ap. Jeronymo – Recepção Pronto
Atendimento
Érica P. Marin Barbosa – UTIs Neonatal
e Infantil
Giselda Ap. Moura Castro Campos –
Pronto Atendimento
Giselda M.O. Gozzo – Laboratório de

Análises Clínicas
Gislaine de Oliveira – Serviço de Higiene
e Limpeza
Gustavo Alves Battilani – Centro Cirúrgico
Jéssica Arruda Rodrigues – Radiologia Medicina Nuclear
Jucinéia Lima Rodrigues – Posto III
Juliana de Oliveira – Maternidades I e II
Lucas Eduardo da Matta – Hemodiálise
Luciana Paschoalotto – UTI Adulta
Simone Aparecida Trovo – Enfermagem
Sônia Barduco – UTQ
Thiago Alves Galli – Fisioterapia

Hospital Emílio Carlos – HEC
Antonio Pupio – Manutenção
Cirma Edi Klein Rossi – Central de Materiais e Esterilização
Danilo S. Crisostomo – Transportes
Eliana Ap. Tezouro Franco – SAME
Everton de Mello – Portaria
Fabiana de Souza Cury – Copa/SND
Flávia de Oliveira – Serviço de Higiene e
Limpeza
Franciele Adriana Francisco – Centro
Cirúrgico
Gláucia C. Silva do Carmo – M.I.
Irineu Chiarelli Junior – Segurança

Jeferson de Oliveira – C2 Par Masculino
Marcos Leão Alves – Monitor
Maria de Lourdes Z. dos Santos – SND
Mariele Curti – Enfermagem
Mônica de Moraes – Laboratório de
Análises Clínicas
Natália Gonçalves Nunes – UTI
Nilvania da S. Custódio – C3 Par
Paulo C. Q dos Santos – C4
Perla Martins Costa – C2 Impar
Rosangela Celotto – Recepção
Silmara Regina Aguiar – Telemarketing
Tatiane Camassuti Benevides – C3 Impar

FEVEREIRO - DATAS COMEMORATIVAS
01 – Dia do Publicitário
02 – Dia do Agente Fiscal
05 – Dia do Datiloscopista
07 – Dia Nacional do Gráfico
10 – Dia do Atleta Profissional
11 – Dia Mundial do Enfermo e do Zelador
16 – Dia do Repórter
19 – Dia do Esportista
23 – Dia do Rotariano
27 – Dia Nacional do Livro Didático e do Idoso

falta de profissionais e da própria
estrutura física, insuficiente para
atender toda a demanda.
Aliás, nesses últimos tempos,
muitos benefícios na área da saúde
vêm sendo anunciados pelos governos federal, estadual e municipal
que, com certeza, minimizarão as filas de espera em diversas especialidades, trazendo o alívio imediato ao
sofrimento dos acometidos pelas
mais diversas doenças e evitando
que outros venham a falecer antes
mesmo de terem a oportunidade
de uma consulta médica.
Em que pese a saúde ser um direito do cidadão e um dever do Estado, garantidos pela Constituição
cidadã de 1988, isto não vem ocorrendo em muitos lugares do Brasil,
assim como não vinha ocorrendo em
Catanduva, fato que, com o incremento dos chamados “postinhos” e
da UPA, tendem a ser solucionados
no curto, médio e longo prazos. Bom
para todos, inclusive para os hospitais da Fundação Padre Albino que
poderão, enfim, trabalhar dentro do
seu perfil de contratualização na média e alta complexidades e em compatibilidade com sua estrutura física
e corpo funcional.
Um detalhe talvez tenha escapado aos oradores inaugurais da UPA:
um agradecimento à Fundação Padre Albino. Enquanto, há 86 anos,
Catanduva não contava com nenhuma estrutura organizada de saúde
pública (nem privada) como hoje, o
Hospital Padre Albino – naquela época ainda Associação Beneficente de
Catanduva - tendo à frente o maior
benfeitor que se tem conhecimento
em Catanduva, Padre Albino Alves
da Cunha e Silva, já atendia a toda a
população de Catanduva e região, de
todos os níveis socioeconômicos.
Não fazia distinção de ninguém:
quem podia, pagava, quem não podia era atendido da mesma forma. E
em todos esses 86 anos a Fundação
Padre Albino não deixou de atender
ninguém e muitas vezes além da
sua capacidade de atendimento. E
durante todo esse tempo jamais fechou as suas portas, como bem se
referiu o Ministro sobre a UPA daqui
para frente, e sempre colocou dinheiro do próprio bolso para manter os hospitais abertos e a população atendida. Só nos últimos anos
foram mais de R$ 30.000.000,00
para cobrir os constantes déficits na
área da saúde.

Houve, sim, muitas críticas já
que muitas pessoas se sentiram prejudicadas pela deficiência eventual
no atendimento, repito, não porque
quisesse, mas porque não conseguia, dadas as condições extremas.
Contudo, é preciso reconhecer que
mais de 80% dos pacientes que procuravam pelo Pronto Socorro do
Hospital Padre Albino não deveriam
estar lá e sim numa unidade como
a que se inaugurou no dia 21 de dezembro, uma vez que esse serviço
é, por lei, responsabilidade do município.
Todavia, mesmo não sendo responsabilidade da Fundação Padre Albino e mesmo com toda dificuldade,
ela jamais deixou de atender e, mais
que isso, sem receber um centavo,
pois não estava, assim como não
está, contratualizada para isso.
Afirmo, com a mais lídima das
convicções, que a Fundação Padre
Albino, pelos seus dirigentes, funcionários e colaboradores, se rejubila junto com a população de Catanduva e região pela inauguração
da UPA e torce mais que ninguém
para que ela funcione dentro dos
seus reais propósitos. Mas também
acredito que ela, a Fundação, merece, sim, agradecimentos de todos os
cidadãos e autoridades constituídas
de Catanduva e região por ter, heroicamente, suportado durante todos esses anos o atendimento que a
partir de agora deverá se direcionar
à Unidade de Ponto Atendimento
(UPA).
Nosso muito obrigado ao Ministro Alexandre Padilha, por ter viabilizado mais esta Unidade de Pronto
Atendimento; nosso muito obrigado ao Prefeito Vinholi, pelo empenho em concluir a obra, equipá-la e
entregar à população de Catanduva; nosso muito obrigado à Deputada Beth Sahão, pela intermediação
durante todo o projeto da Unidade;
nossos parabéns à população de
Catanduva e região, por mais esta
conquista importantíssima para todos e nosso muito obrigado à Fundação Padre Albino, que através dos
seus hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, não deixou a população
desamparada enquanto aguardava
pela UPA.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários, procure concentrá-los em um só local.
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LAZER E VARIEDADES
Profª Lucieli Neves
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É melhor morrer de pé do que viver ajoelhado.
Slogan da Revolução Espanhola

