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HCC: ministro da saúde e governador recebem solicitações

Semana Monsenhor Albino 

será realizada de 17 a 23-09

Ações de incentivo ao aleitamento materno

Inscrição para o vestibular 2018 

da Medicina começa dia 18/09

Clube de Rodeio lança leilão de gado pró HCC

A Fundação Padre Albino entregou ao ministro da Saúde Ricardo Bar-
ros o ofício solicitando a habilitação do Serviço de Radioterapia e ao gover-
nador Geraldo Alckmin cópia do ofício protocolado na DRS-XV solicitando 
a liberação de dois milhões de reais para o término do Serviço de Radiote-
rapia. Os ofícios contêm assinaturas de apoio de deputados, vereadores de 
Catanduva e de todos os prefeitos da região. Última página.

A Fundação Padre Albino realiza a XXVI Semana Monsenhor Albino de 
17 a 23 de setembro próximo. A programação elaborada se encerra com 
a atividade “Fundação Padre Albino na praça” no dia 23, com orientações, 
exames gratuitos, brindes e apresentações no palco. Página 06.

A Maternidade do Hospital Padre Albino realizou, em parceria com o 
curso de Enfermagem da FIPA e a Prefeitura de Catanduva, uma série de 
ações em comemoração à Semana Mundial da Amamentação. As ativi-
dades tiveram o objetivo de orientar a população sobre a importância do 
aleitamento materno. Página 10.

A partir do dia 18 de setembro próximo estarão abertas as inscrições 
para o vestibular do curso de Medicina FIPA-FAMECA 2018. A inscrição 
pode ser feita até o dia 16 de novembro e as provas serão aplicadas em 
dezembro. Página 09.

O Clube de Rodeio “Os Bravos”, de Catanduva, lançou dia 26 de julho 
o 2º Leilão de gado que terá renda revertida para o Hospital de Câncer de 
Catanduva (HCC) e será realizado dia 24 de setembro próximo, no Recin-
to de Exposições João Zancaner. Página 12.

Fundação Padre Albino vai novamente ao Ministério da Saúde: habilitação da 
Radioterapia.

Alunos de Enfermagem da FIPA orientaram gestantes em Unidades de 
Saúde da Família.

A programação reserva muitas atrações para o palco.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Planos de saúde de baixo custo: 

valerá a pena?

Pouco de-
pois de assumir 
a pasta da Saú-
de, o ministro 
Ricardo Barros, 
em um de seus 
pronunciamen-
tos, fez referên-
cia à possibilida-
de da criação de 

planos de saúde de baixo custo para atender 
demanda específi ca de usuários. Na agudeza 
da crise econômica que se instalou no governo 
anterior, muitos trabalhadores, em sua grande 
maioria pertencente à classe média, perdeu 
seus empregos, fi cando também ao desampa-
ro de um plano de saúde que atendesse con-
dizentemente a si e a seus familiares, dentro 
de sua capacidade de pagamento. Sem esse 
plano ao qual já estavam acostumados, o que 
fazer no momento de cuidar da saúde? Enfren-
tar a fi la do SUS? Sim, mas a contragosto. E se 
tivesse outra alternativa?

Houve, como não poderia deixar de haver, 
grita de todos os lados e sob os mais diversos 
argumentos e pontos de vista. Nada aconteceu 
até o momento e quem perdeu o seu plano 
passou a engrossar a fi la do SUS. Não que isso 
seja demérito para ninguém, pois em muitas 
localidades os atendimentos pelo sistema úni-
co são equiparáveis aos convênios, dependen-
do do tipo de plano que o usuário possui. Às 
vezes até melhor.

Não tenho conhecimento sufi ciente para 
saber exatamente como funcionaria um pla-
no como esse; limito-me apenas a comentar 
a ideia, assim como ela me parece, de acordo 
com minha experiência atual frente a uma ins-
tituição fi lantrópica. Deixando paixões de lado 
e focando estritamente as intenções da pro-
posta, veremos que não se trata de nenhum 
absurdo. Pelo contrário, poderia, sim, num 
conjunto de ações, proporcionar um nível dife-
renciado de atenção suplementar à saúde, sem 
onerar ainda mais o SUS, passando a compe-
tência desses atendimentos à iniciativa priva-
da, que já provou que sabe fazer muito bem o 
que o governo tem sempre muita difi culdade 
para fazer. Infelizmente no Brasil parece que 
algumas pessoas não gostam muito quando 
alguém vai bem em seus negócios; querem 
logo nivelar por baixo qualquer iniciativa de 
sucesso. Ora, quem trabalha bem merece ter 
seu lucro assegurado, desde que, de sua parte, 
também assegure o que foi livremente contra-
tado. Por outro lado, não devemos esperar que 
um Estado paternalista nos proporcione tudo 
o tempo todo.

É interessante notar que muitas pessoas, por 
puro preconceito, rejeitam ser atendidas pelo 
SUS sob uma miríade de acusações, muitas ve-
zes falsas. Gostariam de ter seu plano de saúde, 
mas os existentes se tornaram proibitivos. Es-
peram do Estado o que a bendita constituição 
cidadã garante a todos; só que isto é simples-
mente impossível. Ainda que não houvesse tan-
ta corrupção e desmandos no serviço público 
nacional, ainda assim seria impossível garantir a 
todos os mesmos níveis de serviços oferecidos 
pelos bons planos de saúde. Então, qual seria a 
solução intermediária? Mágica não vale!

A Fundação Padre Albino, que atende com 
qualidade ambos os usuários, tanto do SUS 
quanto particulares e de convênios, vê com 
bons olhos essa iniciativa e faz questão de con-
tribuir no debate.

Nossa vocação primeira é a fi lantropia, isto 
é, atender bem e gratuitamente todas as pes-
soas que não possam pagar pelo tratamento 
de saúde. Isso foi feito com muita competência 
por Padre Albino e seus sucessores até que o 
Estado assumiu a responsabilidade. De forma 
insufi ciente, mas assumiu. A diferença nós con-
tinuamos bancando.

Do outro lado temos o plano Padre Albino 
Saúde que tem feito muito sucesso e cresce a 
olhos vistos. Seus excedentes operacionais até 
aqui têm sido destinados a cobrir boa parte 
dos défi cits produzidos pelos hospitais Padre 
Albino e Emílio Carlos, que atendem prepon-
derantemente usuários SUS. O atendimento 
tanto para usuários SUS quanto convênios e 
particulares são os mesmos. O que muda são as 
acomodações para um e para outro, dentro do 
que permite a lei. Se o cidadão que teve seu ní-
vel socioeconômico abalado temporariamente 
e por isso não pode mais bancar um plano de 
saúde que gostaria e, no limite, não quer que 
seus familiares sejam atendidos como usuários 
do SUS, qual a solução que podemos lhe ofere-
cer? Vamos deixá-lo escolher; é um direito dele.

Interessante notar também que há muito 
já existe no mercado os tais “planos funerários” 
que, a título de vender urnas mortuárias a pres-
tação, oferecem no pacote consultas e exames a 
baixo custo, porém com coparticipação. E nun-
ca ninguém se indispôs contra isso. E nem deve-
ria. Por que não um plano mais abrangente, po-
rém de mais baixo custo e com efetividade? Ser 
contra só por ser contra não ajuda. Posso não ter 
razão, mas até aqui não vejo porque não.

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino

04 – Renato Centurion Stuchi
20 – Valdemar Bergamaschi
22 – Prof. Laer Sérgio Dervelan 

Membros Honorários da Fundação Padre Albino

11 – José Altêmio Ferreira

Coordenadoria Geral

01 - Maysa Magati Bull
06 - Aparecido de Jesus Bertolim

Fabiana Aparecida Isnervelin
07 - Mauro José Francisquetti
08 - Aparecido Antonio Vicentin 

Célia Marilda Francisquetti Casarini
13 - Antonio Márcio Paschoal
14 - Pedro Henrique das Neves
15 - Matheus de Lucas Paulino
17 - Marco Antonio Milan

Reginaldo Donizeti Lopes
18 - Mauro Tadeu Assi
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Hospital Padre Albino

01 - Aline Aparecida Theodoro
Jeziel Erik Pinto
Monaisa Fernanda Cardozo

02 - Roseli Pereira Sampaio de Azevedo
03 - Márcio Rosalino Cruz
04 - Claunice Marques de Araújo

Dr. José Joaquim Ribeiro de Souza
06 - Rosemeire Estruzani Alves Betiol

Rosevania Aparecida Colturato
Tatiana Zanquini Pereira

08 - Aparecida Ivanete Feliciano
Cleonice Valentim Fancio

09 - Daniele Silva Duarte
Débora Ferreira Moreira
Débora Patrícia Ribas Diniz
Gislaine Fernanda Soares Pereira
Maria Vanir Briguenti
Tatiane Cristina de Almeida Luciano

10 - Adriana de Souza
Emely Cristina Souza da Silva
Renata Ribeiro Bittencourt

11 - Cristiano Bispo dos Santos
Danilo Pereira do Nascimento
Edna Santana
Nair Monari
Stefanie Paniagua
Valéria Fernanda Romana da Silva
Vera Lúcia dos Santos Martinez

12 - Gislaine Roberta Verdiano Guerzoni
Natália Cristina Batista

13 - Gláucia Regina Dias

14 - Rogério Torres
15 - Ivone Sousa Isidoro

Neuci das Dores Barbosa Agustineli
17 - Eva Aparecida Faria Bazon
18 - Cícera Aparecida de Jesus Baroni

Talita Cristina Rodrigues Zanutto
19 - Ana Cláudia Paulino
20 - Maira Gisele Spada Barbosa
21 - Cláudia Andrea dos Santos Correia
23 - Fátima Aparecida dos Santos Paula

Luisa Martins da Silva
Márcia Polimeno Coneglian

24 - Antonio Donizeti Bratfi sch
Dierk Tiradentes de Oliveira
Drª Manuela Ribeiro Pala Jorge
Regiani Trentini

