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Corpo clínico do HCC ganha reforço de 3 novos médicos
Com a iminente instalação do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC), a Fundação Padre Albino está promovendo a reestruturação do corpo
clínico oncológico dos seus hospitais. Três novos médicos já ingressaram no corpo clínico e outros pedidos estão sendo analisados pela Comissão
de Credenciamento. Última página.

Frente Parlamentar de combate ao câncer
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues
Amarante, participou dia 25 de abril último, na Assembleia Legislativa, do lançamento da Frente Parlamentar de Apoio de Combate ao Câncer, coordenada pelo deputado Marco Vinholi (PSDB). Página 07.

Os hospitais da FPA e seu corpo de colaboradores
Em sua “Palavra do Presidente” desta edição, Dr. Amarante fala do corpo de colaboradores dos hospitais mantidos pela Fundação e no final reafirma um compromisso: a Radioterapia, assim como todos os serviços oncológicos, atenderão, prioritariamente, os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Página 02.

Divulgação

CEPRAJUR presta assessoria
a entidades assistenciais
O Centro de Práticas Jurídicas (CEPRAJUR) do curso de Direito da FIPA está
prestando assistência jurídica gratuita às entidades assistenciais, de cunho não
econômico. Página 09.

Hospital Emílio Carlos adere ao
Selo Amigo do Idoso
Com o objetivo de aperfeiçoar o atendimento ao paciente idoso, o Hospital Emílio Carlos solicitou credenciamento junto ao Programa São Paulo Amigo do Idoso e, a
partir de 4 de abril, assumiu o compromisso de executar integralmente as ações que
compõem os critérios para a obtenção do Selo Hospital Amigo do Idoso. Página 06.
Dr. Amarante (3º da esquerda para a direita) participa, juntamente com outras
entidades, do lançamento da Frente Parlamentar de Apoio de Combate ao Câncer.

FIPA sedia reunião e Semesp cria sua
segunda Rede de Cooperação

Câmaras municipais conhecem o projeto do HCC
A Fundação Padre Albino está levando o seu projeto do Hospital de Câncer de
Catanduva (HCC) para as câmaras municipais dos 18 municípios que serão atendidos
pelo Serviço de Radioterapia. Página 13.
Imprensa/FPA

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) sediaram dia 9 de maio, a quarta
reunião da Rede Regional de Cooperação Semesp/IES Rio Preto. Na oportunidade, o
Semesp – Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior assinou o termo de compromisso para criar a segunda Rede de Inovação e Cooperação. Página 08.
Imprensa/FPA

Dr. Nelson Jimenes saúda os presentes e abre a reunião.

Visita à Câmara de Irapuã.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Os hospitais da F.P.A. e seu
corpo de colaboradores
Você já parou para pensar
quantas pessoas
transitam
num
hospital nas vinte
e quatro horas de
um único dia? Já
teve a curiosidade de saber quantos colaboradores
externos e internos têm um hospital de médio ou
grande porte? Já procurou saber quantos médicos
tem o corpo clínico de um hospital regional como
o “Padre Albino” ou o “Emílio Carlos”? Quantos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem
são necessários para que o hospital fique aberto
e atendendo num único dia – considerando que
são necessários três turnos diários dessa importante mão de obra para um hospital?
Pois é. Acredito que a resposta para a maioria
dos leitores será não. Se estamos bem de saúde
nem queremos saber se existe hospital ou para
que ele serve. Se, ao contrário, estivermos – ou alguns dos nossos – doentes, também não temos
porque saber disso; afinal, basta que nos atendam
nas nossas necessidades e no momento que precisamos e não se fala mais nisso. Correto? Sim, mas
não deveria ser assim, principalmente quando falamos de assistência à saúde pública e, porque
não, até mesmo no particular ou de convênios.
A título de informação, vou passar alguns números que poderão surpreender a muitos, pois
não fazem ideia da estrutura física e humana que
compõem os hospitais da Fundação Padre Albino.
Antes vale lembrar que, apesar do gigantismo de
seu aparato (considerando somente sua atuação
local), os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino
são responsáveis pela assistência em média e alta
complexidade dos 18 (dezoito) municípios da região, além de Catanduva. A saúde básica é de responsabilidade dos municípios, que não raras vezes, por falta de estrutura ou recursos financeiros
ou ambos, acabam transferindo suas responsabilidades para os hospitais da Fundação.
Atualmente o Hospital Padre Albino emprega
964 (novecentos e sessenta e quatro) funcionários
de vários seguimentos e o Hospital Emílio Carlos
478 (quatrocentos e setenta e oito). Só aí já são
1.442 (mil quatrocentos e quarenta e dois) funcionários. Quantas empresas em Catanduva ou na
região têm um plantel desses? Lembre-se que em
algumas áreas são necessários três turnos em 24
horas, considerando, ainda, as férias, licenças saúde, licença maternidade, faltas etc.
O corpo clínico dos dois hospitais compõese de 299 (duzentos e noventa e nove) médicos
cobrindo quase todas as especialidades da medicina tradicional. Além dos médicos efetivos,
damos formação especializada para 149 (cento e
quarenta e nove) médicos residentes, em diversas
especialidades médicas, e a mais 14 (quatorze)
treinandos. E estamos falando somente daqueles
que têm vínculo com a instituição. Temos ainda
outros profissionais terceirizados, tanto médicos
PJ (pessoa jurídica), quanto outras empresas do

ramo de diagnósticos e hospitalares.
O corpo de enfermagem é composto por 142
(cento e quarenta e dois) enfermeiros com curso
superior, 194 (cento e noventa e quatro) técnicos
de enfermagem e 376 (trezentos e setenta e seis)
auxiliares de enfermagem, cabendo aqui um registro sobre a alta rotatividade desta mão de obra
em razão das dificuldades inerentes à profissão.
São ao todo, só de empregos diretos, quase
dois mil funcionários só nos dois hospitais, sem
contar o AME, as Faculdades Integradas Padre Albino e o Recanto Monsenhor Albino. Olhando por
outro prisma, além da Fundação Padre Albino dar
assistência completa em saúde de média e alta
complexidade, é seguramente um dos maiores
empregadores da região.
No entanto, nossa responsabilidade não para
aí. Com a implantação do Hospital do Câncer de
Catanduva (HCC) muitos outros profissionais das
áreas médica e não médica, porém vinculadas
à saúde, estão sendo contratados. Só de profissionais médicos na área da oncologia podemos
afirmar que crescemos 350% (trezentos e cinquenta por cento) nos últimos meses. Tínhamos
02 (dois) médicos cirurgiões oncológicos e hoje,
mesmo não tendo ainda inaugurado o Setor de
Radioterapia, já contamos com outros cinco profissionais, sendo quatro cirurgiões e um ambulatorial. Claro que não serão suficientes num futuro próximo. Mas hoje vai até um pouco além do
que precisamos. Teremos ainda que caminhar na
contratação de técnicos em radioterapia, físicos,
enfermeiros com especialidade em oncologia,
psicólogos, nutricionistas etc., todos com competência em oncologia.
Como se vê, enquanto você e sua família dormem tranquilamente, nós nos preocupamos com
o vosso bem-estar. A Fundação Padre Albino não
para de crescer, se aperfeiçoar e prestar serviços
com qualidade. Pode confiar.
Para encerrar, quero aqui reafirmar, com a
maior ênfase, que a Radioterapia, importante seguimento no tratamento oncológico, quanto estiver funcionando plenamente, vai atender prioritariamente pacientes oncológicos do SUS. Atenderá,
também, pacientes particulares e de convênios,
mas atenderá, repito, prioritariamente, pacientes
do SUS. O que buscamos hoje, de forma prévia, é
a habilitação do Serviço de Radioterapia junto ao
Ministério da Saúde, visando contemplar também
aos pacientes SUS desde o primeiro momento de
funcionamento da máquina. Para isso precisamos
do apoio incondicional de todos os prefeitos da
região, bem como de todos os políticos com base
na nossa região.
Repito: A RADIOTERAPIA, ASSIM COMO
TODOS OS SERVIÇOS ONCOLÓGICOS, ATENDERÃO PRIORITARIAMENTE OS PACIENTES DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
08 - Valdi Fornazieri
30 - Vanderlei Carlos Facchin
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
05 - Dr. Renato Segura Ramires Júnior
19 - Dr. Antonio Alberto G. Mergulhão
21 - Dr. João Righini
24 - Dr. João Walter Agudo Romão
Coordenadoria Geral
02 - Aleksandre Pet Larioz Rodrigues
03 - Celso Rodrigues Martins
Siloé Prado Borges
04 - Murilo Galacini Vieira
Robson Luiz Silvério
05 - Adalberto César Bernardo
06 - Edson Rogério Del Ré
Jaqueline Rollo Camargo Izelli
08 - Diego Morroni Pereira
Luciana Aline Ferreira da Silva
12 - Lúcia Elias da Silva Tupi
14 - Isaias Romana
20 - Getulino Alves de Oliveira
25 - Angela Maria Chuecos
Hospital Padre Albino
01 - Marcela Gobetti de Grande
Maria Cláudia Catanho Paulino
Maria Eduarda do Prado Machado
Olívia Ferreira de Menezes
Orlei Gomes da Silva
02 - Fabiana Soares Pacheco
Dr. Marcos Rodrigues Pinotti
03 - Jéssica Arruda Rodrigues
Sonia Antonia Machado Dias
04 - Lúcia Flávia Janini da Silva
Marciel Faustino da Silva
Mariane Cajuella
Rafaella da Silva Nascimento
Roseli Rodrigues
05 - Juliana de Oliveira
06 - Angela Maria Geraldini Factore
Gisele Aparecida Gonçalves Caviquioli
07 - Bruna de Almeida Portella Fernandes
Marlon Henrique Cardoso
08 - Claudineia Barduco Cassim Shiwa
Franciele Cristina Barbosa Pigari
Luzia Fonseca Scarpini
Dr. Ricardo Antonio Vick
09 - Letícia de Cássia Belchior
Maria Rita Paschoal de Moraes
Robson Ferro Anacleto
10 - Rosangela Maria da Mata Comelli
Rosemary de Jesus Ferreira Lemos
Sandra Pereira da Silva
Viviane Aparecida dos Santos Justino
11 - Alexandra Monteiro
Davi Fabiano Nery
Juliana Colletti
Michelli Cristina Alcântara
Sandra Siqueira Costa Anselma
Suzana Forcato Guimarães
12 - Cleonice Leonardi de Oliveira
Isaura Fabiele Pedroso
Kely Cristina de Souza
Maristela Pinotti de Paula Neves
Natália Cristina Roma
Suelen Ferreira Matheus