Uma tabela para ter às mãos

Couve-flor. Previne o câncer
da próstata; previne o câncer da
mama; fortalece os ossos; elimina
escoriações; previne a doença do
coração.
Cereja. Protege o coração;
previne o câncer; acaba com as
insônias; tarda o envelhecimento;
protege contra a doença de Alzheimer.
Castanha. Ajuda a perder
peso; protege o coração; baixa o

colesterol; previne o câncer; controla a pressão arterial.
Pimentão picante. Ajuda na
digestão; suaviza as dores da garganta; remove abcessos; previne
o câncer; fortalece o sistema imunológico.
Figo. Ajuda a perder peso; previne as tromboses AVC; baixa o
colesterol; previne o câncer; controla a pressão arterial.
Peixe. Protege o coração; esti-

mula a memória; previne o câncer;
fortalece o sistema imunológico.
Linho. Ajuda a digestão; combate as diabetes; protege o coração; fortalece o cérebro; fortalece
o sistema imunológico.
Alho. Baixa o colesterol; controla a pressão arterial; previne o
câncer; mata bactérias; combate
fungos.
Toranja. Protege contra ataques cardíacos; promove a perda

de peso; previne as tromboses
AVC; previne o câncer da próstata;
baixa o colesterol.
Uva. Protege a visão; previne
pedra nos rins; previne o câncer;
aumenta o fluxo de sangue; protege o coração. (continua)
Novos usos para objetos de todo dia

Grãos: coma sem medo
Grãos livres de glúten são ricos
em fibras e oferecem benefícios
únicos, além de dar saciedade.
Quinoa
Um dos cereais festejados do
momento, a quinoa é uma excelente fonte de carboidrato de baixo índice glicêmico, que leva mais
tempo para ser transformado em
açúcar no sangue. Isso evita a
produção em excesso de insulina,
o hormônio responsável pelo estoque de gordurinhas. Ainda tem

vitaminas, sais minerais e gordura
boa. Mas é a proteína de alto valor
biológico com nove aminoácidos
que faz desse grão um alimento
especial.
Por que comer: tem carboidratos e vitaminas do complexo B.
Entre os minerais, contém ferro,
cálcio e fósforo. Também tem certa quantidade de triptofano, relacionado à produção de serotonina
para o bem-estar.

Segredos culinários
Farináceos
1. Para fazer farinha de rosca,
coloque fatias de pão torrado dentro de um saco plástico, feche bem
e esmigalhe com o rolo de macarrão. Depois, peneire.
2. Para polvilhar facilmente farinha de trigo, coloque-a num recipiente com furinhos, como o saleiro.
3. Para saber se o fermento em

pó ainda está bom, coloque uma
colher de sopa rasa do pó num
copo com água morna pela metade. Mexa. Se o fermento crescer e
ferver, ele ainda poderá ser usado.
4. Para evitar o aparecimento
de bichinhos na farinha de trigo,
coloque dentro do recipiente algumas folhinhas de louro.

CURIOSIDADE
Como o beija-flor consegue voar para trás?
Luís Fábio Silveira, biólogo curador do Museu de Zoologia de São Paulo, explica que vários fatores fazem com que o beija-flor seja a única ave
capaz de voar para trás. Em primeiro lugar, a articulação de seus ombros
é muito flexível e, portanto, pode ser movimentada mais livremente do
que a de outras aves. A asa, em contrapartida, é pouco flexível, fazendo
com que o conjunto se comporte como uma hélice. “Esta hélice, aliada
a potentes músculos peitorais, faz com que o beija-flor seja capaz de se
movimentar em qualquer direção”, afirma o estudioso.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Expressões curiosas na Língua Portuguesa
ANDA À TOA: Toa é a corda com
que uma embarcação reboca a
outra. Um navio que está à toa é

o que não tem leme nem rumo,
indo para onde o navio que o
reboca determinar.

Linhaça
Rica em fibras e lignanas (tipo
de fitoestrógeno), a semente de linhaça ajuda a minorar os riscos de
doenças cardiovasculares, atenua
os sintomas da menopausa, melhora o funcionamento intestinal
e fortalece o sistema imunológico.

WD-40 remove marcas de lápis de
cera de qualquer superfície.

Bolo saudável
(sem leite, sem açúcar e sem farinha)

Ingredientes
- 3 ovos
- 5 bananas nanicas bem maduras
- 2 xícaras de aveia
- 1 copo de damasco picado
- 1 colher de sopa de fermento
em pó
- 1/2 copo de ameixa preta picada
- 1/2 copo de nozes picadas

Sorvete de iogurte
Ingredientes
- 5 potes de iogurte natural
- frutas ligeiramente cortadas
- adoçante (ou mel)
- palitos para picolés
Modo de preparo
Bata o iogurte com o adoçante
ou o mel, disponha as frutas
nas forminhas de picolés (se
não tiver forminha podem ser
colocadas em copos plásticos descartáveis) e coloque o
iogurte já batido. Leve ao congelador por +/- 12 horas.
OBS: se preferir o picolé um
pouco mais cremoso pode adicionar creme de leite ao iogurte
ao bater.

- 1/2 copo de uva passa
Modo de preparo
Bata no liquidificador os ovos
com as bananas. Passe para um
refratário e misture os outros
ingredientes Coloque em forma
untada e asse em forno médio
até dourar.

Sorvete com café
Ingredientes
- 1 litro de sorvete de baunilha
ou creme
- ½ xícara de amêndoas ou
castanhas de caju torradas
- 2 xícaras de café forte
- 1 colher de sopa de rum
- grãos de café para decorar
Modo de preparo
Retire o sorvete do congelador
para amolecer um pouco e misture com as amêndoas. Leve novamente ao congelador por uma
hora. Misture o café já frio com
o rum. Coloque 2 bolas de sorvete em cada taça, regue com a
mistura de café e rum e decore
com grãos inteiros de café. Sirva
imediatamente.