26 - Aparecida Ribeiro Merigue
Benedito Carlos Rodrigues

28 - Célia Regina Messias Piovesan
Larissa Siqueira
Ricardo Espinosa

30 - Ana Catarina dos Santos
Elizabete Ap. de M. Mattioli

Recanto Monsenhor Albino    

01 - Ana Paula Floriano Ferreira
Malvina Giroto Euzébio

23 - Fabiana Cotrim Alves
25 - Tatiane Paula Chimello
26 - Dr. Celso Luiz Barbieri
29 - Rosangela Carla da Silva Acioli

Ambulatório Médico de Especialidades - AME  
14 - Célia Cruz Rosa Bonesi
23 - Larissa Failli Pereira
25 - Maria Eugênia Aparecida Aleixo
26 - Tânia de Cássia Carbonera Parra
28 - Renata Aparecida Rocha Bugatti

Colégio Catanduva   
18 - Cleonice Silvana da Silva
28 - Profª Suelen Marcellino de Amorim Viegas
30 - Profª Rita de Cássia Massambani Peres

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino    
01 - Prof. Durval Ribas Filho

Vilma Aparecida Nasorri
02 - Rafaela Cristina Poletti Caires
10 - Cleusa Aparecida Vieira Pereira

José Renato Franco Alves
Rodrigo Berseline

11 - Profª Silvia Ibiraci de Souza Leite
15 - Prof. Geovanne Furtado Souza

Profª Maria Cláudia Parro
17 - Elisabete do Nascimento
19 - Prof. Pedro Celso Ribeiro Bazilli

Prof. Thales Fernando Roque Barba
21 - Prof. Kléber Henrique Saconato Afonso
23 - Simone Ap. Candido de Oliveira Alves
24 - Prof. Fábio Stuchi Devito
29 - Profª Eliana Meire Melhado
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13 - Thaisa Mara Piveta
14 - Lourdes de Jesus Silva
15 - André Moreira da Silva

Benedito Barbosa da Silva
16 - Eid Luci da Silva Santiago

Francisco Antonio Ferreira Neto
Giselly Júlia Menezes Branzani
Maria Aparecida Lopes Malheiro
Maritsa de Freitas Scarbini
Renan Mancini
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Isabel das Dores Alcantara
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20 - Cleidimar da Luz
Elaine Cristina Sigoli
Ivani Alves de Souza Boarolli
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21 - Adriana Aparecida Bianchi Tanaka
Aline Danielle da Silva
Camila Fernanda Mazoca de Almeida
Melina Natani Bastasini

24 - Claudina Angélica Crocciari
Elsa Aparecida Tadeu Vieira
Erondina Cunha Barbosa
Marcos Wagner da Silva
Maria Luiza Rodrigues
Maria Madalena Campos

25 - Priscila Aparecida de Morais Antonio
Sandra Regina de Andrade Pedrassoli
Tamires Pereira Duarte Paes

26 - Bacilicia Ap. Medina Mameli
Guilherme Batista Cassioti
Paula Lima Costa

27 - Andrea Silva Machado Ancelmo
Eliana Cristina Vicente

28 - Sueli Aparecida Favaron
29 - Dr. Antonio Jarbas Ferreira Júnior
30 - Andrea Aparecida Francisco

Maria Aparecida de Oliveira Lima
Vera Lúcia de Souza Torres
Vítor Afonso da Silva

Hospital Emílio Carlos

01 - Adriana Ribeiro da Silva
Maria Aparecida Capute
Marta Ester Martins de Souza
Sueli Cordão

03 - Maira de Souza Braga
Maria Hilária da Cunha
Polyana Andressa Prudente de Moraes

04 - Sebastião Severo dos Santos
06 - Joice Priscila Alves da Silva
07 - Maria Célia Oliveira Guedes
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Sonia Maria Pereira Brito
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14 - Eliane Aparecida Cezário
Juliana Darc Soares
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Novos companheiros

Recrutamento interno promove funcionários

Colaboradores homenageados

2º trimestre de 2017

Maria Aparecida Veronesi Bigoni - Faturamento 
Nayara Canossa – Auxiliar Administrativo 
Rosimara de Campos Franco – Hemodiálise
Suzana Forcato Guimarães - Unidade de Urgência e Emergência
Renan Mancini – Farmácia
Juliana P. da Cunha – Recepção Unid. de Urgên. e Emergência
Eduarda dos Santos Andrade – Recepção Pronto Atendimento
Daniela Carolina Leão Lopes – Laboratório de Análises Clínicas
Cleusa de Fátima Campo – Serviço de Higiene e Limpeza
Diene de Oliveira – 5° Andar
Edna M. Amorin – 4° Andar
Ester Chueco Garcia – 3° Andar
Erondina Cunha Barbosa – Pediatria
Luciana Maria Dias Ulian – Centro Cirúrgico
Daniele Silva Duarte – Unidade de Terapia Intensiva Adulta
Rosimara de Campos Franco – Hemodiálise
Edmilson de Paula Thomaz – Unid. de Trat. para Queimados
Andreia C. Nascimento – Pronto Atendimento
Clébia Antonia Bucalon Brachi – Berçário
Cláudia Aparecida Lopes Braga – Centro Obstétrico
Patrícia do Nascimento Silva – Maternidade I
Ester Campos – Maternidade II
Cristina Aparecida Virgille – Unid. de Terapia Intensiva Neonatal
Vânia Aparecida Lazarini – Unidade de Terapia Intensiva Infantil
Rafaela de Oliveira – Posto III
Cleonice Queiróz dos Santos – Centro de Diagnóstico por Imagem
Rita de Cássia Higuchi – Medicina Nuclear
Mariane Cajuella – Serviço de Atendimento ao Cliente

César Augusto Gonçalves da Cunha – Almoxarifado
Claudete Salvador – Ambulatórios
Márcia Regina Siviero de Souza – CME
Tatiane Fernandes Ribeiro Russo – Enfermeira 
Elisabete Machado – C2 Ímpar
Aparecida Maria Vieira Cardoso – C2 par
Tamiris Barbosa – C3 Ímpar
Patrícia Clemente – C4
Valdirene Perpétua Leão – C5
Rosicleia Gomes – Moléstias Infecciosas
Aparecida Donizete da Cruz – Farmácia
Regina Baldo de Oliveira Lima – Laboratório
Salvador Izepan / Fernando Ap. Azevedo – Manutenção
Ramiro Rocha – Monitoramento
Lucas B. Frezarini – Portaria
Melina Sant’ana Bertelini – Quimioterapia
Rinaldo Moreno Cannazzaro – Recursos Humanos
Adriana Ribeiro da Silva – Recepção
Ana Lúcia Alcântara Lima – Serviço Higiene e Limpeza
Marciana Rodrigues Machado – Cozinha
Sônia Aparecida dos Santos – Copa
Luciana Primo – Telemarketing
Valdeci  Aparecido Bongiovani – Transporte
Edson Rogério Del Ré – Vigia

Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em julho, que vestem a camisa da Fundação 
Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!

O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de julho passado, proces-
so 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:

Hospital Padre Albino

Aline Carolina Cini
Denise Justino Afonso
Diego da Silva e Silva
Ivonete Poletto Alves Teixeira
Jéssica Alessandra Bonafé Pierina
Patrícia Cristina Vespasiano
Tatiane Aparecida dos Santos Magalhães
Vera Nubia Gonçalves de Barros
Carmelita Rosa Duarte Paes

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Joabi Silva Pereira Ofi cial de manutenção I HPA Ofi cial de Manutenção II

Fabrício Márcio Gumerin Ofi cial de manutenção I HEC Ofi cial de Manutenção II

Antonio Ailton Barbosa Auxiliar de manutenção HEC Ofi cial de Manutenção I

Cleiton de Freitas Auxiliar de manutenção HEC Ofi cial de Manutenção I

Edson de Almeida Zanolim Auxiliar de manutenção HEC Ofi cial de Manutenção I

Oswaldo Marcello Júnior Ofi cial de manutenção HEC Ofi cial de Manutenção II

Aniely de Lima Pincelli Digitadora HPA Auxiliar de Faturamento

Simone Cris  na Dune Auxiliar de enfermagem HPA Técnico de Enfermagem

Cleciara Carvalho de Macedo Bueno Auxiliar de enfermagem HPA Técnico de Enfermagem

Marina Aparecida Pinto Sampaio Auxiliar de enfermagem HPA Técnico de Enfermagem

Hospital Emílio Carlos

Ana Cláudia Paulino
Ana Paula Mangonaro
Ednéia Maria de Almeida Bueno
Giovana Mesquita Oliveira
Rosana Marcelino Braz
Sueli Cordão
Suzana Patrícia de Mendonça Marques

Coordenadoria Geral

Dinalva Silva Santos
Marília Cecília Diniz
Mateus Ferreira Pereira
Nathan Barbieri

RECANTO MONSENHOR ALBINO

Floripes de Sousa Fernandes
Gislaine Aparecida Moreira

Nova CIPA do Hospital Padre Albino

A nova Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes – CIPA gestão 2017/2018 do Hospital Padre Albino 
tomou posse em julho.

Os novos membros da CIPA são Camila L. D. Chie-
ratto (vice-presidente), Paloma Michele Rapagane, 
Elias Diniz dos Santos, Luís Adriano Gomes, Natália 
Boso Manfrin, Sheila Indaiá Turnes de Azevedo (efeti-
vos), Sonia Aparecida Solcia Izepeto, Mariane Cajuella, 
Rafaella da Silva Nascimento, Ana Paula Elias Alves, 
Alysson Moisés da Silva (suplentes).