13 - Adriana Cristina Baroni Canton
Antonia Aparecida dos Santos
Daniela Bedutti de Oliveira
Isabel Moreira Ferreira da Silva
14 - Aparecida de Fátima Silva
Heliana Maurício F. Pereira
15 - Priscila de Cássia da Cunha
17 - Cássia Regina Moreira Ferreira
18 - Larys Rebeca Previdelli Prioli
Nadir Helena Coghi
19 - Alysson Moisés da Silva
Andreia Cristiane do Nascimento
20 - Antonio Gonçalves Sobrinho
Elizabeth Aparecida Rovoltini
21 - Eliana Trindade Chaves Pereira
Marcela Fazoli Branca
23 - Delange Cristina Costa
Everton Soares
24 - Aniely de Lima Pinceli
Dr. João Batista de Azevedo Pinto
João Batista Viana
Neilanai Oliveira da Silva
Paulo César Fatorelli
Zilda Aparecida Rodrigues
Zilda Sousa Pereira Alves
26 - Ana Carolina Cordeiro Rulli
Digiandreia Gislaine Pereira
Edileia Brito Lisboa
Elisangela Patrícia de Moura
Ivoneide Ferreira da Silva
Joseli Aparecida Brighenti Sponhardi
Joyce Monielle da Silva Danin
Kellen Cristina Bodor
27 - Alessandra Aparecida Marcomini de Moraes
Camila de Paula Scombatti
Carla Christina Correia
Luís Carlos de Macedo
Vanessa Carolina Tedesqui
28 - Gislaine Rodrigues Gama
29 - Cristina Perpétua Masteguin Corredera
30 - Elisandra Martin Cabral Galdi
Sandra Maria da Silva Santos Grossi
Hospital Emílio Carlos
01 - Jorge Tudes dos Santos
Monise Gomes Fernandes Pires
02 - Claudete Aparecida Mendes Salvador
Marília Nogueira Angelo
04 - Maria Aparecida da Rocha Pin
05 - Eliane Cristina Toledo
Luciana Aparecida de Freitas
Wesley Henrique Aparecido Luiz
06 - Manuela Duarte Micheletto
08 - Fabrício Tavares de Menezes
09 - César Augusto Gonçales da Cunha
Luciana da Silva Serafim
10 - Elaine Cristina de Oliveira
Julian Cláudia Pereira
11 - Luciane Bertoluci Teodoro
Marina Alves Cardoso
12 - Cristiane Patrícia de Matos
Isabel F. de Mendonça Hernandes
13 - Antonia de Oliveira Brusqui
14 - Carla dos Santos Ribeiro de Souza
15 - Luana Cristina Wanderley de Araújo
Marina La Serra Zovedi
Mayara Cristina Furlan
16 - Renato Antonio Vick
18 - Célia Maria Alves de Castro
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20 - Sirlene Aparecida dos Santos
23 - Natali Rodrigues
24 - Daiana Cristina Rodrigues Aleixo
25 - Fabiana Andreza da Costa
Manoel Moreira da Silva Filho
26 - Angélica Maria de Sales Silva
Sueli Teixeira Dimitrov
28 - Davi Machado
Roberta Balbino Ferreira
29 - Lúcia Helena da Silva Octaviano
Maria Sueli Bighelin
Nádia Barakat Kato

Recanto Monsenhor Albino
02 - Fábio Pagliotto da Conceição
Mara Regina Dotto Gussi
06 - Edna Rodrigues dos Santos Napedri
16 - Angela Santana Martos
18 - Mariangela José Teixeira
21 - Elaine Márcia Gomes de Castilho
29 - Tereza de Aguiar Souza
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
01 - Kelen Martins Fernandes
Leandro Aparecido Merli
02 - Jamille Braga de Andrade
07 - Paulo César da Silva
08 - Rosa Aparecida Ferreira
15 - Marcela Dias Azem de Figueiredo
22 - Cibele Cristina Rodrigues Lopes
Patrícia Farina Vivaldini
Colégio Catanduva
01 - Noemi Possebon Cerqueira Leite
05 - Profª Juliana Guidi Magalhães
Profª Mariele Gomes Jorge
10 - Prof. José Luiz Eleno
29 - Profª Regiceli Bento de Almeida Farizato
30 - Angélica Garcia Andreotti Rodrigues
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Prof. Leandro de Moura Centurion
Profª Maria Sílvia Azarite Salomao
02 - Alex Alberto Amaral da Silva
Prof. Silvio Antonio Coelho
05 - Profª Ana Amélia de Andrade Santos
07 - Prof. Ricardo Santaela Rosa
08 - Profª Daniela Wicher Sestito
Fátima Aparecida Ferreira
Prof. Ricardo Antonio Vick
09 - Carlos Roberto Ethevaldo
13 - Prof. Fernando Azeredo Varoto
Rosana Leopoldina da Costa Fernandes
14 - Claudomiro de Almeida
Profª Denise Gonzales Stellutti de Faria
15 - Prof. Dalisio de Santi Neto
Profª Maria Tereza de França Roland
16 - Profª Ana Paula Jorge
Prof. Nilson Mozas Olivares
17 - Maria Lucília da Costa Oliveira
Profª Rafaela Marega Frigério
18 - Prof. João Ivaldo Cancian
20 - Prof. Daniel Henrique Gonçalves
21 - Prof. Paulo Ramiro Madeira
24 - César Raul Rigotti Júnior
25 - Prof. Cássio Gustavo Santana Gonçalves
Profª Luciana Sabatini Doto Tannous Elias
Solange Dotti
26 - Prof. Jaime João Jorge
Prof. Joacyr Vargas
29 - Prof. Wladimyr Pedro Sestito
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Vacinação contra o
vírus da Influenza

RH realiza ação pelo dia das mães
Divulgação

A Fundação Padre Albino, através do Setor de Medicina do Trabalho realizou no mês de abril campanha de vacinação contra o vírus da Influenza (gripe) nos hospitais
Padre Albino e Emílio Carlos e no Ambulatório Médico
de Especialidades/AME Catanduva. Ela foi aplicada nos
funcionários, médicos, residentes e internos do curso de
Medicina da FIPA (5º e 6º anos), totalizando 1.280 doses.
No Hospital Emílio Carlos a vacinação ocorreu nos
dias 19 e 20 de abril, no RH; no Hospital Padre Albino nos
dias 25 e 26 de abril, no saguão principal (antiga lanchonete), e no AME no dia 20 de abril, no SCIH.