Dica do Poupinho
Na limpeza noturna, ligue apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.
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FIPA oferece 3 cursos de Pós-Graduação em 2014
As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) estão com inscrições
abertas para três cursos de Pós-Graduação neste ano de 2014:
dois na área de Administração e
um na de Pedagogia.
Na área de Pedagogia o curso
é “Saberes e práticas em Educação
Infantil e Alfabetização”, destinado
a professores, educadores, psicólogos, pedagogos e profissionais
de áreas afins. O curso tem como
compromisso preparar profissionais
que contribuam para a melhoria da
qualidade da educação. Nesse sentido, propõe-se a promover a reflexão sobre os saberes e práticas da
educação infantil e do processo de
alfabetização, incluindo discussões
acerca das linguagens e produções
artístico-culturais, estratégias para
favorecer a discussão de questões
da prática educacional, em especial
sobre educar crianças na cultura
contemporânea, como também a
elaboração de projetos institucio-

nais e escolares. O curso, semipresencial, tem a duração de 360 horas, mais a monografia.
Na área de Administração, o
curso “Controladoria contábil” e
“Gestão financeira”, para administradores, contadores, economistas,
diretores, gestores, consultores empresariais e profissionais das áreas
afins, desenvolverá conteúdos com
foco na controladoria para subsidiar
a tomada de decisões, abordando
contabilidade como ferramenta
gerencial, além de conteúdos da
área financeira e econômica, que
proporcionam condições para desenvolvimento de planejamentos
estratégicos e estudo de viabilidade
econômica dos negócios. O curso
também oferece conhecimentos
nas áreas de planejamento tributário, orçamentário, análise de investimentos e auditoria. Semipresencial,
o curso tem a duração de 380 horas,
mais a monografia.
Por fim, “Gestão estratégica

Professor da Educação Física
participa de livro
O professor do curso de Educação Física das FIPA Ademir
Testa Junior tem participação no
livro “Educação Física Escolar:
saberes, práticas pedagógicas e
formação”, lançado pela Edito-

ra Intersaberes. Ele escreveu o
Capítulo 8 “Movimento, saúde
e qualidade de vida: Espaço necessário na Educação Física escolar”, juntamente com a Profª
Silvia Christina Madrid Finck.

Síndrome das pernas inquietas
Dr. Ricardo Domingos Delduque
A Síndrome das pernas inquietas é doença comum, que afeta 5%
da população, principalmente mulheres, grávidas e pessoas com diabetes mellitus, insuficiência renal,
anemia e com história familiar positiva para a doença ou que usam
certos tipos de medicamentos.
Caracterizada pela necessidade ou urgência em movimentar
os membros inferiores, ela ocorre
principalmente à noite e quando
se está em repouso. Na maioria
das vezes, a necessidade em mexer
as pernas vem acompanhada por
incômodo referido como irritação,
fisgada, dormência, cansaço, peso,
“ruindade”, etc.
A doença se associa com prejuízo do sono, causando insônia
ou sonolência diurna, além de haver estudos que a relacionam com
maior mortalidade cardiovascular.
O diagnóstico é essencialmente clí-

nico, sendo baseado nos sintomas
do paciente, porém, alguns exames laboratoriais são realizados
para excluir outros diagnósticos
associados e até mesmo pode se
realizar polissonografia para uma
análise mais fidedigna do sono.
O tratamento se baseia em medidas não-farmacológicas, como
atividade física, psicoterapia, compressas geladas e principalmente
em medidas farmacológicas, ou
seja, por medicamentos. Os medicamentos mais utilizados são os
agonistas dopaminérgicos (também utilizados em Doença de Parkinson), opióides e Gabapentina,
além de suplemento de ferro nas
pessoas com deficiência de ferro.
Embora seja uma doença de
diagnóstico relativamente fácil, é
frequentemente subdiagnosticada, já que muitas vezes o paciente
não procura atendimento médico.

Divulgação

Formandos de 2013.

de pessoas e marketing” oferece
conteúdos específicos da área de
marketing, privilegiando estratégias
inovadoras e tendências mercadológicas, técnicas de negociação e
vendas. Nos módulos de Gestão de
Pessoas, os conteúdos são voltados
para o contexto organizacional de
pessoas, como remuneração estratégica, avaliação do desempenho, treinamento e desenvolvimento, além
de técnicas para desenvolvimento de
lideranças e motivação. Destinado a
administradores, publicitários, gestores, diretores, consultores empresa-

riais e profissionais das áreas afins o
curso, semipresencial, tem a duração
de 372 horas, mais a monografia.
As aulas começam em março
de 2014. Os interessados em mais
informações devem ligar para (17)
3311.4800 ou 0800-772.5393.
Formatura
Dia 14 de dezembro, no Câmpus São Francisco, foi realizada a
cerimônia de entrega dos certificados de conclusão dos cursos de
Pós-Graduação em Controladoria
Contábil e Gestão de Finanças.

Sindicato Rural doa alimentos
ao Recanto Monsenhor Albino
O presidente do Sindicato
Rural de Catanduva, Gustavo
Moretto, acompanhado do Diretor da Fundação Padre Albino
Joaquim Carlos Martins, entregou no dia 13 de dezembro, ao
Recanto Monsenhor Albino, em
doação, os alimentos arrecadados na palestra sobre agronegócios, ministrada pelo Prof. Dr.
Marcos Fava Neves no dia 26 de

novembro, no Anfiteatro Padre
Albino.
O ingresso para a palestra foi
um quilo de alimento não perecível e o Sindicato Rural arrecadou
137 quilos de arroz, 03 quilos de
farinha de trigo, um quilo de sal,
47 quilos de feijão, 28 quilos de
açúcar, 06 litros de leite, 2½ quilos
de macarrão, 4½ quilos de café e
um quilo de lentilhas.

Bibliotecas divulgam relatório
As bibliotecas das FIPA, “Cheddi
Gattaz”, do Câmpus Sede, que atende os cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Medicina e
Pedagogia, e “Dr. José Virgílio Vita”,
do Câmpus São Francisco, que atende os cursos de Administração, Direito, e Pós-Graduação, divulgaram
o relatório do movimento geral de
2013.
De acordo com o relatório os
empréstimos e consultas de livros,
periódicos e multimídia atingiram
33.883, que somados a recuperação da informação, pedidos de
levantamento/pesquisa, pedidos

de separatas (SCAD), normalização
documentária - referências bibliográficas, normalização/formatação
e fichas catalográficas totalizaram
36.421. Os dados estatísticos referentes ao movimento geral (empréstimos, renovações e consulta local)
dos alunos dos cursos, professores,
pós-graduação, médicos residentes
e comunidade apontaram um total
de 33.883. No ano de 2013, ainda,
houve 779 reservas de livros.
As FIPA investiram R$ 137.513,30
nas duas bibliotecas na aquisição de
livros e assinaturas de periódicos e
jornais.

Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho que requerem níveis elevados de iluminação.
JORNAL DA FUNDAÇÃO
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Fundação homenageia colaboradora
pelos 40 anos de trabalho no HPA

Olga: 40 anos no Setor Financeiro do HPA.