Os integrantes indicados pelo empregador são 
Fabiana Soares Pacheco (Presidente), Renata Cristina 

Encontro motivacional

Todo mês, funcionários da Fundação Padre Albino 
participam de encontros motivacionais com psicólogos 
da instituição. No último dia 26 de julho, a psicóloga Da-
niela Zampieri abordou o estímulo como um sentimen-
to não palpável, em que o indivíduo se sente motivado 
devido à falta de algo: “a gente procura motivação fora, 
espera que o outro nos motive, mas a motivação está 
dentro da gente”, afi rmou.

Na oportunidade, a psicóloga também explicou so-
bre a motivação intrínseca (recompensas psicológicas) e 
a extrínseca (recompensas materiais) e trouxe ao conhe-
cimento a Pirâmide de Maslow,  com os níveis de neces-
sidade do ser humano. 

Cardoso da Silva, Renata Aparecida Teixeira da Silva, 
Karine Lúcio dos Santos, Matheus Henrique da Silva 
Braga, Viníccius da Silva Almeida (efetivos), Alessandra 
Cristina Maurício, Alessandra Aparecida Barbosa Ca-
rozio, Wandrea Cristina Anacleto Nascimento, Ariane 
Fernanda Sanches, Maria de Lourdes dos Santos (su-
plentes). Dulcineia de Oliveira Carvalho Cascão e Paula 
Fernandes Gravata são as secretárias.

A administração hospitalar agradece a CIPA ante-
rior (2016/2017), representada pela presidente Simo-
ne Trovó pelo empenho e deseja aos novos cipeiros 
uma ótima gestão.

Treinamento para trabalho em altura

Nos dias 25 e 26 
de julho, os Técni-
cos em Segurança 
do Trabalho Ronal-
do da Silva Costa 
e Carlos Henrique 
Ornellas ministra-
ram treinamento 
sobre a Norma Re-
gulamentadora/
NR-35 (trabalho 
em altura) para 
19 colaboradores 
do Hospital Emílio 
Carlos, FIPA, AME e 

Recanto Monsenhor Albino. O treinamento teórico  foi 
realizado no dia 25, em sala de aula da FIPA, e o prático 
no dia 26, próximo à ofi cina de manutenção.

Segundo os técnicos os participantes foram infor-
mados sobre o conteúdo da NR35 e mostrados todos 
os EPIs (equipamentos de proteção individual) e EPCs 
(equipamentos de proteção coletiva), além de recebe-
rem orientações de como utilizar cada um dos equi-
pamentos. “O objetivo do treinamento foi capacitar os 
colaboradores que executam trabalhos acima de dois 
metros de altura, para que sempre trabalhem de for-
ma segura, preservando a saúde e a segurança de to-
dos os envolvidos no processo de trabalho”, disseram 
Ronaldo e Carlos.

Os participantes habilitados receberam certifi cados.
Os participantes também 
tiveram treinamento prático.

Comunicação/HPA

Divulgação



Doce de casca 
da laranja

Segredos culinários

DATAS
COMEMORATIVAS

Mesmo a melhor das cobras é uma cobra.
Provérbio árabe

1º - Dia do Profi ssional de Educação Física
02 – Dia do Repórter Fotográfi co
03 – Dia da Guarda Civil e do Biólogo
05 – Dia do ofi cial de farmácia e da Amazônia
06 – Dia do Alfaiate
07 – Independência do Brasil
08 – Dia Mundial da Alfabetização
09 – Dia do Administrador e do Veterinário
13 – Dia do Agrônomo e do Programador
15 – Dia do Cliente
17 – Dia da Compreensão Mundial
18 – Dia dos símbolos nacionais
21 – Dia da Árvore e do Fazendeiro; Dia da Luta 
Nacional das Pessoas com Defi ciências 
22 – Dia da Juventude e do Contador
23 - Início da Primavera e Dia do Soldador, do 
Técnico em Edifi cações e Técnico Industrial
24 – Dia do Mototaxista
25 – Dia do Trânsito
27 – Dia do Idoso, Mundial do Turismo e do En-
canador
30 – Dia da navegação, do Jornaleiro, do Tradu-
tor e da Secretária

CURIOSIDADE
Qual é a diferença entre jumento, jegue, burro e asno? 

Jumento, asno e jegue são sinônimos para o mesmo animal, da espécie Equus asinus. Je-
gue é uma adaptação de Jack, uma das palavras para “asno” em inglês. Na 2ª Guerra Mundial, 

os ofi ciais das bases americanas montadas no Nordeste chamavam os bichos por esse nome. 
E os brasileiros traduziram como jegue. Já o burro e sua fêmea, a mula, são animais híbridos, 
ou seja, resultantes do cruzamento entre animais com número de cromossomos diferentes, o 
jumento e a égua, por isso, estéreis. Há ainda outra variação, o bardoto, produto da cópula entre 
um cavalo e uma jumenta.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas. 

Ingredientes

6 laranjas
Açúcar (o mesmo peso da casca)
Cravo e canela

Modo de preparo: Retire o sumo das laranjas, a 
casca, cortando-a em quatro e em seguida retire 
os gomos. Use só a casca com a parte em branco. 
Deixe de molho em água de um dia para outro. 
Troque a água várias vezes. Corte as cascas pelo 
meio, depois em fatias fi nas. Coloque em uma 
panela, cubra com água e ferva por mais ou me-
nos 15 minutos. Escorra a água. Coloque o mes-
mo peso das cascas em quantidade de açúcar, 
cravo e a canela. Leve ao fogo para apurar.

OBS: Os benefícios da casca da laranja para a 
saúde são variados. Ela possui grande quantida-
de de nutrientes que são essenciais para a saúde 
geral do corpo. Além disso, a laranja é a melhor 
fonte de vitamina C, que é boa para a saúde e 
cuidados com a pele. No entanto, a maioria dos 
benefícios da laranja está em sua própria pele.

CULINÁRIA

Massas

5. Para que a massa de torta não encolha na 
assadeira, coloque uma folha de papel manteiga 
por cima, depois cubra toda a superfície com fei-
jão cru. Leve a fôrma para assar dessa maneira. 

6. Faça sempre o recheio para tortas com an-
tecedência ou deixe esfriar antes de usar. Se você 
colocar o recheio ainda quente, a massa cozinha-
rá antes de ser levada ao forno, fi cando com uma 
aparência desagradável e não muito saborosa. 

7. Quando as tortas e bolos dourarem demais 
no forno, antes de estarem completamente cozidos, 
cubra com papel impermeável e deixe que acabem 
de assar. Assim, você evita que fi quem muito tostados. 

8. As panquecas fi carão mais saborosas se você 
acrescentar no liquidifi cador, junto com a massa, 
uma cebola ou um pedaço de queijo.

BIODÚVIDAS
Qual é o maior de todos os animais?

A baleia azul. Ela pode chegar a medir até 30 
metros e pesar 120 toneladas. Traduzindo em 
elefantes: o comprimento de seis animais e o 
peso de dezessete.

Dicas para administrar as cargas da vida

14 - Quanto mais alta é a montanha mais di-
fícil é a escalada. Poucos conseguem chegar ao 
topo, mas são eles que admiram a paisagem do 
alto e fazem as fotos que você admira dizendo 
“queria ter estado lá”. 

15 - Uma pessoa realmente feliz é aquela que 
segue devagar pela estrada da vida, desfrutando 
o cenário, parando nos pontos mais interessan-
tes e descobrindo atalhos para lugares maravi-
lhosos que poucos conhecem.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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05 – Deus não te perguntará que título tu tinhas;
...te perguntará se realizou  teu trabalho com o me-

lhor de tua capacidade.
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides 

Montes.

Você sabe o que é tautologia? É o termo usado 
para um dos vícios de linguagem. Consiste na repe-
tição de uma ideia, de maneira viciada, com palavras 
diferentes, mas com o mesmo sentido. O exemplo 
clássico é o famoso “subir para cima” . Mas há outros, 
como você pode ver na lista a seguir:

05 - nos dias 8, 9 e 10, inclusive
06 - como prêmio extra (acho normal. Há o prê-

mio principal e o ...)
07 - juntamente com
08 - expressamente proibido

Arroz

A qualidade do arroz e da água é um dado essencial para que a comida não fi que empapada. Além 
disso, é preciso tomar outros cuidados:

a) Entre abril e julho, o arroz disponível no mercado é recém-colhido e, por isso, requer menos quan-
tidade de água para o cozimento. A água não deve ser colocada de uma só vez, mas aos poucos.

b) Evite lavar o arroz (algumas marcas não recomendam a lavagem). Se por acaso você lavar os grãos, 
seque-os muito bem.

c) Refogar bem o arroz no óleo também ajuda a deixá-lo bem soltinho.
d) Nunca mexa o arroz durante o cozimento. Isso faz com que ele solte bastante amido, o que contri-

bui para transformá-lo em papa. A não ser que você queira fazer um risoto. Continua.

 Nem todo mundo acerta o ponto de alguns pratos básicos na cozinha. Para não errar no preparo 
de pratos simples, daremos algumas dicas a partir desta edição.

Dez perguntas que Deus fará

Armadilhas da língua 

portuguesa

Dicas para não errar no básico

LAZER E VARIEDADES

Use forma de 
empadas para 

assar pimentões no 
forno - isso ajuda a 
mantê-los em pé

m



Agosto/201706
Semana Monsenhor Albino será realizada de 17 a 23-09

A Fundação Padre Albino realiza a XXVI Semana 
Monsenhor Albino de 17 a 23 de setembro próximo 
com o objetivo de reverenciar a memória deste que 
foi o maior benfeitor de Catanduva e que deixou um 
patrimônio que hoje benefi cia milhares de pessoas de 

Catanduva e região nas áreas da saúde, educação e as-
sistência social.

A programação elaborada pelos Departamentos man-
tidos pela Fundação inclui atividades diversas durante a 
semana, que será encerrada com a atividade “Fundação 

Padre Albino na praça” no dia 23, a partir das 9h00, na 
Praça Monsenhor Albino, quando a população terá orien-
tações, poderá fazer exames gratuitos, ganhar brindes e 
ainda assistir a apresentações no palco armado no local.