Fundação participa do
26º Congresso da FEHOSP

Quadros com fotos no corredor do RH.
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação
preparou ações para os funcionários em comemoração
ao Dia das Mães. O objetivo, de acordo com a gerente
Cristiane Oliveira, foi maximizar o senso de pertencer,
além de tornar o dia a dia mais leve, participativo e humanizado, sempre com muito carinho em cada detalhe.
Cristiane ressalta que o propósito maior foi, de fato,
gerar a sinergia e tudo aconteceu quando colocaram
no corredor central quadros com fotos de mães e seus
filhos, enviadas por elas, além de vídeos com homenagens pelo dia das mães.
No dia 12 de maio os quadros com as fotos foram
entregues para as mães juntamente com um mimo e

mensagem feitos pela equipe do RH.
“Realizar ação de valorização dos funcionários em
datas comemorativas faz com que ele tenha a sensação
de pertencer e da importância que tem para a empresa. Com isso a qualidade e produtividade só tendem a
aumentar”, considera Cristiane. Para a gerente do RH,
“investir em qualidade de vida, humanização, bem estar e satisfação dos funcionários é sem dúvida um dos
melhores investimentos”.
As ações foram desenvolvidas por Tatiane Kratuti
Devitto, Enfermeira do Trabalho; Suelen Dodorico, Assistente de RH, e Daniela Nery, Psicóloga, com apoio da
Gerente Cristiane de Oliveira.

Liderança, trabalho e qualidade de vida
O Programa para Desenvolvimento de Líderes (PDL) da Fundação Padre Albino, através de parceria com o Programa SESC-Empresa, promoveu em abril, nos dias 11, às 13h30, na sala D2 da FIPA, e 18, às 13h30, no Anfiteatro
Padre Albino 02, a palestra “Liderança, trabalho e qualidade de vida”.
De acordo com Luciana Cristina Calza de Carvalho, do Núcleo de Educação Permanente, o PDL tem como foco
o bem estar e a saúde emocional dos líderes da instituição. Ela informou que o tema “permitiu uma reflexão sobre
comportamentos atuais que contribuem para o bem estar físico e espiritual do indivíduo e o reflexo dessas questões sobre a vida pessoal e profissional”. Ao término da atividade todos os líderes participantes foram convidados
à prática de yoga.

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

Contratado na função de

Adalgisa CrisƟna de Campos

Auxiliar de Enfermagem

Jhonatas da Silva Oliveira

Auxiliar de Edificações

Andressa Mathias Navarro

Auxiliar de Faturamento

Depto

HEC
Coordenadoria
HPA

Promovido para

Técnica de Enfermagem
Assistente de Edificações
Auxiliar de Tesouraria

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em abril, que vestem a camisa da Fundação
Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
Hospital Padre Albino
Luan Santos Marcello
Flávia Janaina de Souza
Isele José Rodrigues
Aline Gabriela Elias da Silva
Marla Veras Orouche
Daniela Siqueira Martins
Rosemary de Jesus Ferreira Lemos
Raissa Somer Silva
Ana Maria de Souza Almeida Tavares
Denise Cristina Figueiredo Spada
Cleonice Valentim Fancio

Maira de Souza Braga
Taina Cristina Alexandre
Hospital Emílio Carlos
Sonia Regina Soares Rossi
Diego Rodrigues
Marciana Cristina Rodrigues Machado
Fabiana Cristina Cantelle Ranzani
Elaine Cristina da Silva
AME
Amane Silveira de Toledo
Eduardo Rubens Merlim Marini

Leonardo Rizzo
Colégio Catanduva
Isabel Cristina da Silva
Noemi Possebon Cerqueira Leite
Coordenadoria Geral
Francisco Teotônio de Alcântara
Neto
Recanto Monsenhor Albino
Rosangela Cristina Polizel Gerolli

A Fundação Padre Albino participou do 26º Congresso FEHOSP/Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo realizado de 02 a 05
de maio em Atibaia/SP. O tema deste ano foi a Governança e a Interdependência e reuniu cerca de mil pessoas,
entre congressistas, participantes dos fóruns, palestrantes, debatedores e expositores da 26ª Mostra de materiais, equipamentos e serviços hospitalares.
A novidade foi a ampliação dos fóruns técnicos, que
deram focos para debates nas áreas de Gestão de Custos,
Nutrição e Farmácia e Sistemas de Gestão, T.I. e Inovações Tecnológicas, Comunicação Interna e Externa, Compras e Suprimentos Hospitalares Sustentáveis, Gestão de
Pessoas, Jurídico e Qualidade e segurança do paciente.
Da Fundação participaram: Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, Reginaldo Donizeti Lopes, Benedito Carlos Rodrigues, Rogério Bartkevicius, Fátima P. Cajuela, Angélica
Rodrigues da Costa, Karulini Davoli Prescilio Polo, Renata
Aparecida Rocha Bugatti, Luciana Aline Ferreira, Márcia Lamego, Patrícia C. Ramos, Flávia C. França, Lívia M. E. S. Stopa, Gislaine Roberta V. Guerzoni, Guilherme Orsolon, Dr.
Rogério L. Duarte, Marcelo Godoy Ruiz, João J. Sanchez,
Mauro T. Assi, Rogério Goltardo, Eliezer C. Valle, Paulo F. de
Souza, Dr. Márcio Zerbinatti, Cristiane Procópio de Oliveira, Tatiane Kratuti Devito, Maria Cláudia Piccolo, Jefferson
Cavalgante e Aline P. de Almeida.

Treinamento para
brigadistas da dengue
O município de Catanduva disponibiliza, através da
Secretaria de Saúde, palestras sobre o vetor Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Febre Amarela Urbana
e Silvestre, Chikungunya e Zika Vírus, através do trabalho educativo vinculado à EMCAa (Equipe Municipal de
Combate ao Aedes aegypti). As palestras são ministradas
aos funcionários e servidores das iniciativas pública e privada com o objetivo de formar o cidadão consciente e
multiplicador desta problemática de saúde que o vetor
Aedes vem ocupando mundialmente.
Na Fundação Padre Albino, de acordo com o engenheiro de segurança do trabalho, Rodrigo Manzoni, o
treinamento foi realizado para brigadistas da dengue e
supervisores de área com foco na melhoria da rotina de
limpeza dos prédios, reforço na sensibilização dos funcionários quanto ao uso dos setores de responsabilidade
individual e no olhar clínico aos possíveis criadouros do
vetor nesses locais. Os treinamentos foram realizados
nos dias 10 e 11 de maio, na sala de aula D3 da FIPA.
Brigada de Incêndio
Nos dias 05, 12 e 19 de maio, 41 funcionários do AME
Catanduva, divididos em grupos, participaram de treinamento anual periódico para formação e composição da
Brigada de Incêndio 2017/2018 da unidade. O treinamento
teórico foi ministrado no dia 05, na sala de treinamento, o
prático no dia 12, na área externa (setores e estacionamento), e o de primeiros socorros no dia 19, também na sala de
treinamento, todos em dois horários, às 9h00 e 13h30.
Os treinamentos teórico e prático de combate a incêndio foram ministrados pelo Técnico de segurança do trabalho Willian Gustavo Lima Fernandes e o de primeiros socorros pela Enfermeira do trabalho Tatiane Kratuti Devito.

LAZER E VARIEDADES
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Reaproveite cascas de frutas e legumes
Reaproveitar as cascas de frutas e legumes é
uma ótima maneira de adquirir vitaminas que faltam no organismo, como a vitamina C e vitamina A,
além das fibras e minerais. As cascas, e muitas vezes
até os talos e sementes dos alimentos, podem ser
usadas para preparar sucos, vitaminas, pães, bolos e
geleias. No entanto, sempre antes de usar as cascas
para outros fins, é muito importante lavá-las para tirar o acúmulo de agrotóxicos e outros resíduos.
Para a pele
Esfoliação de banana: bananas são frutas ricas em
potássio, fibras e vitamina C, que junto com as vitaminas B1, B2 e B6 formam um potente alimento para
ter uma pele saudável. Você pode colocar açúcar na
casca da banana e esfregar suavemente contra a
pele do corpo. Depois, é só enxaguar no banho.
Descanso para os olhos: as cascas de tomate,
assim como as de pepino, também podem reduzir o inchaço ao redor dos olhos. Basta pressionar
o lado úmido das cascas frescas contra a pele por
cerca de 15 minutos. Dessa maneira, acontece um
estímulo sanguíneo na região dos olhos, melhorando o aspecto arroxeado das olheiras.
Hidratação: use o restante da polpa que fica
presa à casca do abacate para fazer uma hidrata-

Segredos culinários

ção facial. Para isso, é necessário estar com a pele
do rosto limpa e friccionar levemente a parte com
a polpa da fruta no rosto, já que o abacate é rico
em lipídeos e contém óleos naturais que vão deixar sua pele macia e vigorosa. Se você preferir,
pode extrair toda a polpa do restante da casca,
amassar a mistura em um recipiente e aplicar no
rosto com o auxílio de um pincel.
Outra forma de reaproveitar as cascas de alimentos é picando-as e utilizando-as como adubo
no vaso de suas plantas. Mas atenção: as cítricas,
como abacaxi, laranja e limão não podem ser usadas para este fim.