A colaboradora Olga Sueli Angelon Delmonico completou 40 anos de
serviços prestados à Fundação Padre
Albino. Aposentada há 10 anos, Olga
optou em outubro de 2013 pela dedicação exclusiva à sua família e às
atividades pessoais.
Olga foi selecionada pela Irmã
Celeste para atuar no Departamento
Financeiro do Hospital Padre Albino.
De acordo com a assistente financeira, a Fundação Padre Albino foi o seu
primeiro e único emprego. “Eu fiz da
instituição a extensão da minha casa

e, por isso, sempre agi com honestidade e responsabilidade”, revela.
Diante dos desafios superados
ao longo do tempo, a colaboradora
afirma ter cumprido a sua missão
na área profissional. “Lidar com o dinheiro dos outros demanda sempre
atenção e profissionalismo e, graças
a Deus, fiz isso com muita presteza”,
diz.
Para Olga, a ética é fundamental no processo de trabalho. “Toda
a atuação, independentemente da
profissão, necessita de seriedade,
dedicação e amor. Sendo assim, recomendo às pessoas que estão iniciando a sua carreira profissional que
exerçam a sua função com consciência”, aconselha.
No dia 13 de dezembro último,
durante a confraternização de final
do ano, Olga foi homenageada. O
presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr.
José Carlos Rodrigues Amarante, em
nome da instituição, agradeceu os
serviços prestados pela colaboradora e ressaltou que sua atuação é um
exemplo a ser seguido pelos demais
profissionais. “O maior capital que

uma organização pode ter é o talento humano e, nesse contexto, a Olga
pode ser considerada um dos patrimônios da Fundação Padre Albino”,
comentou. Na ocasião, Olga ganhou
um mimo da instituição e foi cumprimentada pelos colegas de trabalho.
Na Tesouraria do hospital, diariamente, a colaboradora manteve
contato com o público e com suas

histórias de vida. Além disso, o relacionamento com os colegas de trabalho sempre foi cordial. “Receber essa
homenagem foi uma surpresa muito
agradável, uma vez que a Fundação
sempre fará parte da minha vida”,
disse. Emocionada, Olga ressalta a
gratidão pela acolhida e despede-se
da sua “família do coração” desejando alegria, sucesso e muita saúde.

HPA inicia o projeto Café Especial
O Serviço de Nutrição e Dietética
do Hospital Padre Albino, em parceria com a administração hospitalar
e o Grupo de Trabalho de Humanização, em substituição aos cafés
comemorativos (Dia da Mulher, Dia
das Mães, Dia do Homem, Dia dos
Pais), iniciou no dia 19 de dezembro
o projeto “Café Especial”, que propõe a diversificação do cardápio do
lanche dos colaboradores.
A ação tem o objetivo de manter

um ambiente de trabalho propício à
integração entre os colaboradores
e melhoria do desempenho e incentivar entre a equipe de trabalho
a motivação e o reconhecimento
dos esforços prestados diariamente
para o crescimento da instituição.
O Natal foi o tema desse café.
A atividade deverá acontecer, assim como no Hospital Emílio Carlos,
uma vez por mês sempre com um
tema específico.
Comunicação/HPA

Agradecimento
Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino agradecem as doações
recebidas no final do ano.
No dia 24 de dezembro as crianças internadas na Pediatria do Hospital Padre Albino receberam brinquedos doados pela comunidade.
Ainda, na data, Osmar Cherubin Lereu, colaborador do Setor de Transportes do Hospital Emílio Carlos,
acompanhado por Daiane (Serviço
Social HPA), Juliane (Administrativo/
Coordenação de Enfermagem HPA),
Camila e Eliete (Serviço Social HEC),
Benedito e Michelle (Administração
HEC), Luciano (Recepção HEC), Claudenice (Coordenação de Enfermagem HEC) e voluntários como Creo

Ferrerois e o violinista Moacir Rodrigues Júnior presentearam os pacientes internados nos hospitais com panetones. O grupo teve a companhia
do presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos
Rodrigues Amarante. Os participantes realizaram a ação voluntária caracterizados com roupas natalinas.
No dia 25 de dezembro, o Sr. Jurandir
César Pedrassoli distribuiu presentes
aos pacientes internados no “Padre
Albino”.
O presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, agradece a ajuda da sociedade e a participação dos colaboradores.

Dr. Amarante e o grupo que realizou a ação no Hospital Emílio Carlos.

O natal foi o tema do café no HPA.

Decoração natalina nos hospitais
Divulgação

Divulgação

O presépio montado no "Emílio Carlos".

Preocupada com a ambiência
hospitalar, a administração dos hospitais da Fundação Padre Albino, em
parceria com os Serviços de Hotelaria, Higiene e Limpeza e voluntários,
viabilizou uma decoração específica
para o período do Natal.
No “Padre Albino”, a irmã Maria do Rosário Gomes coordenou a
montagem do presépio. As equipes
da Hotelaria e Higiene e Limpeza
ficaram responsáveis pela árvore
de Natal. A colaboradora Márcia
Cristina Alves doou enfeites natalinos ao hospital. No “Emílio Carlos”,
a enfermeira Márcia Occhiena, em
parceria com o voluntário Frederico
Vieira Occhiena, organizou um presépio, montado no saguão principal
do hospital.

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes, acenda apenas as luzes necessárias.
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Fundação adquire mamógrafo e
aparelhos de raio X para o HPA
Comunicação/HPA

O novo sistema de mamografia analógica.

A Fundação Padre Albino adquiriu, através de financiamento,
um Sistema de Mamografia Ana-

lógica e um Sistema de Radiologia
Fixa para a nova unidade do Centro de Diagnóstico por Imagem/
CDI do Hospital Padre Albino.
A estimativa é de que o investimento, de aproximadamente R$
250.000,00, possa beneficiar os
usuários com a ampliação e agilidade dos exames de diagnóstico
por imagem.
De acordo com o presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, o CDI
é o maior centro de medicina diagnóstica e preventiva da região.
“A qualidade dos nossos equipa-

Contribuintes visitam o Hospital Emílio Carlos
Regularmente, o Serviço de Telemarketing dos hospitais da Fundação Padre Albino organiza visitas
monitoradas com os contribuintes
que fazem doações para o Serviço
de Radioterapia e para os demais
projetos da área da saúde desenvolvidos pela instituição.
No último dia 14 de novembro,
o Diretor Auxiliar Administrativo da
Área da Saúde, Renato Centurion

mentos somada ao desempenho
da nossa equipe médica, que é
altamente especializada, garante
a qualidade e segurança dos resultados e a preferência e satisfação
dos nossos clientes”, ressaltou.
O Centro de Diagnóstico por
Imagem do Hospital Padre Albino
oferece desde a radiologia convencional até os mais sofisticados
recursos tecnológicos para diagnósticos por imagem. São mais de
400 exames diferentes disponíveis
em especialidades como ultrassonografia, radiologia, tomografia
computadorizada,
ressonância
magnética, mamografia e densito-

metria.
No ano de 2013 o CDI realizou
63.897 exames de raio X, 11.681
tomografias, 6.425 ressonâncias
magnéticas, 5.903 mamografias,
1.370 densitometrias ósseas e
24.865 ultrassons. Além de atender ao Sistema Único de Saúde/
SUS, o CDI tem uma ampla rede
de convênios com os principais
planos e seguros de saúde.
Para abrigar os novos equipamentos de diagnóstico por imagem, a Fundação ampliou o CDI e
inaugurou no dia 12 de dezembro
uma extensão da unidade no Hospital Padre Albino.