A programação da Semana é esta:

17/09 – domingo

Pista de caminhada do Aeroclube de Catanduva

Hospital de Câncer de Catanduva

8h30 – II Caminhada contra o câncer

Igreja Matriz de São Domingos

19h30 – Missa de abertura da Semana

18/09 – segunda-feira

Padre Albino Saúde

7h00 – Bênção de abertura da Semana e início da 
distribuição de cupons para sorteio de crucifi xo
8h00 - Café especial para funcionários, benefi ciários e 
comunidade
9h00 e 14h00 – Cine Pipoca

Poupatempo Catanduva

Museu Padre Albino

8h00 – Exposição sobre Padre Albino

Hospital Emílio Carlos 

Curso de Biomedicina

9h00-11h00 e 14h00-16h00 – Visita solidária aos 
internos pelos graduandos do curso

19/09- terça-feira

FIPA - Câmpus Sede - UDPE

Curso de Enfermagem

8h00 – Capacitação em desbridamento mecânico, 
autolítico, enzimático, biológico e instrumental de feridas

FIPA – Câmpus Sede - Laboratório de Microbiologia

Curso de Biomedicina

8h00-11h00 - Exames e orientações gerais sobre hábitos 
saudáveis e qualidade de vida aos funcionários da FIPA

Poupatempo Catanduva

Museu Padre Albino

8h00 – Exposição sobre Padre Albino

Hospital Emílio Carlos

9h00 - Saguão principal - Atividades de prevenção em saúde

Hospital Padre Albino

9h00 – Saguão principal – atividades de prevenção em 
saúde

FIPA – Câmpus Sede – Complexo Esportivo

Curso de Enfermagem

19h30 – III Simpósio da Liga de Curativos

Cursos de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) 

19h30 – Quadras poliesportivas - Jogos desportivos - 
Troféu FIPA

Anfi teatro Padre Albino

Colégio Catanduva

19h30 – Concurso musical “Resgatando e mantendo viva 
a memória de Monsenhor Albino”

Museu Padre Albino

20h00 – 20 anos da criação do museu

20/09 - quarta-feira

Padre Albino Saúde

7h30 – Café especial para funcionários, benefi ciários e 
comunidade.

8h00 – Atividade com benefi ciários na recepção em 
homenagem ao Monsenhor Albino

Poupatempo Catanduva

Museu Padre Albino

8h00 – Exposição sobre Padre Albino

Lar São Vicente de Paula

Curso de Biomedicina

9h00-11h00 – Projeto “Sangue e vida” – realização de 
exames nos internos

FIPA – Câmpus Sede – Complexo Esportivo

Curso de Pedagogia

19h30 – A importância do conhecimento em primeiros 
socorros e a prevenção de acidentes no ambiente 
escolar – Educação Básica, palestra pela Enfª Francieli 
Catarucci

FIPA – Câmpus São Francisco

Curso de Direito

19h30 - Prisões no Brasil, palestra pelo Dr. Eli Roberto 
Costa Neves Buchala, Promotor de Justiça

Anfi teatro Padre Albino

Colégio Catanduva

19h30 – Concurso de redação “Resgatando  e 
mantendo viva a memória de Monsenhor Albino”

21/09 - quinta-feira

Hospital Padre Albino

8h00 – Unidade de Urgência e Emergência - Café da 
manhã e apresentação da vida e obra de Monsenhor 
Albino

Hospital Emílio Carlos

8h00 - Saguão principal - Café da manhã e apresentação 
da vida e obra do Monsenhor Albino

AME Catanduva

8h00 – Recepção – Apresentação da orquestra de 
viola caipira “Novo mundo” e coff ee realizado pelos 
funcionários

Poupatempo Catanduva

Museu Padre Albino

8h00 – Exposição sobre Padre Albino

Curso de Biomedicina

9h00 – coleta e análise físico-química e microbiológica 
de água da Fundação Padre Albino

Curso de Medicina

9h00 – revitalização da área externa do Hospital Emílio 
Carlos

22/09 - sexta-feira

Padre Albino Saúde

Recepção

7h30 – Café especial para funcionários, benefi ciários e 
comunidade
8h00 – Sorteio do crucifi xo
9h00 – Atividades para colaboradores e benefi ciários
14h00 - Massoterapia para os benefi ciários interessados

Curso de Administração

Câmpus São Francisco

7h00 - Saída de caravana de alunos para doação de 
sangue

Poupatempo Catanduva

Museu Padre Albino

8h00 – Exposição sobre Padre Albino

Recanto Monsenhor Albino

14h30 – Chá para os benfeitores

Colégio Catanduva

19h30 – Show de talentos

Anfi teatro Padre Albino

20h30 – Outorga dos troféus Fundação Padre Albino e 
Monsenhor Albino

23/09 – sábado

Praça Monsenhor Albino

9h00 – Fundação Padre Albino na praça e Abrace HCC

Igreja Matriz de São Domingos

19h00 – Missa de encerramento da Semana

Fundação vai à praça para exames 

e atendimentos gratuitos

II Caminhada contra o câncer

Todos os Departamentos da Fundação Padre Albi-
no estarão dia 23 de setembro próximo, das 9h00 às 
12h00, na Praça Monsenhor Albino, para atendimento 
gratuito à população. O evento “Fundação Padre Al-
bino na praça” oferecerá à comunidade orientações, 
exames e atividades de lazer.

A população poderá fazer teste de glicemia e de 
diabetes, avaliação de pés diabéticos, aferição da 
pressão arterial, avaliações físicas, análise postural 
e fl exibilidade, exames de tipagem sanguínea, entre 
outros. Haverá também exposição de plantas medici-
nais e produtos fi toterápicos (chás, xarope, gel, creme, 
pomada, spray, xampus), distribuição de camisinha e 
de brindes, massagem e no palco apresentações de 
danças, música e zumba. 

A atividade faz parte da XXVI Semana Monsenhor 
Albino.

No dia 17 de setembro próximo, às 8h30, a Fundação 
Padre Albino/Hospital de Câncer de Catanduva/HCC 
promove a 2ª Caminhada contra o câncer na pista de 
caminhada do Aeroclube de Catanduva. Os alunos dos 
cursos de Educação Física da FIPA vão ministrar aula de 
zumba e alongamento. Para participar basta adquirir o 
kit da caminhada, com camiseta e medalha. Os kits cus-
tam R$ 30 e R$ 20 (infantil) e estão disponíveis no setor 
de Captação de Recursos, no Hospital Emílio Carlos, e 
nas lojas Corpo Atleta do shopping e do centro.

O evento inicia a XXVI Semana Monsenhor Albino e 
conta com apoio da Prefeitura de Catanduva, do Padre 
Albino Saúde e da FIPA e toda a renda arrecadada com 
a venda dos kits será revertida para o HCC.

No ano passado, a avaliação nutricional foi 
muito procurada.

Arquivo
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Hospitais participam do IV Encontro 

das Comissões de Transplantes

Segurança do paciente é tema de encontro

Emílio Carlos inicia o projeto Ronda da Prevenção

A Comissão Intra-hospitalar do “Emílio Carlos” e “Pa-
dre Albino” participou do IV Encontro das Comissões de 
Transplantes realizado de 3 a 5 de agosto no Hotel Saint 
Paul, em São José do Rio Preto.

Os enfermeiros Érika Fachim Esteves, Vanessa Vieira, 
Fabrícia Presente, Camila Chieratto, Carlos Gomes, Luis 
Carlos Ferraz, José Luís de Moraes, Juliana Fachim e a 
secretária Suelen Ferreira representaram a instituição 
e puderam aprimorar o conhecimento sobre o acolhi-
mento à família do potencial doador de órgãos.

Mais de 100 representantes de 18 municípios do noro-
este paulista participaram do evento que contou com as 
presenças do coordenador do sistema estadual de trans-
plantes de Santa Catarina, Dr. Joel de Andrade, além de 
outras lideranças, Drª Taciana Ribeiro Silva Bessa, represen-
tante do Sistema Nacional de Transplantes, Drª Marizete 
Peixoto Medeiros, coordenadora do Sistema Estadual de 
Transplantes de São Paulo, e Dr. Valter Garcia, conselheiro 
da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos - ABTO.

O Brasil é o segundo país do mundo em número de 
transplantes, mas realiza 16 procedimentos por milhão 
de habitantes, insufi ciente para atender a demanda. Se-
gundo a ABTO, um terço da população doa e 45% das 
famílias se negam a aceitar a doação. 

O Hospital Emílio Carlos iniciou o projeto “Ronda da 
Prevenção”, voltado à segurança do paciente no am-
biente hospitalar. A coordenação de enfermagem em 
conjunto com a equipe multidisciplinar tem desenvol-
vido uma série de ações voltadas à assistência segura 
com ênfase no cuidado ao idoso, uma vez que a insti-
tuição possui o selo “Amigo do Idoso” da Secretaria de 
Estado da Saúde.

O Núcleo de Segurança do Paciente e Gerenciamen-
to de Risco do hospital Padre Albino reuniu os estudan-
tes das escolas técnicas de enfermagem de Catanduva 
e os alunos do terceiro e quarto anos do curso de Enfer-
magem das Faculdades Integradas Padre Albino/FIPA 
no dia 11 de agosto, das 19h30 às 21h, no Anfi teatro 
Padre Albino, com o objetivo de disseminar a cultura da 
segurança na assistência à saúde. 

A coordenadora do Núcleo da Qualidade, Maria 
Cláudia Piccolo Barbosa, explanou sobre a importância 
da notifi cação das não conformidades para a preven-
ção dos possíveis eventos adversos, ou seja, ocorrências 
desfavoráveis durante o tratamento e enfatizou o resul-
tado do processo para a qualidade do atendimento.