CULINÁRIA

Pão de mandioca

Manteiga
1. Para amolecer a manteiga gelada, encha
uma tigela com água fervente. Depois, esvazie a
tigela e vire ainda quente, sobre a manteiga. Assim, ela amolecerá sem derreter.
2. Retire a manteiga da embalagem, coloque
num recipiente e cubra com água. Depois, coloque
uma colher de sobremesa de sal na água e leve à geladeira. Assim, a manteiga se conservará fresquinha.
3. Se uma receita pedir 1/3 xícara de manteiga
ou margarina, meça da seguinte forma: coloque
2/3 de água numa xícara e vá adicionando a manteiga ou margarina, aos pedaços, até que a água
alcance a borda da xícara.

Dez perguntas que Deus fará
02 – Deus não te perguntará que modelo de
carro usava;
... te perguntará quantas pessoas levaste para
ajudá-las.
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

Para certificar se os
ovos estão frescos,
imersa-os numa
vasilha com água. Os
ovos frescos ficarão no
fundo, enquanto que
os velhos flutuarão.

Ingredientes
2 ovos
1 colher (sopa) de sal
4 colheres (sopa) de açúcar
½ xícara (chá) de óleo
2 colheres (sopa) de fermento biológico
3 xícaras (chá) de leite
4 xícaras (chá) de mandioca picada
8 xícaras (chá) de farinha de trigo
Modo de preparo: Cozinhe a mandioca e amasse
bem. Reserve em geladeira. Coloque no liquidificador os ovos, o sal, o açúcar, o óleo, o fermento
e, por último, o leite morno. Bata ligeiramente.
Coloque a mistura batida em uma vasilha, juntamente com a mandioca reservada. Misture bem.
Adicione aos poucos a farinha de trigo, até que
não grude mais nas mãos. Sove muito bem. Faça
pães do tamanho desejado, coloque em assadeira
sem untar, deixe crescer durante 40 minutos. Depois dos pães crescidos, leve para assar em forno
quente por 25 a 35 minutos.
Rendimento: 25 porções
Tempo de preparo: 1h30
Valor calórico: 239 kcal
Dica: A gordura deixa o pão macio, mas não abuse.
A mandioca é fonte de carboidratos, vitaminas do
complexo B e minerais, como cálcio, ferro e fósforo.
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Não tenha medo de crescer lentamente.
Tenha medo apenas de ficar parado.
Provérbio chinês

DATAS
COMEMORATIVAS
01 – Dia da Imprensa
02 – Dia nacional de combate à Cefaleia
03 – Dia mundial do Administrador de Pessoal
04 – Dia mundial das crianças vítimas de agressão
05 – Dia mundial do meio ambiente e da Ecologia
07 – Dia da liberdade de imprensa
08 – Dia do Citricultor
09 – Dia do Porteiro, do Tenista e da Imunização
10 – Dia da Língua Portuguesa
11 – Dia do Educador Sanitário
12 – Dia dos Namorados
13 – Dia de Santo Antonio e do Turista
14 – Dia do doador de sangue
15 – Dia do Paleontólogo
17 – Dia do Funcionário público aposentado
18 – Dia do Químico e do Imigrante japonês
20 – Dia do Revendedor e do Vigilante
21 – Dia da Mídia
24 – Dia de São João
25 – Dia do Imigrante
26 – Dia do Meteorologista
29 – Dia de São Pedro e São Paulo, da Telefonista e do Pescador
30 – Dia do Caminhoneiro e do Economista

BIODÚVIDAS
Você já viu animais com três cérebros?
Os estegossauros tinham três cérebros. Eram
animais gigantes, com cerca de 7 metros de comprimento. Paleontólogos descobriram nos fósseis dessa espécie dois “cérebros auxiliares”, um
no pescoço e outro na cauda, perto da bacia, que
ajudavam o cérebro-chefe, cujo tamanho era similar a uma bola de pingue-pongue. Os “cérebros
auxiliares” eram nódulos de neurônios (células
nervosas), dentro das vértebras do bicho. Provavelmente, sua função era coordenar alguns movimentos do corpo, auxiliando na locomoção.

Dicas para administrar
as cargas da vida
5 - Se você emprestar R$ 200,00 para alguém e
nunca mais vir essa pessoa, provavelmente valeu a
pena pagar esse preço para se livrar dela.
6 - Pode ser que o único propósito da sua vida
seja servir de exemplo para os outros.
7 - Nunca compre um carro que você não
possa manter.

CURIOSIDADE
Por que os lobos uivam em noite de lua cheia?
Não é só nessas noites. O uivo é a comunicação deles, como o latido dos cães. Os lobos uivam principalmente para reunir o grupo na hora de caçar. É mais comum uivarem sob a lua
cheia porque essas noites são claras e mais propícias para localizar as presas. Mas o uivo serve
também para marcar território. Os lobos são capazes de reconhecer uns aos outros apenas pelo
uivo. Quando dois grupos querem ocupar a mesma região, os animais deduzem o tamanho da
alcateia inimiga pela diversidade dos uivos que ela apresenta.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167

06

Maio/2017

Hospitais iniciam projeto sobre
as redes socioassistenciais

Hospital Emílio Carlos adere ao
Selo Amigo do Idoso
Imprensa/FPA

Comitê vai cuidar das questões do selo dentro do hospital.
Com o objetivo de aperfeiçoar o atendimento ao pa- – CIH. De acordo com o responsável técnico de enfermaciente idoso, o Hospital Emílio Carlos solicitou credencia- gem e coordenador do CIH no “Emílio Carlos”, Jefferson
mento junto ao Programa São Paulo Amigo do Idoso e, a Cavalgante de Souza, também foi realizada uma pesquisa
partir de 4 de abril, assumiu o compromisso de executar com os idosos que frequentam o hospital.
integralmente as ações que compõem os critérios para
O ‘Selo Hospital Amigo do Idoso’ é concedido a unia obtenção do Selo Hospital Amigo do Idoso. O termo dades hospitalares públicas, privadas, filantrópicas ou
de adesão foi assinado pela coordenadora da Saúde do fundacionais que se qualificarem, segundo os critérios
Idoso do Estado de São Paulo, Claudia Fló, pelo Secretá- de avaliação, em quatro níveis: adesão, inicial, intermerio de Estado da Saúde, David Uip e pelo Presidente da diário e pleno. Após a assinatura do Termo de Adesão,
Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. o hospital deverá implantar, no prazo de um ano, sete
José Carlos Rodrigues Amarante.
ações consideradas obrigatórias para a obtenção do
De acordo com o gerente de serviços de saúde, Be- primeiro selo - o Selo Inicial.
nedito Rodrigues, a primeira ação realizada foi a criação
A certificação é uma iniciativa da Secretaria de Estado
de comitê especifico para cuidar das questões dentro do da Saúde de São Paulo, que tem como objetivo incentivar
hospital. “O comitê é composto por uma equipe multi- e apoiar a qualificação geronto-geriátrica dos hospitais
disciplinar que se reúne periodicamente para avaliar os como referência assistencial que inclui, valoriza, e preprocessos com o olhar crítico focado no idoso”, explica.
serva a autonomia e independência dos idosos. Todas as
Para mapear os pontos de maior atenção, o comitê ações são monitoradas pelo Departamento Regional de
criou um cronograma de ações de melhoria com foco Saúde/DRS VX por meio da articulação de humanização
nas necessidades desses pacientes e o mesmo está sen- e apresentadas para a Comissão de Avaliação do Selo do
do acompanhado pelo Centro Integrado de Humanização Hospital Amigo do Idoso.

Processo da notificação de não conformidades é revitalizado
O Núcleo de Segurança do Paciente e Gerenciamento de Risco dos hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino” realizou nos dias 9 e 10 de maio treinamento para
apresentar a nova ficha de notificação de eventos adversos, ou seja, não conformidades. As novidades foram
explicadas pela presidente da comissão de Segurança
do Paciente do Hospital Padre Albino, Maria Cláudia
Piccolo Barbosa. O objetivo da ação foi sensibilizar os

colaboradores sobre o conceito da segurança do paciente através de capacitação dos líderes. Na ocasião,
os participantes puderam saber mais sobre o porquê e
onde notificar, além do fluxo da notificação.
O treinamento contou com dinâmicas de simulação de notificação de eventos adversos e avaliação dos
mesmos. Após a atividade, todos recebem a nova ficha
de notificação para a disseminação do conhecimento.