Hospitais realizam VI Simpósio de Curativos
Comunicação/HPA

Stuchi, e a Supervisora de Telemarketing, Maria Aparecida Albino
Alves Rosa, recepcionaram os visitantes no Hospital Emílio Carlos.
Na ocasião, o Secretário da Diretoria Administrativa, Edison Bonutti,
também esteve presente.
Ao final da visita, os participantes puderam desfrutar de um café
da manhã oferecido pelo Serviço
de Nutrição e Dietética do hospital.
Comunicação/HPA

As visitas dos contribuintes são regulares.

Segurança do paciente e qualidade
é tema de treinamento
O Serviço de Educação Continuada do Hospital Padre Albino ministrou nos dias 18, 19, 20 e 23 de
dezembro, às 7h15 e às 13h15, treinamento com o tema “Segurança do
paciente e qualidade em serviço de
saúde”.
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA, o
paradigma da qualidade da atenção
nos serviços de saúde brasileiros,
cada dia mais, surge como uma exigência da sociedade, reforçada tanto
pelos compromissos internos, quanto pelos compromissos externos
estabelecidos junto à Organização
Mundial de Saúde e da Aliança Mun-

dial para a Segurança do Paciente.
Destaca-se entre esses compromissos o desenvolvimento de
esforços que visem a melhoria da
comunicação, transparência das informações, empoderamento e participação do paciente e usuários de
serviços de saúde.
O treinamento visou capacitar
todos os colaboradores para um
atendimento ainda mais seguro e
qualificado. Os treinamentos da
Educação Continuada são realizados
mensalmente, de acordo com um
cronograma prévio, conforme as necessidades dos setores e o interesse
dos colaboradores.

Os Grupos de Curativos dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino
realizaram dia 12 de novembro, a
partir das 8h00, no Anfiteatro Padre
Albino, o VI Simpósio de Curativos.
A avaliação e a conduta no tratamento das feridas foram abordadas
pela enfermeira e estomaterapeuta
Maria Cláudia Barboza Picolo. Na
sequência, Dr. Jorge Valiatti, professor do curso de Medicina das FIPA,
Diretor Técnico e responsável pelas
UTIs adultas dos hospitais Emílio
Carlos e Padre Albino, fez uma explanação sobre o tratamento das
feridas por Oxigenioterapia Hiperbárica, um método terapêutico
reconhecido no Brasil pelos órgãos
competentes, regulamentado pelo
Conselho Federal de Medicina desde 1995, através da Resolução nº
1.457. A enfermeira Cibele Cristina
Fernandes relatou as experiências
do tratamento com a oxigenioterapia.
Os cuidados com a pele do neonato foram ressaltados pela enfermeira responsável pela UTI Infantil

e docente do curso de Enfermagem
das FIPA, Wanda Manfredo. A importância do cuidado com a pele
do paciente queimado foi tema das
enfermeiras Elisabete Banhos e Ana
Lúcia dos Santos. Elisabete Banhos
falou, ainda, sobre a experiência
da utilização da prata iônica em pacientes queimados, internados na
Unidade de Tratamento para Queimados do Hospital Padre Albino.
A enfermeira Elisangela Cristina Centurion Cabrera, atuante nos
setores de internação e integrante
do Grupo de Curativos do Hospital
Padre Albino, falou sobre o curativo
com o adesivo de espuma com prata. A enfermeira Coordenadora do
Serviço de Enfermagem e do Grupo
de Curativos do Hospital Emílio Carlos, Claudenice dos Santos Rocha,
também apresentou um relato das
experiências no tratamento das feridas.
O evento, que contou com o
apoio do Grupo Empório Saúde, foi
direcionado aos acadêmicos e profissionais da saúde.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes, janelas, pisos e forros.
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Unidade do Coração do HPA
participa de estudo internacional
O Hospital Padre Albino, através da sua Unidade do Coração,
participou do estudo OPTMIZE, de
caráter multicêntrico e randomizado, realizado com mais de 3.000
pacientes em 33 centros do país.
De acordo com o Prof. Dr. Fernando Devito, responsável pela
Unidade e docente do curso de
Medicina das FIPA, esse estudo
foi apresentado pela primeira vez
à comunidade científica na última
semana de outubro, em São Francisco, Califórnia, com publicação
simultânea na revista JAMA. “Fica-

mos entre os dez centros que incluíram pacientes e o único centro
a ter 100% de seguimento tardio
completo”, disse ele. Dr. Fernando Devito informa que por isso
foi contemplado com a co-autoria
ao lado de colegas ilustres do cenário internacional, como Fausto
Feres, Alexandre Abizaid (Dante
Pazzanese), Martin Leon (Universidade da Columbia), Antonio
Marin Neto (Ribeirão Preto/USP),
Spencer King III (Universidade da
Emory, Atlanta), além de outros
profissionais e outras instituições

Grupo de Trabalho de Humanização
é referência para a região
O Grupo de Trabalho de Humanização dos Hospitais da Fundação Padre Albino recebeu, no
dia 20 de novembro, a visita da
enfermeira Marlene Rodrigues de

Souza Gomes, do Hospital Maria
do Valle Pereira, de Tabapuã.
A profissional veio conhecer as
boas práticas do Grupo de Humanização.

Depoimento de paciente
Gratidão a Deus que me deu a
chance de continuar vivendo após
um grave acidente de moto; ao Hospital Padre Albino que ofereceu o
melhor durante o período em que
eu estive internado; à equipe da Ortopedia, em especial ao Dr. Araxá, Dr.
Geraldo e Dr. Leonardo; à equipe da
Unidade de Tratamento Intensivo
que, representada pelo Dr. Valiatti,
se desdobrou para me manter com
vida; à equipe de enfermagem e aos
atendentes do Centro Cirúrgico e das
enfermarias (3º e 4º andar) pela dedicação e presteza no atendimento;
ao Serviço Social pelo apoio.
Enfim, agradeço a todos que

contribuíram para a minha recuperação física e emocional por meio das
preces e/ou visitas.
Desejo que Deus mantenha a
chama da esperança viva aos que
necessitam do acolhimento hospitalar para a recuperação. Eu não poderia deixar de expressar publicamente
a minha posição favorável à Fundação Padre Albino, mantenedora do
Hospital Padre Albino, que provou
com os serviços prestados que dá sequência ao bom trabalho do patrono
da instituição, Monsenhor Albino,
junto aos mais necessitados.
Benedito Lenoi dos Santos
Catanduva, 4 de dezembro de 2013.