A ação preventiva foi apresentada na última reunião 
da Qualidade pelo responsável técnico de enfermagem, 
Jeff erson Cavalgante de Souza. De acordo com a coor-
denadora do Núcleo da Qualidade, Maria Cláudia Piccolo 
Barbosa, a efetividade tem sido medida pelo indicador 
de quedas que no mês de maio já evidenciou a melhoria.

A segurança do paciente tem sido amplamente di-
fundida nos hospitais da Fundação Padre Albino.

Qualidade em foco nos hospitais da Fundação

A reestruturação da equipe da qualidade hospitalar 
no “Emílio Carlos” e no “Padre Albino” tem proporcio-
nado a revisão dos processos internos e, consequen-
temente, o aprimoramento da assistência à saúde da 
população de Catanduva e região.

A equipe multidisciplinar está focada no modelo de 
excelência de gestão que visa contribuir com a melho-
ria contínua da qualidade no atendimento.  As práticas 
trabalhadas são encontradas em organizações líderes 
da “classe mundial”, que buscam se aperfeiçoar e se 
adaptar às mudanças globais.

Mensalmente, o perfi l nosológico e os indicadores 

hospitalares são apresentados às lideranças das áreas 
administrativa, assistencial e de apoio. Além disso, os 
colaboradores interessados têm sido convidados para 
auxiliar na transmissão do conhecimento adquirido. 
No último encontro do “Emílio Carlos”, o técnico de 
enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva, Ronal-
do Marcato, e o diretor Auxiliar Administrativo da Área 
da Saúde da Fundação Padre Albino, Renato Centurion 
Stuchi - registraram presença. Desde o início do ano 
os profi ssionais trabalham com o roteiro do Programa 
Compromisso com a Qualidade Hospitalar - CQH, docu-
mento que serve de base para a melhoria dos processos

Divulgação

Comunicação/HPA

Banco de Leite do HPA 

recebe certifi cado de excelência 

O Hospital Padre Albino foi certifi cado na categoria 
bronze pela excelência do Banco de Leite Humano. O re-
conhecimento foi conferido por meio da Rede Global de 
Bancos de Leite Humano, sob coordenação da Fundação 
Oswaldo Cruz – IFF e ICICT, pelo desempenho da institui-
ção no ano de 2016. 

 De acordo com a enfermeira responsável pelo Banco 
de Leite do “Padre Albino”, Vanda Manfredo, a certifi ca-
ção atingida é inédita na microrregião. “O serviço manti-
do pela Fundação Padre Albino é constantemente audi-
tado por órgãos internos e externos, sendo constatada a 
referência”, explica.

A gestão tem investido na assistência com qualida-
de. “O Banco de Leite foi totalmente reformado para o 
acolhimento humanizado das nutrizes, o que contribuirá 
para avaliações ainda melhores”, conta Vanda.

As doações atendem aos recém-nascidos de médio 
e alto risco, internados no Hospital Padre Albino. Toda 
mulher saudável com excesso de leite e que não use me-
dicamentos que impeçam a doação pode ser doadora. 
Mais informações sobre as doações podem ser obtidas 
por meio do telefone (17) 3311 3076. 

Ambientação de espaço contribui para

 a informação dos clientes e profi ssionais

O Hospital Padre Albino ambientou área próxima ao 
saguão principal com informações relacionadas à se-
gurança do paciente. A ação foi iniciativa do Núcleo de 
Segurança do Paciente e contou com o apoio técnico 
do Setor de Comunicação.

A equipe aliou ambiência e prestação de serviço 
expondo as Metas Internacionais de Segurança do Pa-

ciente preconizadas pela Organização Mundial da Saú-
de – OMS e Joint Commission International – JCI.

No espaço está localizada uma urna, onde podem ser 
depositadas as notifi cações internas de possíveis eventos 
adversos (não conformidades) para a investigação/classifi -
cação do caso com o objetivo da promoção de melhorias 
na assistência ao paciente em situações de maior risco. 

Alunos de escolas técnicas e do curso de Enfermagem 
participaram do encontro.

Membros da comissão dos hospitais participaram 
do encontro.

Área no saguão contém informações para a segurança do paciente.

Comunicação/HPA



Egresso da Medicina FIPA é eleito presidente do Cremesp

FIPA participa da 5ª reunião da Redes de Cooperação Semesp

Semana da pessoa com defi ciência

Falece a Profª Laiz Tognella

FIPA lança novas redes de 

comunicação com alunos

NAE recebe inscrições para

 curso de fotografi a

O cirurgião Lavínio Nilton Camarim, formado em 
1987 na 13ª Turma de Medicina da FIPA - na época FA-
MECA - tomou posse ofi cialmente no dia 21 de julho 
último como novo presidente do Cremesp (Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo) durante 

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) par-
ticiparam, dia 9 de agosto, na UNIFEB - Centro Uni-
versitário da Fundação Educacional de Barretos, da 5ª 
reunião da Redes de Cooperação Semesp, que reúne 
instituições de ensino superior das cidades de Araça-
tuba, Barretos, Catanduva e Votuporanga. A FIPA foi 
representada pelo diretor geral, Dr. Nelson Jimenes; 
coordenador pedagógico, Prof. Dr. Antonio Carlos de 
Araújo; secretária geral, Josiane Zambon; tesoureira 
geral, Elizabeth Vaqueiro; Drª Adriana Rodrigues, Jurí-

A FIPA sediou dia 14 de agosto, às 19h00, no Com-
plexo Esportivo “Prof. Ivo Dall’Aglio”, a abertura da Se-
mana da pessoa com defi ciência. A Semana foi realiza-

Faleceu dia 30 de julho em Jundiaí, onde residia, a 
Profª Ma. Laiz Sampaio Pereira Tognella, 79 anos. Seu 
corpo foi sepultado na cidade de Urupês.

Profª Laiz ingressou na Fundação em 01/04/1977. 
Foi docente, Coordenadora da Graduação e do Cen-
tro de Pós-Graduação da Faculdade de Administração 
de Empresas de Catanduva (FAECA) e Supervisora de 
Educação da Fundação Padre Albino, quando colabo-
rou na elaboração do processo que culminou com a 
autorização e instalação do curso de Direito. Licencia-
da em História pela FAFICA, Profª Laiz era Mestre em His-
tória Social pela Faculdade de Filosofi a, Letras e Ciências 
Humanas da USP.

Pelo seu trabalho na área educacional da Fundação, 
Profª Laiz recebeu o Troféu Monsenhor Albino em 2012, 
outorgado anualmente, na Semana Monsenhor Albino, a 
pessoa que contribua ou tenha contribuído de maneira 
efetiva com os objetivos da Fundação Padre Albino. Ela 
deixou suas funções em 2003. Profª Laiz era casada com 
Orivaldo Tognella e deixa três fi lhas, genros e netos.

Para facilitar a comunicação curso/aluno, a FIPA 
criou novas páginas do Facebook para cada graduação 
oferecida pela instituição. “Todas as informações dos 
cursos estarão disponíveis nas páginas, direcionadas 
para cada graduação. Sendo assim, o aluno vai estar 
inteirado de tudo o que acontece no curso - palestras, 
eventos, alteração de datas e recados importantes”, 
explica o coordenador pedagógico da FIPA, Prof. Dr. 
Antônio Carlos Araújo.

A iniciativa, ressalta Araújo, além de promover a 
comunicação, uma vez que todos estão sempre co-
nectados às redes, vai facilitar que as informações 
cheguem aos alunos e diminuir o fl uxo nas secretarias 
acadêmica e dos cursos, uma vez que sempre estão 
com grandes fi las para tirar dúvidas e passar informa-
ções ao estudantes.

Alunos e funcionários da FIPA e da Fundação que 
desejam aprimorar seus conhecimentos fotográfi cos 
poderão fazê-lo através de aulas teóricas e atividades 
práticas oferecidas pelo curso “Olhar e prática fotográ-
fi ca” que o Apoio Cultural do Núcleo de Apoio ao Es-
tudante/NAE realiza nos dias 02, 09, 16 e 30 de setem-
bro e 07 de outubro próximo. As inscrições devem ser 
feitas até 01/09 para as 40 vagas. O curso, das 9h00 às 
12h00, será ministrado por Renata Gaino, bacharel em 
Comunicação Social, com habilitação em Publicidade 
e Propaganda e docente no Senac Catanduva.

As inscrições devem ser feitas nas secretarias dos 
Câmpus Sede e São Francisco, a taxa é de R$ 20,00 e é 
necessário equipamento fotográfi co digital de peque-
no porte (amador) ou celular com câmera digital

Dr. Lavínio Nilton Camarim.

A quinta reunião da Rede foi em Barretos.

Profª Laiz, entre Dr. Amarante e Dr. Jimenes, recebe 
o troféu Monsenhor Albino.

Os cursos mais procurados no Brasil
Direito, Administração e Pedagogia estão entre os 

cursos mais procurados no Brasil, aponta pesquisa do 
Censo da Educação Superior divulgado pelo Institu-
to Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), vinculado ao Ministério da Educação.  A pesqui-
sa aponta que a tradição, boa aceitação no mercado e a 
mensalidade que cabe no bolso são os requisitos prin-
cipais para os cursos estarem no topo dos mais procu-
rados.  Para o coordenador pedagógico das Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA), Prof. Dr. Antônio Carlos 
Araújo, “os três cursos apontados pelo censo atendem 
requisitos projetados pelos estudantes, pois sempre es-
tão em alta no que diz respeito a mercado de trabalho, 
remuneração e posicionamento social”, afi rma. 