Homenagem às Mães
O Hospital Padre Albino recebeu no dia 12 de maio,
a partir das 14h30, a visita do Coral Adventista de Catanduva. O grupo homenageou as mães internadas
com canções, entrega de rosas e livros na Maternidade,
enfermarias e Pronto Socorro.
A ação contou com a participação do Diretor Auxiliar Administrativo da área da saúde, Sr. Renato Centurion Stuchi, que agradeceu aos presentes pela ação de
humanização em referência a uma data tão especial, o
Dia das Mães, celebrado no dia 14 de maio.
Serviço de Terapia Renal Substitutiva
A equipe do Serviço de Terapia Renal Substitutiva realizou nos dias 11 e 12 de maio atividade lúdica
com os pacientes e acompanhantes em comemoração
ao Dia das Mães. O serviço realiza diferentes come-

morações com o objetivo de proporcionar momentos
de descontração e intensificar a interatividade entre a
equipe, os pacientes e familiares.
Comunicação/HPA

Os hospitais “Emilio Carlos” e “Padre Albino” iniciaram no último dia 28 de abril o projeto “Rede socioassistencial como instrumento na democratização dos
direitos sociais”, coordenado pelas assistentes sociais
da instituição. O objetivo da ação é ampliar as orientações aos usuários sobre os atendimentos da rede socioassistencial de forma clara e objetiva com o auxilio dos
profissionais convidados dos municípios de referência.
Os encontros acontecerão mensalmente nas recepções e os pacientes, acompanhantes e demais interessados poderão conhecer as diversas formas de
acessar os seus direitos. Além disso, ação auxiliará na
divulgação dos recursos sociais disponíveis no âmbito
hospitalar.
De acordo com a coordenação do projeto, é fundamental a concepção ampliada da saúde, considerada
como melhores condições de vida e de trabalho, ou seja,
com ênfase nos determinantes sociais; a nova organização do sistema de saúde por meio da construção do SUS
em consonância com os princípios da intersetorialidade,
integralidade, descentralização, universalização e participação social na prestação dos serviços de saúde.
Comunicação/HPA

Os encontros acontecerão mensalmente nas recepções.

SESMT realiza orientação para os
colaboradores da manutenção
O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho realizou dia 09 de maio o
treinamento “Segurança na atividade de manutenção e
trabalho em altura” no setor de manutenção do Hospital Padre Albino com o objetivo de preservar a integridade física dos colaboradores.
Os técnicos de segurança do trabalho Adalberto
Bernardo e Wellington Miletta falaram sobre a segurança do trabalho, a diferença entre acidente e incidente,
o risco do trabalho em altura, os equipamentos de proteção individual – EPIs e os equipamentos de proteção
coletiva – EPCs indicados.
O oficial de manutenção Luan Santos Marcello participou da atividade e avaliou a mesma de forma positiva. “Eu achei muito importante a disponibilidade do
Sesmt em nos orientar sobre a importância da segurança”, comentou.
A ação integra o cronograma de orientações do SESMT
nos hospitais da Fundação Padre Albino.
Comunicação/HPA

Apresentação do coral na Maternidade.

Hospitais celebram o Dia Mundial da Higienização das Mãos
Os Serviços de Controle de Infecção Hospitalar – SCIHs dos hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino”, em parceria com o Comitê de Higiene de Mãos Hospitalar, comemoraram o Dia Mundial da Higienização das Mãos, celebrado no dia 5 de maio.
No “Emílio Carlos” houve ações educativas nos setores de internação nos dias 3 e 4 de maio. No dia 5 de maio
aconteceu uma oficina de higienização das mãos e a palestra “Higiene das Mãos” com o Dr. Silvio César P. Ribeiro,
Médico Infectologista do SCIH do Hospital Emílio Carlos, no saguão principal. Na sequência, os colaboradores do
setor C5 realizaram apresentação. No “Padre Albino” houve dinâmica prática da lavagem das mãos in loco com uso
da caixa pedagógica e Glo Germ; dinâmica prática da higienização das mãos com álcool gel, no saguão central;
mural decorativo; distribuição de frasquinhos com álcool gel e adesivos.

A orientação teve o objetivo de preservar a integridade
física dos colaboradores.
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Presidente da Diretoria Administrativa participa
do lançamento da Frente Parlamentar de combate ao câncer
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, participou dia 25 de abril último, na Assembleia
Legislativa, do lançamento da Frente Parlamentar de
Apoio de Combate ao Câncer, coordenada pelo deputado Marco Vinholi (PSDB). De acordo com Vinholi, o
objetivo da frente é propor, a partir de pesquisas e debates, ações de prevenção e tratamento do câncer. “A
expectativa é de que 80% dos próximos novos casos
de câncer ocorram nos países em desenvolvimento,
sendo cerca de 600 mil no Brasil”, disse o deputado,
ressaltando a importância de entender o papel social
no combate à doença.
O diretor-geral do Instituto do Câncer do Estado de
São Paulo (Icesp), Paulo Marcelo Hoff, apontou a urgência de garantir o acesso ao tratamento do câncer
para as populações carentes. “Precisamos alcançar um
patamar em que a pessoa que procure o serviço público de tratamento da doença encontre um atendimen-

to igual ao de quem busca a iniciativa privada”, ressaltou o médico, que também é diretor-geral do Centro
de Oncologia do Hospital Sírio Libanês. “São Paulo
tem lideranças políticas preocupadas com o tema e
que buscam meios de solucionar o problema”, afirma
Hoff, e conclui: “se a pesquisa financiada, com baixo
custo, pelo Estado esperasse a indústria farmacêutica,
ela nunca teria ficado pronta”.
Segundo o diretor do Icesp, a taxa de cura da doença
é de 60%. O médico finaliza lembrando a importância de
discutir também os cuidados paliativos, para garantir a
dignidade e humanidade aos pacientes terminais.
José Carlos Rodrigues Amarante foi convidado a compor a mesa dos trabalhos, que teve também a presença
do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê
Macris; do deputado Ricardo Madalena (PR); deputado
Roberto Massafera (PSDB); da coordenadora da Rede
Hebe Camargo de Combate ao Câncer e diretora técnica
de Saúde, Sônia Alves; do diretor de Oncologia do Hos-

Colégio Catanduva promove a Caminhada Coração de Mãe
Imprensa/FPA

Após aquecimento e homenagem, a caminhada.
Em comemoração ao Dia das Mães, o Colégio Catanduva realizou na manhã do dia 13 de maio, na pista de
corrida do Aeroclube de Catanduva, a Caminhada “Coração de Mãe”, envolvendo mães e alunos da Educação

Infantil (faixa etária de 02 anos e meio a 05 anos) e Ensino
Fundamental I (faixa-etária de 06 a 10 anos).
De acordo com a coordenadora pedagógica Profª Fabiana Checconi, no total participaram 300 pessoas, entre
mães, pais e filhos. Os participantes se concentraram no
estacionamento da Praça João Paulo II e, às 9h00, após
abertura pela diretora Profª Tânia Pimentel, o professor
de Educação Física Marcus Leandro Tambellini iniciou o
aquecimento e os alunos homenagearam as mães cantando a música “Trem Bala”. Após a homenagem, a segunda parte do aquecimento e ao final as mães e filhos
foram convidados a retirar um kit (água/bolacha/fruta).
Todos se reuniram na pista de corrida para início da caminhada, encerrada por volta das 9h45.
Alunos do curso Técnico em Enfermagem do Colégio, acompanhados pela enfermeira Ana Lúcia dos Santos, aferiram a pressão dos participantes antes e após a
caminhada, que contou ainda com a colaboração de 22
professores e funcionários do Colégio Catanduva.

Incentivando o gosto pela leitura
Cativar os alunos e incentivar o gosto pela leitura de
uma forma prazerosa. Estes são os objetivos do projeto
de leitura que está sendo desenvolvido com os alunos
do 3º ano do Ensino Fundamental do Colégio Catanduva. A Profª Rosângela Dermindo Ferreira contou a história “A bela adormecida” usando a caixa encantada dos
fantoches. Para comemorar o Dia da Poesia, a Profª Rosângela e os alunos confeccionaram o Varal da Poesia.

“A poesia é a maneira mais gostosa de brincar com as
palavras”, disse a professora.
Com o objetivo de criar harmonia utilizando forma,
cores, linhas e sentimentos abstratos no momento da
criação, os alunos, mediados e orientados pela Profª Rosângela, realizaram atividade na aula de Artes utilizando manchas, linhas e pontos em papel. A tinta guache
foi usada como material principal do trabalho.

Visita ao SAMU
Os alunos da Turma I, Módulo III do curso Técnico em Enfermagem do Colégio Catanduva, acompanhados da
Profª Simone Trovó, fizeram visita técnica à base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU de Catanduva dia 04 de maio último. Eles conheceram a montagem das ambulâncias, materiais e equipamentos utilizados
nos atendimentos e algumas técnicas específicas de atendimento pré-hospitalar.

Uso de plataforma e criação de website
Um grupo de 15 docentes se reuniu no dia 11 de
maio, às 14h00, no Laboratório de Informática II no
Câmpus Sede da FIPA para o curso “Capacitação técnica para o uso da Plataforma Moodle e criação de website a partir da Metodologia Wix”. A atividade faz parte de
projeto de Educação Permanente em Serviço do curso
de Enfermagem, elaborado e organizado pelo seu Núcleo Docente Estruturante (NDE), com objetivo de atualização e aprimoramento docente e pedagógico.
A capacitação foi conduzida pela Profª Drª Maria
Rita Braga, que detalhou as ferramentas para uso da
Plataforma Educacional Moodle, e pelo Prof. Esp. João
Cesar Jacon, que apresentou tutorial de elaboração de
site educativo a partir da metodologia Wix.