Docente da Medicina é certificado
em Medicina do Sono
O Dr. Ricardo Domingos Delduque, docente do curso de Medicina
das FIPA, foi aprovado no II Exame
de Suficiência para obtenção do
certificado da área de atuação em
Medicina do Sono.
O exame, organizado pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial,
Academia Brasileira de Neurologia,
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e Associação Brasileira de Psiquiatria, de acordo com o
convênio firmado com a Associação
Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina, foi realizado dia 30

de novembro último, em São Paulo.
A Medicina do Sono é área
de atuação das especialidades de
Otorrinolaringologia, Neurologia,
Pneumologia e Psiquiatria e os portadores do Certificado de Área de
Atuação em Medicina do Sono estão habilitados a exercer a Medicina
do Sono em território brasileiro em
toda a sua abrangência, incluindo
todos os setores de diagnóstico e
terapêutica da área de atuação.
Dr. Ricardo Delduque faz Ambulatório de Sono às sextas-feiras, das
13 às 15 horas, no Hospital Emilio
Carlos.

nacionais muito importantes.
O estudo, ainda segundo Dr.
Fernando, deverá ser desmembrado em 10 ou 15 subestudos,
dado o grande conteúdo de infor-

mações, além de seguimento ainda aos 24 e 36 meses de evolução,
gerando múltiplas publicações.
O artigo é destaque nos maiores
sites de cardiologia.

Medicina obtém mais 20 bolsas
para Residência Médica
A Comissão de Residência Médica (COREME) do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) obteve através de
programa dos Ministérios da Saúde
e da Educação, o Projeto Pró-Residência, mais 20 (vinte) bolsas para
a ampliação de vagas de Residência
Médica.
De acordo com o Coordenador,
Prof. Dr. Jorge Luis Valiatti, as novas
bolsas foram autorizadas através da
Portaria Conjunta nº 12, de 20 de
dezembro de 2013, e são: Anestesiologia (01), Cirurgia Plástica (01),
Clínica Médica (08), Medicina de Família e Comunidade (06) e Radiologia e Diagnóstico por Imagem (04).

Dr. Valiatti informa que o Programa Pró-Residência” - Programa
Nacional de Apoio à Formação de
Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas do Governo Federal teve
início em 2010. “Naquele ano conseguimos do Pró-Residência 13 (treze) bolsas para médicos residentes
nos Programas de Medicina Intensiva Adulto (02), Medicina Intensiva Pediátrica (02), Cirurgia Geral
(03), Obstetrícia e Ginecologia (02),
Clínica Médica (02), Pediatria (02).
Em 2011 conseguimos mais 6 (seis)
bolsas, distribuídas entre Ortopedia (01), Anestesiologia (03), Cirurgia do Trauma (01) e Neonatologia
(01)”, completa o Coordenador.

Estado dobra verba das Santas Casas e
hospitais filantrópicos para 2014

Divulgação

Dr. Amarante e Dr. Rogatti, presidente da FEHOSP.

Dia 11 de dezembro foi lançado, no Palácio dos Bandeirantes, o
Programa de Auxílio às Santas Casas
e Hospitais Filantrópicos do Estado
de São Paulo, com a presença de
representantes de dezenas de instituições.
O Secretário de Saúde, David
Uip, explicou sobre a divisão em três
níveis: os hospitais estruturantes, de
alta complexidade, os hospitais estratégicos, de média complexidade,
e os de apoio, que ficarão na retaguarda com menos de 50 leitos. “A
inovação desse projeto é o que chamamos de qualificação do paciente,
para que a pessoa que necessita de
atenção primária não vá procurar
atendimento em um hospital de alta
complexidade. Uma estruturação de
inteligência e competência, feita pela

primeira vez no Brasil, com um rígido
sistema de controle de qualidade,
para acabar com o paciente itinerante”, explicou.
O governador Geraldo Alckmin
enalteceu o setor. “Esse projeto é
para retribuir com gratidão e reconhecimento o que as Santas Casas
sempre fizeram pela saúde sozinhas. Somos o único Estado no Brasil que põe verba para custeio. Em
2013 foram R$ 230 mi e em 2014
serão R$ 535 mi”, afirmou.
“Hoje estamos aqui para celebrar mais uma conquista para os
filantrópicos, que não poderia ter
vindo em melhor hora. Essa verba
é um alento para nossas entidades
nesse fim de ano e nos trará certamente um novo ano com mais otimismo e esperança”, acrescentou
o diretor-presidente da Fehosp. De
acordo com Edson Rogatti, o impacto dessa verba é significativo para
as instituições. Agora só nos resta
aguardar a portaria. Está previsto
que a partir de janeiro as entidades
já comecem a receber os recursos”,
finaliza.
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, participou do encontro.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas e demais aparelhos de iluminação.
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405
Fones: 3523 2223 - 3522 4429
BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA
•Dr. José Luís Sampaio Martins
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto
Av.: Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristina Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179

CLÍNICA MÉDICA
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830
Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1.405
Fone: 3524 4809
GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959 - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970
NEFROLOGIA
•Dra. Luciana S. Devito Grisotto
Av.: Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339

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

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

NEUROLOGIA CLÍNICA
(adulta e infantil)

PEDIATRIA

Eletroencefalografia computadorizada
e mapeamento cerebral eletroneuromiografia e potenciais evocados audiƟvo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438
Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça,
eletroencefalografia computadorizada
e mapeamento cerebral.
•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 - Fone: 3523 2583
•Dra. Simone Mayra Fernandes
Rua Maranhão, 1909 - Fone: 3522 6060
NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA,
CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3525 3139
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199

•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Ceará, 847
Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405 - Fone: 3523 2223
PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PNEUMOLOGIA E
DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
REUMATOLOGIA
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº

Revista Bioética publica artigo de egressa e professores das FIPA
A Revista Bioética publicou em
seu Volume 21, nº 3 (2013) o artigo
“Ética e cuidados paliativos: o que
os médicos sabem sobre o assunto?”, autoria da egressa do curso
de Medicina das FIPA Izabela Dias
Brugugnolli e dos professores Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga e

Eduardo Marques da Silva.
O projeto de pesquisa, financiado pelo programa de Bolsa de
Pesquisa do Centro de Bioética do
Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo (Cremesp), ressalta que a partir do novo Código de
Ética Médica brasileiro ficou estabe-

lecido que o médico deve empregar
cuidados paliativos na impossibilidade de cura e que o objetivo do
estudo foi conhecer o estado atual
dessa prática.
O trabalho concluiu que “o conhecimento dos médicos em atividade sobre o tema é precário e me-

didas de educação médica se fazem
necessárias para suprir tal carência.
A curto e médio prazos a alternativa
seria implementar ações em educação médica continuada e, a longo
prazo, a implantação definitiva da
medicina paliativa na grade curricular das escolas médicas.”