Para Prof. Antonio Carlos, “o curso de Direito, um 
dos mais disputados da FIPA, líder disparado no Cen-
so do Inep, proporciona a possibilidade de vagas no 

setor público com bons salários e uma carreira sólida, 
além do destaque que a profi ssão tem na sociedade”. 
O curso de Administração, para Prof. Toninho, “se des-
taca pela versatilidade, preparando o aluno para atuar 
em diversos departamentos dentro das empresas e 
isso garante boa abertura no mercado de trabalho”. O 
coordenador ressaltou ainda que, devido a grande ne-
cessidade nas redes municipais, estaduais e particula-
res de ensino, tem aumentado consideravelmente a 
procura pelo curso de Pedagogia. “Catanduva é exem-
plo neste cenário. Tivemos há pouco a realização de 
um concurso municipal para efetivos e todos os anos 
a Prefeitura abre processo seletivo no setor da edu-
cação com boas remunerações; o número de escolas 
está crescendo e consequentemente a necessidade de 
profi ssionais também, além das cidades da região que 
também têm demanda.”
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sessão solene, em São Paulo.
Para o diretor das Faculdades Integradas Padre Albi-

no, Dr. Nelson Jimenes, a FIPA conta com um grande qua-
dro de profi ssionais de sucesso e de destaque no Brasil, 
atuando no Estado de São Paulo ou fora dele. “Oferece-
mos em todos os nossos cursos base sólida para que o 
aluno trilhe um caminho de ascensão na sua profi ssão. 
Então, a notícia de um egresso ocupando a presidência 
do CRM-SP não só nos enche de orgulho, e a todos os alu-
nos da medicina, como também salientamos a conquista 
mais que merecida do Dr. Lavínio que nos traz grandes 
recordações do seu tempo de graduação”, ressaltou.

Dr. Lavínio estará à frente do Conselho até setembro 
de 2018 e se comprometeu a apoiar sua gestão no exer-
cício ético da Medicina, na valorização do bom profi s-
sional, melhoria das condições de trabalho e na defesa 
do ato médico e para isso trabalhará para o alinhamen-
to junto ao CFM (Conselho Federal de Medicina), Minis-
tério Público e Secretarias de Saúde. “Assumo o cargo 
em um momento de tamanha difi culdade de recursos e 
condições estruturais da saúde do país, no qual os 140 
mil médicos do Estado de São Paulo dependem da im-
parcialidade do Cremesp”, afi rmou Camarim.

dico, e Maysa Bull, TI.
Aprofundar o debate sobre EAD, trazendo uma re-

fl exão sobre como a cooperação de redes pode auxiliar 
no desenvolvimento dessa modalidade em cada IES; 
Atendimento ao aluno (psicológico/acadêmico/núcleo 
de carreiras etc.); Gestão de TI; Capacitação de docen-
tes e Governança corporativa baseada em Balanced 
Scorecard (BSC) foram os temas discutidos. A próxima 
reunião será no dia 09 de novembro, no Centro Univer-
sitário Católico Salesiano Auxilium, em Araçatuba.

da pela Prefeitura de Catanduva e Conselho Municipal 
da Pessoa com Defi ciência em parceria com o SENAC, 
OAB Catanduva, FIPA, APAE e IDVC.

Divulgação

Arquivo
Divulgação
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Biomedicina realiza desafi o 

em benefício de hospitais

Dia dos Pais

Atitudes preconceituosas e o respeito às diferenças

AME implanta ginástica

 laboral para funcionários

Homenagem aos motoristas

Os funcionários do Ambulatório Médico de Especia-
lidades (AME) de Catanduva foram homenageados pelo 
dia dos pais na manhã do dia 11 de agosto na sala de trei-
namento. O pastor Benones Vieira dos Santos, da Igreja 
Presbiteriana de Catanduva, presidiu culto, seguido da en-
trega de um squeeze personalizado para cada pai e de um 
café. Um painel exibiu fotos dos pais com os fi lhos.

   No dia 14 de agosto, os alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Catanduva, mediados e orienta-
dos pela Profª Rita de Cássia Massambani Peres, reuniram-
se em grupo para refl etirem sobre a temática “Atitudes 
preconceituosas e o respeito às diferenças”. O objetivo 
da refl exão foi discutir a importância de uma convivência 

O AME Catanduva implantou no último dia 11 de 
agosto a ginástica laboral para seus funcionários. “A 
necessidade do programa surgiu das avaliações er-
gonômicas realizadas pelo Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT) da Fundação Padre Albino”, disse a gerente 
Renata Bugati.

A fi sioterapeuta Natália Casagrande informa que 
normalmente a ginástica laboral é baseada em técnicas 
de alongamento nas várias partes do corpo, orienta-
das ou supervisionadas por especialista, que pode ser 
educador físico ou fi sioterapeuta. As atividades com os 
funcionários do AME são de curta duração, de pouca 
exigência física, tais como alongamentos, relaxamento, 
recreação e consciência corporal. As atividades prepa-
ratórias ou de aquecimento estão sendo realizadas “in 
loco”, de acordo com a necessidade do setor.

O AME Catanduva, através do Projeto de humaniza-
ção e interdependência, promoveu atividade dia 25 de 
julho para comemorar o Dia do Motorista. O objetivo foi 
também realizar treinamento aos motoristas de ambu-
lâncias dos 19 municípios atendidos pelo ambulatório.

A atividade foi aberta com café da manhã, seguida 
de missa a São Cristóvão, padroeiro da classe, celebra-
da pelo Pe. Fábio Marsaro, bênção das chaves, pales-
tra sobre conscientização e conduta no trânsito pelo 
agente de trânsito Maurício Lubeno e treinamento 
dos serviços realizados pelos motoristas pela Geren-
te do AME, Renata Bugatti, gerente de Enfermagem, 
Karulini Polo, gerente médica, Drª Marcela de Figuei-
redo, e coordenadora de recepção, Cristiane Requena. 
Ao fi nal do evento cada motorista recebeu um check 
list das necessidades do motorista/AME e ganhou um 
chaveiro em formato de carro. A atividade foi organi-
zada pelo CIH – Centro Integrado de Humanização, 
GTH – Grupo de Trabalho de Humanização, adminis-
tração e colaboradores do AME.

Atendimento A Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes/CIPA 2017/2018 promoveu palestra/trei-
namento dia 28 de julho sobre “Atendimento LGBT no 
SUS” pelo formando em psicologia e Auxiliar de Enfer-
magem do AME, Diniz Simiel, com a participação de 
49 colaboradores.

O curso de Biomedicina da FIPA realizou nos dias 11 
e 12 de agosto o “Desafi o Cultural da Biomedicina” em 
benefício do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC e 

As professoras Ana Paula Girol e Andreia Moreno 
entregaram o valor arrecadado ao diretor Prof. Nelson 
Lopes Martins.

As atividades são de curta duração.

No Recanto Monsenhor Albino o dia foi comemora-
do no dia 13 com almoço. Todos os ingredientes foram 
doados pelo Rotary Clube de Catanduva Norte, que 
tem o casal Luís Washington Moreira Fonseca e Sílvia 
I. Stefane Fonseca na presidência. Os idosos receberam 
sapatos de presente, doados pela Supervisora Irmã 
Anália Nunes.

sadia, sem preconceitos, bem como atitudes que respei-
tem as diferenças encontradas no grupo social em que 
vivemos - etnias, diversidade cultural, hábitos, maneira de 
pensar, semelhanças e diferenças físicas e outros.

Após a refl exão, os grupos verbalizaram suas opiniões 
apresentando seu ponto de vista para a classe.

Inscrição para o vestibular 2018 da Medicina FIPA começa dia 18/09

A partir do dia 18 de setembro próximo estarão 
abertas as inscrições para o vestibular do curso de 
Medicina FIPA-FAMECA 2018. No valor de R$ 330,00, 
a inscrição pode ser feita até o dia 16 de novembro, 
exclusivamente pelo site www.vunesp.com.br e o can-
didato deve indicar o local onde realizará a prova (Ca-
tanduva ou São Paulo). As provas serão aplicadas nos 
dias 19 e 20 de dezembro, às 14 horas, e os resultados 
divulgados no dia 17 de janeiro de 2018.

Os serviços de informações ficam disponíveis na 
FIPA pelo site www.fipa.com.br, telefones 0800-772-
5393 e (17) 3311-3223 de segunda a sexta-feira das 
8h00 às 21h00 e aos sábados das 8h00 às 11h00 e 
pelo e-mail secretariaacademica@fipa.com.br. Na 
Vunesp as informações estarão disponíveis na Cen-
tral de teleatendimento (11) 3874-6300, das 8h00 às 
20h00, de segunda a sábado.  Consulte o edital no 
site www.fipa.com.br

Hospital Emílio Carlos/HEC. Antes do evento, todas as 
equipes rifaram uma prenda e arrecadaram fraldas ge-
riátricas; fraldas infantis; chá mate a granel e gelatina.

A taxa de inscrição foi de 10 reais e as quatro equi-
pes compostas por alunos das quatro séries do curso. 
No dia 10 cada equipe, acompanhada por docentes, 
respondeu a 49 questões e no dia 11 apresentou casos 
clínicos através de teatro e paródias, além da arrecada-
ção dos itens. As equipes arrecadaram R$ 10.231,20, 
doado ao HCC, e 1.039 unidades de fraldas para adul-
to; 1.346 unidades de fralda infantil; 128 caixas de leite; 
3.200 kg de leite em pó; 24 kg de chá; 2.415 unidades 
de gelatina e 100 kg de açúcar, doados ao HEC. 

“O Desafi o teve resultado tão positivo e uma exce-
lente repercussão entre os alunos que será incluído no 
calendário anual do curso”, disse a coordenadora do 
curso Profª Drª Ana Paula Girol. As Equipes Amarela e 
Verde empataram e dividiram o primeiro lugar, segui-
das das Equipes Azul e Vermelha.

Imprensa/FPA

Divulgação

Alunos de Administração visitam Bolsa de Valores

Alunos do 4º ano do curso de Administração da 
FIPA visitaram a Bolsa de Valores (B3) de São Paulo no 
dia 8 de agosto. Cerca de 40 alunos acompanharam o 
Prof. André Luiz Franco, docente da disciplina de Ad-
ministração Financeira. A visita foi iniciada com vídeo 
institucional e na sequência, palestra sobre os concei-
tos básicos de como investir na Bolsa de Valores. Os 
alunos conheceram a história da Bolsa no Brasil atra-

Alunos ouvem explicações sobre como investir na Bolsa.

vés de um memorial eletrônico e a visita foi fi nalizada 
com a exposição do painel eletrônico.