Dia do Enfermeiro O curso comemorou o Dia do
Enfermeiro no dia 12 de maio, às 19h00, no Anfiteatro
Padre Albino, com apresentação da Danseâme Cia de
Dança com a coreografia “Dom Quixote“. Após a abertura, a enfermeira Setuka Tereza Nose Araújo palestrou
sobre “O Enfermeiro empreendedor: desafios e possibilidades” e o Prof. João Cesar Jacon discutiu “O uso da
Tecnologia da Informação no ensino da Enfermagem”,
apresentando as ações do curso de Enfermagem da
FIPA em relação ao uso de novas tecnologias educacionais em respeito às Leis de Diretrizes e Bases do Ensino
Superior Brasileiro. Participaram do encontro 205 pessoas entre graduandos, alunos de escolas técnicas e docentes. Ao final foram sorteados brindes aos presentes.

pital Albert Einstein, Wilson Leite; da coordenadora do
Hospital do Câncer em Fernando Prestes e presidente da
Casa de Apoio em Barretos, Maria Borgonovi, da representante do Coren/SP, Tânia de Oliveira Ortega.

Hospitais da Fundação realizam
a Semana da Enfermagem
No mês em que se comemora o Dia do Enfermeiro,
os hospitais da Fundação Padre Albino realizaram, a
partir de 08 de maio, a Semana da Enfermagem em
conjunto com as instituições formadoras de Catanduva e o AME Catanduva.
Os coordenadores de enfermagem do Hospital
Padre Albino abordaram o gerenciamento dos indicadores da qualidade na assistência de enfermagem no
dia 11 de maio, a partir das 13h30, no Anfiteatro Padre
Albino. No dia 9, “Protagonista do cuidar” foi tema dos
profissionais do Hospital Emílio Carlos, às 8h, no C2
Par Masculino, e os docentes do curso de Enfermagem
da FIPA e alunos da Liga da Oncologia visitaram o Serviço de Radioterapia.
O declínio e a fase comportamental do idoso foi
tema da palestra da Drª Michele Peres Moraes Accarine no Recanto Monsenhor Albino no dia 10. Durante
a semana, as pesquisas realizadas pelo curso de Enfermagem da FIPA de 2014 a 2017 foram expostas no
Câmpus Sede. No AME Catanduva, Tatiani Marcondes
de Sousa Sanches falou sobre como seria o mundo
sem os profissionais de enfermagem no dia 16, às
10h30 e 14h30.
A semana foi iniciada com missa em ação de graças
na capela do Hospital Padre Albino. Gabriela Mazzuti
falou sobre depressão e Adriana Barros Santos apresentou a cultura da paz aos profissionais de saúde a
partir das 19h30 no Anfiteatro Padre Albino. A missa
de encerramento das ações aconteceu no Recanto
Monsenhor Albino, no dia 12, às 10h.

Higienização das mãos
Em comemoração ao Dia Mundial de Higienização das
Mãos (05 de maio), alunos do 1º ano do curso de Enfermagem da FIPA desenvolveram durante toda aquela semana
cartazes sobre o tema, fixados em diversos murais das salas de aula do Câmpus Sede. O objetivo foi conscientizar
os estudantes de todos os cursos da FIPA para a importância da higienização das mãos.
Autismo O curso promoveu no dia 19 de abril, às
20h30, no Câmpus Sede, a palestra “Atuação do Enfermeiro na detecção precoce dos Transtornos do Espectro
Autista (TEA)”, ministrada pela Profª Drª Maria Rita Braga,
docente do curso e coordenadora do Núcleo de Educação
Inclusiva (NEI) da FIPA. Docentes e alunos do 1º e 2º anos
do curso participaram da palestra, que faz parte das atividades promovidas pelo NEI com o objetivo de promover a
conscientização sobre TEA

Almoço especial e presentes
O Rotary Club de Catanduva/Sul, sob a presidência
do casal Marilda-Sidnei Adami, ofereceu o almoço especial pelo Dia das Mães aos idosos do Recanto Monsenhor Albino no dia 13 de maio, a partir das 11h00. Além
do almoço, as idosas ganharam presentes: o empresário Carlos Varini doou sapatos; o Sindicato dos Metalúrgicos, através de projeto dos Correios de Catanduva,
ofertou uma toalha bordada com a palavra “Mãe” e um
botão de rosa e voluntárias anônimas doaram um sabonete líquido.
O Grupo de Humanização celebrou o dia, junto aos
funcionários, com café especial, no dia 11 de maio, às
9h00. Para comemorar a data foram colocadas na recepção fotos das mães funcionárias com seus filhos e
elas receberam um mimo.

08 Maio/2017
FIPA sedia reunião e Semesp cria sua segunda Rede de Cooperação
Divulgação

Participantes da formada 2ª Rede de Cooperação Semesp.
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) sediaram dia 9 de maio, a partir das 10 horas, a quarta
reunião da Rede Regional de Cooperação Semesp/IES
Rio Preto. Na oportunidade, o Semesp – Sindicato das
Mantenedoras de Ensino Superior assinou o termo de
compromisso para criar a segunda Rede de Inovação
e Cooperação, formada por representantes de quatro
IES da região de São José do Rio Preto: Centro Universitário Católico Salesiano/Unisalesiano, de Araçatuba;

Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos/Unifeb; FIPA e Centro Universitário de Votuporanga/Unifev.
O Diretor Geral da FIPA, Nelson Jimenes, fez a abertura, dando boas-vindas aos participantes e em seguida apresentou a instituição: informou a área de atuação
de cada um dos oito cursos, falou sobre a implantação
das faculdades integradas, de Padre Albino, dos Núcleos existentes, do voluntariado e, por fim, sobre a Fun-

Catanduvense apoiado pela FIPA é elogiado
em festival internacional de dança
Divulgação

André com o Prof. Alexandre Mendes no local
do festival”.

O bailarino clássico catanduvense André Luiz Marra
Rozano, apoiado pela FIPA para representar o Brasil nas
finais do “YAGP NY” - Youth America Grand Prix 2017,
na categoria Pré, em Nova Iorque, de 07 a 15 de abril
último, fez brilhante apresentação, com excelente resultado, obtendo muitos elogios pela sua performance.
Segundo Ivandra Cristina Marra, mãe de André, ele
tem grandes perspectivas e oportunidades para futuras competições, tendo vaga garantida em duas modalidades no Festival Internacional Passo de Arte 2017,
instituto oficial que representa a seletiva do YAGP no
Brasil, que ocorre todo ano. Ivandra agradeceu a FIPA
pelo apoio a André.

Pedagogia promove caça ao tesouro no Bosque Municipal
Divulgação

Alunos realizaram visita guiada com as crianças
no Bosque.
Alunos e professores do curso de Pedagogia da FIPA
desenvolveram no dia 30 de abril, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, o projeto “Leitura no Bosque”. Os alunos do 4º ano realizaram visita guiada intitulada caça ao tesouro. Crianças, jovens e seus familiares
participaram de uma divertida trilha pelo Bosque Municipal desvendando charadas, recebendo orientações
sobre os cuidados com lixo, água, flora, fauna e mudanças climáticas. Ao término da trilha foram distribuídas 40
mudas de árvores nativas e frutíferas. As atividades do
projeto coordenadas pelo curso de Pedagogia da FIPA
são realizadas no último domingo de cada mês.

Obediência e respeito No dia 29 de abril, na Brinquedoteca, foi realizado o encontro do Projeto de Extensão GPS da Alegria que abordou o conto “Cachinhos
dourados”, explorando a obediência e o respeito aos pais
e aos responsáveis. Após a teoria, na oficina foram confeccionados os aventais de histórias da temática proposta, levados à Pediatria do Hospital Padre Albino e distribuídos às crianças internadas.

dação Padre Albino, apresentando seu quadro diretivo.
Em seguida, as instituições trocaram experiências sobre
EAD, Folha de pagamento e T.I.
Desta quarta reunião participaram Manoel Nunes
Filho, Juliano Osório da Silva, Maria Paula Barcellos Carvalho, Norberto Luiz Amsei Júnior, Sissi Kawai Marcos e
José Everaldo Vanzo, da UNIFEB/Fundação Educacional
de Barretos; Djalma Domingos da Silva, Nínive Daniela
Guimarães Pegnatari e Camila Sé Billalba da UNIFEV/
Fundação Educacional de Votuporanga, Rafael Bertoni
e Fábio Reis, do Semesp; André Luís Ornellas, Pe. Ademir Lima de Oliveira e Pe. Luigi Fávero do UNISALESIANO/Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium,
de Araçatuba; Antonio Carlos de Araújo, Elizabeth Aparecida Dezordo Vaqueiro, Adriana B. Rodrigues e Nelson
Jimenes, da FIPA. A próxima reunião da Rede será no dia
09 de agosto, a partir das 09 horas, na UNIFEB - Centro
Universitário da Fundação Educacional de Barretos.