Dica do Poupinho
Use luz natural de janelas sempre que possível.
JORNAL DA FUNDAÇÃO
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Ceprajur atende 405 pessoas em 2013
o Centro de Prática Jurídica
(CEPRAJUR) do curso de Direito
das FIPA (Faculdades Integradas
Padre Albino) realizou, no ano de
2013, 405 atendimentos gratuitos
a pessoas carentes em seu escritório de assistência jurídica.
Em parceira com a Associação Nosso Pão, da Paróquia Imaculada Conceição, e o PROCON
o atendimento foi realizado por
estagiários, sob supervisão de um
advogado, professor do curso. Participaram do projeto em 2013 os
alunos Juliana Guidi Magalhães e
Rafael Mello Melotto, do 4º ano, e
Mauro José Pinto, do 3º ano, prestando atendimento principalmente nas áreas de Direito de Família,
Imobiliário e do Consumidor.

De acordo com seu Coordenador, Prof. Donizett Pereira, por
localizar-se em um bairro extremamente carente de Catanduva,
“o CEPRAJUR possibilita aos assistidos o encaminhamento aos órgãos competentes para solucionar
suas pendências jurídicas, incorporando e difundindo o espírito
comunitário desenvolvido pela
Fundação Padre Albino na cidade, por quase um século, na área
de saúde, assistência e ensino de
qualidade”.
O professor explica que o escritório de assistência jurídica do
CEPRAJUR não é apenas um núcleo jurídico. “É um instituto que
congrega, ao mesmo tempo, atividades de prática e orientação

MEC renova o reconhecimento
do curso de Administração
O Ministério da Educação
(MEC), através da Portaria nº 705,
de 18/12/13, publicada no Diário
Oficial da União de 19/12/13,
renovou o reconhecimento do
curso de Administração das Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA). Em recente avaliação divulgada o curso obteve 04 no CPC

– Conceito Preliminar de Curso,
cujo máximo é 05.
O curso de Administração iniciou seu primeiro ano letivo em
1º/08/72, formando esta primeira turma em 1976, e oferece 180
vagas em seu Processo Seletivo
anual, com duração do curso de
4 anos.

VIII Natal Júnior
A FAECA Júnior, Empresa Júnior do curso de Administração
das FIPA, realizou dia 15 de dezembro, a partir das 8h00, no salão paroquial da Paróquia Santa
Rita de Cássia, de Catanduva, o
seu VIII Natal Júnior. As entidades
beneficiadas neste ano foram a
Conferência Vicentina e a Pastoral
da Criança daquela paróquia.
O evento começou com café
da manhã, no salão paroquial, seguido de missa e apresentação de
teatro pelos jovens da Paróquia.
Após o teatro foi servido o almoço
e sorteados brindes para os presentes. Com a chegada do Papai
Noel foram entregues os presentes para as mais de 80 crianças in-

tegrantes das Pastorais da Criança
da Conferência Vicentina e distribuídas cestas de Natal a todas as
famílias das duas pastorais, num
total de 50, fornecidas pela Empresa Junior.
“Foi um dia de muita descontração, de solidariedade e entrega pelos integrantes da Empresa
Junior e seus apoiadores”, disse o
Prof. Paulo Marques, Coordenador
da FAECA Júnior. De acordo com
ele, entre familiares das acrianças
e crianças, o evento contou com
mais de 150 pessoas.
O Natal Júnior é realizado
anualmente, em cumprimento à
programação de responsabilidade
social da FAECA Júnior.
Divulgação

Chegada do Papai Noel: alegria das crianças.

jurídica, extensão à comunidade,
grupo de estudos de casos concretos, atividades de conscientização
dos direitos da população menos
favorecida e noções de cidadania”,
completa Donizett Pereira.

O Escritório de Assistência Jurídica, anexo à Paróquia Imaculada Conceição, localiza-se na Rua
São Leopoldo nº 80, no bairro
Bom Pastor, funcionando em horário comercial.

FIPA define recepção aos
alunos ingressantes de 2014
A Direção Geral das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA),
através do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), definiu a programação da recepção aos alunos ingressantes de 2014.
No dia 03 de fevereiro serão
recepcionados os alunos de Biomedicina, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), Enfermagem e
Medicina e no dia 10 os alunos dos
cursos de Administração, Direito e
Pedagogia. De acordo com o Coordenador do NAE, Prof. Marcos Venicio Braz de Assis, a recepção será no
Teatro Municipal Aniz Pachá, na Rua
14 de abril, 50, Jardim do Bosque.
Da programação constam apresentação do vídeo institucional,
boas vindas do Diretor, apresentação cultural e palestra motivacional. Os alunos deverão levar um

quilo de alimento não perecível
para a Coleta Solidária, que será
destinada a entidades beneficentes de Catanduva.
Vestibulares
As FIPA realizaram dia 22 de janeiro, às 19 horas, no Câmpus São
Francisco, a prova do 2º Vestibular
Unificado 2014 para os cursos de
Administração, Biomedicina, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem e Pedagogia.
203 candidatos se inscreveram. O
resultado foi divulgado no dia 24 e a
matrícula feita de 27 a 30 de janeiro.
No dia 17 de janeiro a VUNESP
divulgou o resultado do vestibular
para o curso de Medicina, que registrou uma abstenção de 19%. O
vestibular teve 4.033 candidatos
inscritos. A matrícula foi realizada
no dia 20 de janeiro.

Revista publica artigo de professores
e acadêmicos das FIPA
A revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões publicou o artigo “Avaliação dos parâmetros
gasométricos dos traumatizados
durante o atendimento pré-hospitalar móvel”, de autoria de professores e acadêmicos das FIPA e
colaboradores de outras instituições. O objetivo do trabalho foi
avaliar diferenças gasométricas
dos pacientes traumatizados graves que necessitaram de intubação orotraqueal no atendimento
pré-hospitalar.
Os autores são os doutores

Ricardo Gonsaga e Jorge Valiatti,
professores do curso de Medicina;
Izabela Brugugnolli, Residente em
Clínica Médica; Nathalie Neves e
Natália Dias Sertório, acadêmicas
do curso de Medicina, todos das
FIPA; João Paulo Gilioli, acadêmico de Medicina da UniCastelo/
Fernandópolis; Mariana Farina Valiatti, Residente em Clínica Médica da UNESP/Botucatu, e Gustavo
Pereira Fraga, professor Coordenador da disciplina de Cirurgia do
Trauma da Faculdade de Ciências
Médicas da Unicamp.