Criada a partir da junção da BM&FBOVESPA e a Ce-
tip, a B3 é uma empresa de infraestrutura de mercado 
fi nanceiro de classe mundial e uma das maiores em 
valor de mercado, entre as líderes globais do setor de 
bolsas com sede em São Paulo e escritórios em Nova 
York, Londres e Xangai.

Divulgação

Os motoristas ganharam um chaveiro.

Divulgação



BRONCOSCOPIA

•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

CARDIOLOGIA

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

CIRURGIA GERAL

•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS

•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601

CIRURGIA VASCULAR

•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR  E ANGIOLOGIA

•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179

CLÍNICA MÉDICA

•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque  - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

DERMATOLOGIA 

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

DOENÇA DO SONO

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

ELETROCARDIOGRAFIA

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

GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA

•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA

Instituto Jorge de Medicina

•Dr. Bruno C. Sabino  - Rua 13 de Maio 1269  -  Tel: (17) - 3522-5396

NEFROLOGIA

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

NEUROLOGIA CLÍNICA

(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a 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, eletroencefalografi a 

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

PEDIATRIA

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

PNEUMOLOGIA E  ALERGIA INFANTIL

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS

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

REUMATOLOGIA

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

UROLOGIA

•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira - Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello - Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE  ANÁLISES CLÍNICAS

Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº
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Simpósio sobre aleitamento encerrou 
a Semana.

Semana realiza ações de incentivo ao aleitamento materno

A Maternidade do Hospital Padre Al-
bino realizou, em parceria com o curso 
de Enfermagem da FIPA e a Prefeitura de 

Catanduva, uma série de ações em co-
memoração à Semana Mundial da Ama-
mentação.  As atividades aconteceram 
de 3 a 10 de agosto com o objetivo de 
orientar a população sobre a importân-
cia do aleitamento materno. 

Nos dias 3, 4 e 9 de agosto, às 9h30, 
a comunidade foi convidada a participar 
de orientações sobre o Banco de Leite 
Humano nos núcleos de saúde do muni-
cípio. Os alunos de Enfermagem da FIPA e 
as profi ssionais do Hospital Padre Albino 
(HPA) abordaram a importância da ama-
mentação e doação de leite humano.

De acordo com a enfermeira res-
ponsável pelo Banco de Leite do HPA, 

Vanda Manfredo, o serviço mantido pela 
Fundação Padre Albino é referência e as 
doações atendem aos recém-nascidos 
de médio e alto risco, internados. “O hos-
pital está constantemente investindo na 
assistência com qualidade. O Banco de 
Leite, por exemplo, foi totalmente refor-
mado para o acolhimento humanizado 
das nutrizes”, conta.

No dia 10 de agosto, a partir das 
19h30, o Hospital Padre Albino realizou 
simpósio específi co sobre o aleitamento 
materno no Anfi teatro Padre Albino. O 
evento gratuito reuniu profi ssionais da 
área da saúde, estudantes e demais inte-
ressados. A médica responsável pelo Ber-

çário do “Padre Albino”, Profª Drª Luciana 
Sabatini Doto Tannous Elias, explanou so-
bre as contra indicações do aleitamento 
materno. As evidências científi cas da prá-
tica do aleitamento materno foram apre-
sentadas pela enfermeira obstetra Profª 
Drª Denise Gonzales Stelluti de Faria.

De acordo com a enfermeira obstetra 
responsável pela Maternidade do HPA, 
Profª Luciana Braz de Oliveira, o manejo 
clínico no aleitamento materno foi abor-
dado pela equipe da Maternidade como 
forma de educação permanente entre 
os colaboradores. Além disso, as mães 
que passaram pelo hospital receberam 
orientação específi ca.

Comunicação/HPA
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Radioterapia recebe a visita de empresários e autoridades paulistas

O Serviço de Radioterapia da Fundação recebeu no 
dia 12 de agosto a visita de empresários e de autoridades 
do Estado de São Paulo. O empresário catanduvense Eu-
rides Fachini, diretor presidente da Frucamp, e a esposa 
Maria Célia Hernandes Fachini, acompanharam na visita 
o desembargador Dr. Henrique Nélson Calandra e Lucy 
H. Calandra; o presidente do Desenvolve São Paulo, Dr. 
Milton Luís de Melo Santos e Heloisa Santos; o CEO Dr. 
Antonino Freire e Regina Freire da Silva; o empresário 
Dr. Francisco Antonio Soeltl e Milka Musulin Soeltl, pre-
sidente da Micro Power; o presidente do CNPC/Conselho 
Nacional da Pecuária de Corte, Dr. Tirso de Salles Meireles 
e Juliana Farah, e o conselheiro do Santander Universida-
de, Dr. Jamil Hannouche e Telma Hannouche.

Os visitantes foram recebidos pelo presidente do 
Conselho de Administração da Fundação, Antonio Hér-
cules, pelo presidente da Diretoria Administrativa, José 
Carlos Rodrigues Amarante, pelo diretor geral da FIPA, 

Nelson Jimenes; pelo gerente do Centro de Serviços 
Compartilhados, Reginaldo Donizete Lopes, e pelo ge-
rente de serviços de saúde do Hospital Emílio Carlos, 
Benedito Carlos Rodrigues.

Após se apresentarem, os visitantes conheceram 
o projeto e foram informados sobre a campanha de 
captação de recursos para a Radioterapia e a compra 
do acelerador linear, que deve chegar no próximo mês 
de setembro. Dr. Amarante esclareceu também que a 
Fundação aguarda a liberação de dois milhões de reais 
do Governo do Estado, verba prometida pelo secretário 
Davi Uip, para o término da obra. Em seguida o grupo 
visitou o Serviço de Radioterapia, onde recebeu infor-
mações sobre as dependências e o atendimento aos 
19 municípios da região. Os visitantes parabenizaram 
e elogiaram a diretoria da Fundação pela iniciativa de 
construção da Radioterapia, pelo benefício às milhares 
de pessoas de Catanduva e região.

Os visitantes elogiaram a  diretoria da Fundação pela construção da Radioterapia.

Beth Sahão recebe o certifi cado de “Parlamentar 
Amiga do HCC

Prefeito Joamir Barboza. Deputado Sebastião Santos.Deputado Carlão Pignatari.

Voluntárias, além do evento, também arrecadaram 
lacres para o HCC.

Divulgação

Deputada Beth Sahão assina 

ofícios e recebe homenagem

Voluntários de Santa Adélia 

entregam renda da 2ª Tarde do Bem 

HCC na OAB

A deputada estadual Beth Sahão (PT) assinou dia 
11 de agosto ofícios de apoio à Fundação Padre Al-
bino/Hospital de Câncer de Catanduva. O presiden-
te da Diretoria Administrativa, José Carlos Rodrigues 
Amarante, informou à deputada que um ofício seria 
encaminhado ao ministro da saúde, Ricardo Barros, 
solicitando a habilitação do Serviço de Radioterapia 
para atendimento aos pacientes SUS, e o segundo 
ao secretário de estado da Saúde, Davi Uip, pedindo 
a liberação de verba prometida, destinada à mobília, 
equipamentos e paisagismo da Radioterapia.

Após a assinatura dos ofícios, Amarante entregou 
à Beth Sahão o certifi cado de “Parlamentar amiga do 
HCC”. A deputada, surpresa com a homenagem, agra-
deceu e disse que vai fazer esforços para a liberação 
da verba pela secretaria estadual da saúde.

Carla Formigoni, Lourdinha Vecchiato Fernandes, 
Sandra Diniz Frezza e Rosi Montanha Fernandes, do 
grupo Voluntários do Bem de Santa Adélia, acompa-
nhadas da coordenadora dos Voluntários do Bem de 
Catanduva, Luciana Vargas, e da voluntária Silene Fava-
li, entregaram ao presidente da Diretoria Administrati-
va, José Carlos Rodrigues Amarante, na manhã do dia 
24 de agosto, o resultado da 2ª Tarde do Bem realizada 
dia 12 de agosto último naquela cidade, em benefício 
do HCC. O total arrecadado foi R$ 15.332,00. O grupo 
trouxe, também, 14 garrafas de lacres de latinhas.

O jurista Roberto Delmanto Júnior ministrou pales-
tra em Catanduva dia 10 de agosto, às 19h00, na Casa 
da Advocacia e da Cidadania da Subsecção da OAB de 
Catanduva, sobre “Delação premiada”. O presidente da 
Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Ro-
drigues Amarante, na abertura do evento, falou sobre 
o Serviço de Radioterapia e a instalação do Hospital de 
Câncer de Catanduva.

Imprensa/FPA

Deputados e prefeito também assinam ofícios

Leilões na região

 Interact Club visita a Radioterapia

Os deputados estaduais Sebastião Santos (PRB) e Carlão Pignatari (PSDB) também assinaram os ofícios de apoio 
à Fundação Padre Albino/HCC. O último prefeito da região a assinar foi Joamir Roberto Barboza, de Ariranha. 

A Fundação Padre Albino/Hospital de Câncer de Catan-
duva/HCC tem participado de leilões de gado na região. 

Na Lagoa Limpa no dia 06 de agosto, o Diretor de 
Captação de Recursos, Nelson Lopes Martins, falou so-
bre o projeto do HCC e os benefícios que trará para a 
região. O HCC recebeu, em doação, cabeças de gado de 
João Luiz Aberge, Claudemir Donizete Casteleti, José 
Mauricio Barbizan e Osmar Fernandes de Jesus. Fivelas 
personalizadas do HCC foram leiloadas e os valores ob-
tidos doados para o projeto por Osmar Fernandes de 
Jesus (R$ 1.500,00 e R$ 600,00), Vereador Carlos Salim 
(R$ 400,00), Tatiane Vergílio da Silva/Supermercado Far-
tura (R$ 300,00) e Jucimar Peres (R$ 600,00).