Trabalho de aluna da Biomedicina
é aceito em congresso
O trabalho “Chromosomal aberrations in couples
with recurrent miscarriages” da aluna Tissiane Eid Barbosa Ashino do curso de Biomedicina da FIPA, orientada pela Profª Drª Nilce Barril, foi aceito para apresentação no XXIX Congresso Brasileiro de Genética Médica
2017, que será realizado na cidade de Bento Gonçalves/
RS, no período de 20 a 23 de junho próximo.
Câncer de mama Dia 13 de maio, das 8h00 às
12h00, no Câmpus Sede, o curso promoveu o curso de
extensão “Prevenção e reabilitação após tratamento do
câncer de mama”, ministrado pelo Prof. Ms. Cássio Gustavo Santana Gonçalves, que apresentou as principais
medidas de prevenção ao câncer de mama. No curso
foi enfatizado o cuidado na prevenção do linfedema secundário ao tratamento do câncer de mama.

Cantigas de roda Cantigas de roda e histórias infantis foram estratégias utilizadas pelos alunos do projeto
“Brinquedoteca: jogos e brincadeiras no contexto escolar” com as 147 crianças da Casa da Criança Sinharinha
Netto durante encontro no dia 28 de abril. Os alunos desenvolveram atividades lúdicas utilizando materiais didáticos confeccionados na Brinquedoteca da FIPA, como
o teatro de fantoche, livros infantis, rodas cantadas, recorte, colagem, lencinho na mão e batata quente.

Morfofisiologia visual O curso promoveu nos dias
08 e 09 e 15 e 16 de maio, das 16h00 às 18h30, no Câmpus Sede, o curso de extensão “Morfofisiologia visual”,
ministrado pela coordenadora do curso, Profª Drª Ana
Paula Girol, que abordou aspectos embriológicos, anatômicos, histopatológicos e fisiológicos sobre o olho,
por meio de aulas teóricas e práticas.

Dia do pedagogo Com a presença de alunos do 1º, 2º
e 3º anos, o curso, em comemoração ao Dia do Pedagogo
(20 de maio) promoveu no dia 19 de maio, no Anfiteatro
Padre Albino, às 19h30, a palestra “Metodologias ativas: o
aluno como protagonista do processo de ensino e aprendizagem ministrada pela educadora e mestre em Educação e Psicologia da Educação Adriana Barros Santos.

O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) da FIPA promoveu nos dias 06,13 e 20 de maio, das 8 às 12 horas,
no Câmpus Sede, o Curso de Nivelamento de Português, ministrado pela Profª Eunice Alonso. Ela abordou
interpretação e produção de textos, além de dicas de
redação voltadas à comunicação no mercado de trabalho. 48 pessoas participaram.

Nivelamento de Português
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CEPRAJUR presta assessoria a
entidades assistenciais
O Centro de Práticas Jurídicas (CEPRAJUR) do curso de
Direito da FIPA, por meio do Núcleo de Apoio Jurídico às
Entidades Assistenciais, que presta assistência jurídica gratuita às entidades assistenciais, de cunho não econômico,
realizou nos meses de abril e maio de 2017 nove atendimentos preventivos. Nesses atendimentos, os estagiários,
orientados pela Profª Beatriz Trigo, deram orientações gerais e específicas sobre contrato de Compra e venda, Escritura de imóvel, solicitação de imunidade de IPTU, solicitação de isenção de taxas, análise de contrato de locação,
acordo em cobrança judicial, dentre outros.
De acordo com a Profª Beatriz, “essa prestação de

serviço comunitário tem como objetivo maior fornecer
orientações jurídicas gratuitas a entidades assistenciais
sem fins lucrativos do município de Catanduva e região,
bastando, para tanto, que a entidade entre em contato
com o CEPRAJUR”. A professora explica que “a atividade de estágio é considerada prática real, permitindo
ao aluno interagir com a realidade do terceiro setor e
especificamente com o modo de administração das entidades assistenciais, capacitando-o a prestar assessoria
jurídica principalmente junto a esse setor e ainda desenvolvendo competências e habilidades para exercer
a advocacia empresarial”.

Atendimento do Procon é reativado no CEPRAJUR do Direito FIPA
O Centro de Prática Jurídica (CEPRAJUR) do curso de
Direito das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA)
voltou a oferecer, no posto de atendimento do bairro
Bom Pastor, o atendimento do Procon. No mesmo local
funciona o escritório do curso, instalado em parceria
com a Paróquia Imaculada Conceição, para assistência
jurídica gratuita à população carente.
De acordo com a Profª Beatriz Trigo, o serviço
abrange um universo de aproximadamente 30 mil
pessoas. “A prática jurídica do curso é desenvolvida
para privilegiar a conciliação e a harmonia entre os

assistidos, atuando de forma a prevenir litígios de tal
sorte que, somente em casos com relevância social, é
tentada a via judicial. O atendimento direto ao cidadão contribui significativamente para que nossos alunos desenvolvam técnicas de mediação e conciliação
que irão fazer diferença em suas carreiras no futuro”,
avaliou.
Serviço: O posto de atendimento do PROCON no
Bom Pastor fica Rua São Leopoldo, nº 82, telefone 35211931. O horário de funcionamento é das 8h00 às 12h00
de segunda a sexta-feira.

Enfermeiras recebem “Prêmio Anna Nery” em SP
As profissionais Adriana Aparecida de Melo Eze- exemplares. É motivo de muita alegria dividir com elas
quiel e Léia Catia Antônio, que trabalham nos hospi- um momento tão importante de suas carreiras”, relata Dr.
tais-escolas Emílio Carlos e Padre Albino, respectiva- Sinval. “Aliás, todas as homenageadas são merecedoras
mente, foram homenageadas no dia 12 de maio, a da distinção oferecida pelo Sindicato dos Enfermeiros do
partir das 19 horas, na Assembleia Legislativa, na 12ª Estado de São Paulo”, acrescenta Dr. Sinval Malheiros, ao
edição do Ato de Outorga do Prêmio Anna Nery, ho- elogiar o trabalho da presidente Solange Caetano.
menagem aos profissionais de Enfermagem
Divulgação
do Estado de São Paulo. Promovido pelo
Sindicato dos Enfermeiros, além de homenagear esses profissionais, o Ato teve como
objetivo mostrar a importância da categoria
na saúde brasileira.
Desde 2014, Adriana exerce a função de
enfermeira coordenadora na Central de Material, Centro Cirúrgico do Hospital Emílio
Carlos. Já Leia exerce desde 1999 suas funções nos setores de UTI Neonatal e Infantil.
O Prêmio Anna Nery é uma simbologia à
precursora da enfermagem no Brasil, por sua
história na profissão reconhecida até os dias
atuais. Todos os anos, enfermeiras que se
destacam no Estado de São Paulo são convidadas para a memorável solenidade.
O médico e deputado federal Dr. Sinval
Malheiros (Podemos) participou do even- Adriana Ezequiel, Adriana Tanaka, representando a Fundação,
to. “Conheço o trabalho dessas profissionais deputado Sinval Malheiros e Leia Antonio na premiação.

Página nas redes sociais orienta sobre relações de consumo
O grupo de extensão “Observatório social das relações de consumo” do curso de Direito da FIPA possui
a página “Observatório do Consumidor” no Facebook,
onde são postados semanalmente textos informativos
com conteúdo relacionado às relações de consumo.
“A página foi totalmente elaborada, construída e
alimentada pelos alunos do grupo de extensão que
desde 2016 vêm trabalhando nesse projeto. Em 2017
o grupo foi ampliado com o ingresso de novos alunos”,
disse Profª Beatriz.

Pesquisa Bibliográfica No dia 18 de maio, às 18h00,
as professoras Ana Paula Polacchini de Oliveira e Márcia Maria Menin promoveram uma Oficina de Pesquisa
Bibliográfica direcionada aos alunos do 4º e 5º anos. O
objetivo foi fornecer ao aluno instrumentos adequados para o levantamento de referências teóricas, tendo como base os periódicos eletrônicos que possuem
Qualis. “Este importante evento foi consequência da
integração entre os Núcleos de Pesquisa, Extensão e
Trabalho de Curso”, explicaram as professoras.

Conscientização e treinamento
Nos dias 04 e 05 de maio, a enfermeira Mariângela Teixeira realizou trabalho de conscientização com os
funcionários do Recanto Monsenhor Albino a respeito da importância de higienizar as mãos com as técnicas
corretas, utilizando a caixa detectora de microrganismos, entrega de álcool gel e camisetas. Do treinamento
participaram 70 pessoas, entre colaboradores, acompanhantes, visitantes e estagiários.
A Profª Drª Virtude Soler, docente do curso de Enfermagem da FIPA, ministrou a palestra “Higiene das mãos”
nesses mesmos dias, a partir das 14h30.