FEMUCA já tem bandas selecionadas
O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) das Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA) divulgou as doze
bandas selecionadas que participarão do V FEMUCA (Festival de Música de Catanduva), que será realizado no dia 23 de fevereiro, às 14h00,
no Teatro Municipal Aniz Pachá, em
Catanduva. As bandas são 20 Eyes;
Abyssal Storm; Blackdoor; HardSmile; Igor Rodrigues; INAMPS; Nociva;
N-Way; Pastel & Bokão; Samuel
16:23; Spacruz e The Gambiarras.

No dia 22, sábado, o teatro estará disponível para que as bandas
façam a passagem de som. O ingresso para o festival é um quilo de
alimento não perecível. Todo o alimento arrecadado será doado para
o Fundo Social de Solidariedade do
município.
O FEMUCA é promovido pelo
NAE e LIEU (Local de Integração e
Expressão Universitária) das FIPA
em parceria com a Secretaria de
Cultura do município.
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Fundação cria a Escola Técnica Padre Albino

A TECFIPA será instalada no prédio do Colégio Catanduva.

Considerando a crescente procura nacional por cursos técnicos,
a Fundação Padre Albino criou a
Escola Técnica Padre Albino - TECFIPA, que funcionará junto ao Colégio Catanduva, oferecendo mais
uma oportunidade de aperfeiçoamento profissional para Catanduva e região.
Após levantamento e a constatação de que há demanda por
capacitação de profissionais na
área da saúde para promoção de
qualidade nesse setor, neste ano
de 2014 a TECFIPA vai oferecer
dois cursos noturnos, presenciais,
com 18 meses de duração (estágio
e monografia incluídos nesse período), 40 vagas e mensalidades
a partir de R$ 200,00: Técnico em
gerência em saúde e Técnico em
enfermagem, com corpo docente

qualificado e estágios nos Hospitais Emílio Carlos, Padre Albino e
outras unidades de saúde.
A criação da TECFIPA foi bem
recebida em Catanduva e pelos
municípios da região, que destacaram a eficiência, eficácia e qualidade com que a Fundação Padre
Albino sempre atuou nas áreas da
saúde e educação.
O curso Técnico em Enfermagem é destinado a jovens e adultos, com Ensino Médio, que tenham interesse em atuar na área
da saúde e que ficarão habilitados
a planejar, organizar, supervisionar e executar assistência ao paciente, à família e à comunidade,
ou seja, o aluno é preparado para
atuar na assistência hospitalar.
O profissional poderá atuar em
instituições hospitalares, ambu-

Museu recebe doação de
relíquia de Padre Albino
O Museu Padre Albino recebeu da Srª Nahza Farhat uma relíquia de Padre Albino – um pequeno pedaço da batina dele.
O Diretor do Museu, Prof. Sérgio Bolinelli, conta que recebeu a
visita da Srª Nahza e conforme ia
explicando ou comentando sobre
os quadros e peças, ela disse que
pessoas da família dela haviam
convivido com o Padre Albino.
“A certa altura, quando comentávamos sobre a batina do Padre Albino – que segundo consta
tinha duas; enquanto usava uma
a outra estava sendo lavada – falei que ele foi sepultado com uma
batina e a outra ficou de posse da
Srª Maria Carmen, esposa do Dr.
Alberto Avelino da Cunha e Silva,
sobrinho do Padre Albino”, disse
Prof. Sérgio. E continua: “Segundo

consta, a Srª Maria Carmen repicou toda a batina e foi dando um
pedacinho para cada conhecida
ou a quem lhe pedisse. E, assim,
não tínhamos e nem sabíamos
quem teria ficado com alguma daquelas relíquias”.
Segundo Prof. Sérgio, para
seu espanto, a Srª Nahza disse na
hora: “Eu tenho uma. E deve estar
aqui comigo”. E revirando os pertences de sua bolsa, pegou aquele
pedacinho de pano preto, guardado por muito tempo. E o doou ao
Museu Padre Albino.
O Museu Padre Albino, na Rua
Belém, 647, esquina com Rua Ceará, funciona de 2ª à 6ª feira, das
7h00 às 17h00, e aos sábados,
das 7h00 às 11h00. As visitas podem ser agendadas pelo fone (17)
3522.4321. A entrada é franca.

latoriais, clínicas, farmácias, empresas, serviços sociais, serviços
de urgência, unidades básicas de
saúde, programa saúde da família
e instituições de longa permanência para idosos.
Já o curso Técnico em gerência
em saúde tem como público alvo
jovens e adultos com interesse
pela área da saúde, da gestão, da
administração, da questão organizacional e de abastecimento e manutenção de pacientes junto ao
SUS, a profissionais que já atuam
na área da saúde e necessitam de
formação gestora, administrativa,

organizacional e profissionais das
áreas afins à saúde e administração. O profissional poderá atuar
em instituições hospitalares, ambulatoriais, clínicas, farmácias,
empresas, serviços sociais, serviços de urgência, unidades básicas
de saúde, programa saúde da família e instituições de longa permanência para idosos, empresas
seguradoras de medicina de grupo, de auto-gestão ou similares.
A TECFIPA será instalada na
Rua Monte Aprazível, 297, Vila
Guzzo, fone (17) 3522.4177, em
Catanduva.

Julinho Ramos consegue duas
ambulâncias para a Fundação
O Vereador Julinho Ramos
(DEM) obteve duas ambulâncias
para a Fundação Padre Albino,
através de contatos com deputados estaduais.
Julinho apresentou ao presidente da Diretoria Administrativa,
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, documentação referente à
doação de duas ambulâncias para
o Hospital Emílio Carlos, sendo
uma semi-UTI, já autorizadas pelos respectivos órgãos. A doação
se deu através dos deputados
Dilador Borges (PSDB) e Estevam
Galvão (DEM).
Sobre a doação, Julinho Ramos
disse é um prazer e uma obrigação, como catanduvense, ajudar,
pois “os diretores da Fundação
são voluntários, não têm remuneração, se doam em prol de um
ideal”. Ele destacou que “a Fundação atende diariamente mais de
mil pessoas, ou seja, mais de 300

mil atendimentos por ano”. Por
fim lembrou que o Hospital Emílio
Carlos é 100% SUS; porém recebe
apenas por 60% dos seus leitos.
O presidente da Diretoria
Administrativa agradeceu ao vereador Julinho. “As ambulâncias
chegam em boa hora, pois vão
substituir as atuais que vêm apresentando frequente manutenção
pelos desgastes, já que trabalham
24 horas no transporte intra e
extra-hospitalar”, disse Dr. Amarante.
“A Fundação Padre Albino
pretendia adquirir as ambulâncias com recursos próprios, mas
a situação financeira não permite
em função do alto custo de medicamentos, produtos hospitalares, folha de pagamento e outras
obrigações inerentes à prestação
dos serviços de saúde”, ressaltou
o presidente da Diretoria Administrativa.
Divulgação

O vereador Julinho Ramos apresenta os documentos da doação para a Diretoria Administrativa.
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