Em Santa Adélia, no dia 30 de julho, o leilão foi em be-
nefício do Lar dos Velhinhos. O presidente da Diretoria Ad-
ministrativa, José Carlos Rodrigues Amarante, falou sobre 

Membros do Interact Club de Catanduva visitaram o Ser-
viço de Radioterapia dia 04 de agosto. O grupo conheceu o 
projeto, foi informado sobre a campanha para o término da 
obra e visitou a Radioterapia, onde recebeu explicações.

Os Interact Clubs são grupos de adolescentes de 12 

o projeto e a importância da instalação do HCC e divulgou 
a data do leilão que será promovido para o HCC pelo Clu-
be de Rodeio Os Bravos, de Catanduva. O HCC recebeu, 
em doação, cabeças de gado de Carlos Colombo, Maurício 
Ferreira, Deise Colombo, Mário Novelini, Rodolfo Diniz Frez-
za, Agatha Moreira, Maria Helena e Vera Formigoni, Robson 
Luiz Lourenço/Pelezinho Lourenço e Élcio Capucio.

A Fundação/HCC também participou do leilão de 
gado pró Hospital de Câncer de Barretos na Vila Roberto 
dia 20 de agosto recebeu nove cabeças de gado em doa-
ção. Dr. Amarante participou do leilão e, convidado pelos 
organizadores, falou do projeto do HCC. Os doares foram 
Dr. Eraldo da Costa; Estevam Poli; Augusto Piovesan; Nel-
son Hespanha Jr.; Luiz Braz Piovesan; Célio Riguetto; Ger-
son Colombo/Melissa Colombo; Nenê Vidal (Francisco 
Antonio Vidal) e João Antonio Franchi.

a 18 anos, patrocinados por um Rotary Club, em que o 
principal objetivo é tentar ajudar a sociedade de forma 
simples, com campanhas, doações, visitas a creches e 
hospitais, entre outras coisas, para melhora do meio
-ambiente e da saúde da população carente.

Imprensa/FPA

Imprensa/FPADivulgaçãoDivulgação



Agosto/2017 12

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

Sede dos Ferroviários

 é doada ao HCC

Clube de Rodeio lança o 

2º leilão de gado pró HCC

A sede da Associação Profi ssional dos Trabalhadores 
nas Empresas Ferroviárias da Zona Araraquarense, co-
nhecida como Associação dos Ferroviários, na Rua Muni-
cipal, 1110, em Catanduva, foi doada para o Hospital de 
Câncer de Catanduva (HCC), da Fundação Padre Albino.

A doação da sede foi defi nida em assembleia dos 
associados. O presidente da Associação, Altino Zacarin, 
informou que a FEPASA exigia o número mínimo de 
300 sócios para desconto da mensalidade em folha de 
pagamento. “Tínhamos 120 associados e todos já em 
idade avançada”, ressaltou ele, acrescentando que mes-
mo assim tentou ajuda dos deputados Aldo Demarchi e 
Célia Leão, em vão. Então, diante da inatividade natural, 
os associados optaram pela doação do prédio para uma 
entidade de Catanduva, recaindo a escolha para o HCC.

A Associação dos Ferroviários tem área total de 1.080 
m2 e 590 m2 de área construída e atualmente está ce-
dida em comodato à Associação dos Aposentados de 
Catanduva por 30 anos, dos quais já se passaram nove.

O Clube de Rodeio “Os Bravos” de Catanduva lançou 
ofi cialmente dia 26 de julho o 2º leilão de gado pró Hos-
pital de Câncer de Catanduva (HCC), que será realizado 
dia 24 de setembro, no Recinto de Exposições João Zan-
caner. A adesão já está à venda, a R$ 350,00, e dará direito 
ao sorteio, no dia, de um carro zero km. O valor arrecada-
do será usado para compra de gado.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação 
Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, agradeceu 
o apoio e a parceria dos Bravos, ressaltando que foi o clube 
quem procurou a Fundação para ajudar o HCC. Ele falou 
sobre o excelente resultado obtido até agora pela cam-
panha de captação de recursos para o término da obra, o 
que possibilitou a compra do acelerador linear. Na opor-
tunidade, a empresária Vanessa, da RPL Reservatórios de 
Vista Alegre do Alto, que arrematou chapéu autografado 
pelo locutor Piracicabano por R$ 9 mil, doou o valor ao 
HCC. “Fico muito feliz em poder colaborar. E espero que 
mais pessoas lutem por essa causa”, ressaltou ela.

As pessoas que quiserem adquirir adesões ou doar 
cabeças de gado ou bezerro devem entrar em contato 
através dos telefones 17 - 3311-3365 e/ou 3521-7013. 
“Contamos com a ajuda de todos. Vamos realizar um 
grande evento. Nossa meta é superar o valor arrecada-
do no ano passado e tornar esse evento referência na 
região”, fi naliza Cláudio Romagnolli, presidente do leilão 
e diretor do Clube de Rodeio.

Dr. Amarante exaltou a parceria dos Bravos.

Altino Zacarin passa a documentação para Dr. Amarante.
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Ministro da Saúde recebe pedido de  habilitação
do Serviço de Radioterapia da FPA

Na audiência, Dr. Amarante agradece a liberação de verba para compra do acelerador linear

Em audiência novamente 
marcada pelo deputado Dr. 
Sinval Malheiros, a Fundação 
Padre Albino foi recebida nes-
te dia 16 de agosto no Minis-
tério da Saúde pelo ministro 
Ricardo Barros. O presidente 
da Diretoria Administrativa da 
Fundação, José Carlos Rodri-
gues Amarante, entregou ao 
ministro o ofício solicitando a 
habilitação do Serviço de Ra-
dioterapia, acompanhado de 
assinaturas de apoio de depu-
tados, vereadores de Catan-
duva e de todos os prefeitos 
da região. O ministro Ricardo 
Barros disse a Dr. Amarante 
que o Serviço será habilitado 
assim que o acelerador linear 
estiver em funcionamento. O aparelho deve chegar a Ca-
tanduva até o fi nal deste mês de setembro.

A Fundação Padre Albino reuniu dia 24 de junho de-
putados da região, vereadores de Catanduva, prefeitos 
e secretários de saúde dos municípios atendidos pelos 
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos para, num café 
da manhã, informar sobre o Serviço de Radioterapia. Na 
oportunidade pediu apoio político para essa solicitação 
ao Ministério da Saúde para que o Serviço possa atender 
pelo SUS. E pediu que prefeitos, deputados e vereadores 
presentes assinassem os ofícios.

Na audiência, ainda, Dr. Amarante agradeceu ao minis-

tro pela liberação da verba para compra do acelerador li-
near. Ricardo Barros vê com bons olhos a instalação de no-
vas unidades, por aproximar o tratamento do paciente.

Além do Dr. Amarante e do deputado Dr. Sinval, par-
ticiparam da audiência o chefe de gabinete do deputado 
Jurandyr Bueno; os administradores dos hospitais Emí-
lio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues, e Padre Albino, 
Rogério Barktevícius, e o gerente do Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC) da Fundação, Reginaldo Donizete 
Lopes. Os representantes da Fundação ainda participa-
ram, em Brasília, do congresso da CMB – Confederação 
das Misericórdias do Brasil.

 Amarante com Alckmin: pedido de verba para término da Radioterapia.

FPA pede ao governador liberação de recursos 

para término da Radioterapia

O presidente da Diretoria Administrativa da Funda-
ção Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, foi 
ao encontro do governador Geraldo Alckmin na manhã 
do último dia 22 quando visitava a região. Em Ariranha, 
acompanhado do deputado estadual Marco Vinho-
li (PSDB), Amarante entregou ao governador cópia do 
ofício protocolado na DRS-XV solicitando a liberação de 
dois milhões de reais para o término do Serviço de Ra-
dioterapia. Para o término da infraestrutura do Serviço 
de Radioterapia faltam ainda os serviços complemen-
tares de instalação e acessórios para o acelerador linear, 
aquisição do mobiliário, paisagismo da área externa, co-
municação visual, informática e estrutura metálica para 
interligação entre o Serviço e o Hospital Emílio Carlos.

O ofício contém também assinaturas de apoio de 
deputados, vereadores de Catanduva e de todos os pre-

feitos da região e é fruto de reunião 
que a Fundação realizou dia 24 de 
junho com aquelas autoridades para 
informar sobre a Radioterapia. Na-
quele dia, Dr. Amarante pediu apoio 
e que assinassem os ofícios.

Alckmin perguntou sobre o ace-
lerador linear. Amarante informou 
que o aparelho já foi adquirido e deve 
chegar a Catanduva até o fi nal deste 
mês de setembro. “Também disse ao 
governador que dia 16 de agosto pas-
sado estivemos no Ministério da Saú-
de pedindo ao ministro Ricardo Bar-
ros a habilitação para atendimento a 
pacientes do SUS e ele nos disse que 
o Serviço será habilitado assim que o 
acelerador linear estiver em funciona-
mento”, acrescentou Amarante.

Divulgação

Ministro disse que a habilitação do Serviço sairá assim que o acelerador 
estiver em funcionamento.

Ministério da Saúde

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. Confi ra o que foi arre-
cadado até 31/07/17:

Eventos e doações ......................................................R$1.379.277,27
Doações através do site .................................................R$ 27.242,15
Doações através do 0500 ................................................ R$ 1.385,00
Doações através da conta de energia elétrica.....R$ 176.691,00
Telemarketing ................................................................. R$ 982.074,30
Nota Fiscal Paulista ....................................................... R$ 283.399,27

TOTAL R$ 2.850.068,99

Captômetro

Faltam R$ 2.149.931,01