Divulgação

VISITA O presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante, recebeu dia
25 de maio a visita do vereador André Beck (PSB). Entre
os assuntos, a saúde, uma vez que Beck foi presidente do
Conselho Municipal de Saúde.

Encontro do Meio Ambiente
O curso de Administração da FIPA realizou no dia 09
de maio, às 19h30, no Câmpus São Francisco, sob coordenação do Prof. Paulo Marques, docente da disciplina
Gestão Ambiental, o seu VIII Encontro do Meio Ambiente. Com a participação dos alunos do 4º ano, a Drª Maria
Teresa Vilela Nogueira Abdo, pesquisadora científica nível V da APTA/Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios no Polo Centro Norte de Pindorama, ministrou
a palestra “Responsabilidade socioambiental na sociedade, nas instituições governamentais e nas empresas”.
O encontro faz parte da programação de atividades
de extensão do curso. O local do encontro foi ornamentado com plantas.

Mostra de pesquisa e
lançamento de revista
O curso de Administração da FIPA promoveu dia 08 de
maio, a partir das 19h30, no Câmpus São Francisco, a sua
XI Mostra de Pesquisa e o lançamento do volume 8 da revista “Temas em Administração - Diversos Olhares”. Após a
abertura oficial, foram apresentadas as pesquisas realizadas no período de abril/2016 a março/2017.
Os alunos Alexandre Alves de Godoy e Bruno Henrique Apolinário Margonar apresentaram os resultados da
pesquisa “A acessibilidade como um direito social: um
olhar sobre a cidade de Catanduva”, orientada pelo Prof.
Me. Paulo Roberto Vieira Marques. O aluno Danilo Sanches Francisquetti o resultado da pesquisa “Avaliação dos
tempos nos processos de atendimento a pacientes em um
hospital escola”, com orientação do Prof. Me. Nilson Mozas
Olivares e os alunos Bruno Henrique Apolinário Margonar
e Thaís Magalhães Melhado apresentaram a pesquisa “A
comunicação empresarial interna e o uso das novas tecnologias de comunicação e informação”, orientados pela
Profa. Ma. Eunice de Aguiar Alonso.
Os projetos de pesquisa aprovados para 2017/2018
são “Estudo dos fatores que prejudicam a gestão de capital de giro nas MPE (micro e pequenas empresas) comerciais da região de Catanduva”, com orientação do Prof.
Me. André Luiz Franco; “Impacto da crise econômica nos
indicadores econômicos e financeiros em empresas de
transporte do Brasil”, com orientação do Prof. Me. Marcos
Venício Braz Assis; “Perspectiva do curso de Administração
no mercado de trabalho: uma comparação dos alunos ingressantes e formandos” e “Gestão da demanda no serviço
de saúde utilizando a teoria das restrições com simulação:
um comparativo da qualidade através da visão do paciente”, orientados pelo Prof. Me. Nilson Mozas Olivares com
colaboração da Profª Drª Maria Cláudia Parro.
Em seguida a editora Profª Maria Tereza de França Roland fez o lançamento do Volume 8, Número 1, da revista
“Temas em Administração: diversos olhares” com a entrega
de um exemplar para cada docente e aluno autor de artigo.
Cursinho No dia 13 de maio foi encerrado o cursinho
“Matemática Comercial para concursos” ministrado pelo
Prof. Me. Marcílio Antônio Bortoluci, com a participação
de 31 pessoas. Ao final os alunos responderam a um questionário, sem identificação, para avaliação do curso, solicitando novos cursos desta natureza.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

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

NEUROLOGIA CLÍNICA
(Adulta e infantil) Eletroencefalografia computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia e potenciais evocados audivo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera - •Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•Dr. Walter Appendino - Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr. - Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin - Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

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

PEDIATRIA
•Drª Gisele Maria Couto - Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios - Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trabalho pela Nutrologia rende
reconhecimento internacional a docente
O médico catanduvense Prof. Dr. Durval Ribas Filho, presidente da Associação
Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e professor do curso de Medicina da FIPA recebeu dia 08 de maio último o título de
sócio honorário da Sociedad Argentina
de Nutrición (SAN) em reconhecimento
ao seu trabalho pela Nutrologia no Brasil
e América Latina.
Dr. Durval esteve em Buenos Aires e
participou da Conferência Magna da primeira reunião científica anual da Sociedad Argentina de Nutrición, ministrando

a palestra “Experiencia Clínica em el uso
de Liraglutida (um novo agente farmacológico antiobesidade e diabetes tipo II)”.
O convidado é sempre um palestrante
de renome e com conhecimento científico. Dr. Durval foi o primeiro médico
brasileiro a fazer esta conferência. O certificado de reconhecimento foi entregue
pelo atual presidente da Sociedad Argentina de Nutrición, Dr. Lisandro Garcia, com a presença da atual presidente
do Congresso de Nutrição Internacional
(IUNS), Dra. Mabel Carrera.

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

XVI Jornada de Diabetologia
e Endocrinologia
A Liga de Endocrinologia e Diabetologia do curso de Medicina da FIPA realizou dia 04 de maio, a partir das 19h15,
no Anfiteatro Padre Albino, a XVI JODEC
- Jornada de Diabetologia e Endocrinologia de Catanduva. Após a abertura pela
comissão organizadora, Dr. Marcelo José
de Grandi Maciel, da Faculdade de Medicina da Faceres/Rio Preto, ministrou a palestra “Doenças tireoidianas na gestação
e pós-parto”, e o tema “Diabetes mellitus
e risco cardiovascular” foi abordado pela
Profª Mª Fabiana Marques, da Faculdade

de Medicina da USP/Ribeirão Preto.
A Comissão Organizadora da Jornada
foi formada pelo Prof. Me. Marino Cattalini, Profª Drª Eliana Gabas Stuchi Perez,
Dr. Marcos Antonio Lopes e pela Liga de
Endocrinologia e Diabetologia.
Eletrocardiograma A Liga de Dor e
Anestesiologia realizou nos dias 09, 16, 23
e 30 de maio, no Anfiteatro Padre Albino,
a 12ª edição do Curso de Eletrocardiograma, ministrado pelo cirurgião plástico
e egresso do curso de Medicina da Fipa
Auro de Andrade Filho.
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Ligas de cursos da FIPA orientam
a população na praça
Imprensa/FPA

Mais de 800 pessoas receberam orientações e
fizeram exames.

Ligas estudantis dos cursos de Medicina, Biomedicina e Enfermagem da FIPA participaram dia 06 de maio
último, das 9h00 às 12h00, na Praça da República, do
17º ELEC – Encontro das Ligas Estudantis de Catanduva.
As Ligas realizaram exames e orientaram a população
que foi ao local. Cada especialidade enfocou um tema
relacionado à área.
O ELEC teve a participação de mais de 250 acadêmicos dos três cursos e as atividades foram acompanhadas por docentes da FIPA que também julgaram a
Liga de melhor desempenho para receber o Prêmio “Dr.
João Romera”. Essa premiação em dinheiro é oferecida
pelo centro acadêmico aos dois primeiros colocados
para aplicação nas ações desenvolvidas ao longo do
ano. Não há um número exato do total de atendimentos feitos pelas ligas, mas a previsão é de que mais de
800 pessoas passaram pela praça durante o ELEC.

Alunos do Ensino Médio visitam a FIPA
Alunos do Ensino Médio da EE Nestor Sampaio Bittencourt, de Catanduva, acompanhados de dois professores, visitaram dia 18 de maio, das 13h00 às 15h30, as
dependências da FIPA sendo recepcionados pelo curso
de Educação Física/Licenciatura.
Os 25 alunos, conduzidos pelo Prof. Me. Américo
Lourenço, conheceram os laboratórios de Fisiologia do
Exercício, de Habilidades, de Anatomia, de Pesquisa Experimental, de Informática III e o complexo esportivo.
Debate Alunos do Ensino Médio do projeto “Quebrando a casca” da EE Profª Dinorah Silveira Borges, de
Catanduva, acompanhados dos professores Rafael Aparecido Flávio e Andrea Justino, foram recebidos dia 17

de maio no Câmpus Sede da FIPA pela Profª Ma. Luciana
Basto, docente da disciplina “Educação Física na Infância e Adolescência”, ministrada no 3º ano do curso de
Educação Física Licenciatura.
De acordo com a Profª Luciana, o objetivo do projeto
é proporcionar espaço democrático onde a fala e a escuta são os principais instrumentos de participação. “O
projeto favorece a construção de ideias, concepção de
sociedade e posicionamento da realidade social”, explica ela. O motivo da visita dos alunos daquele projeto na
disciplina, ainda segundo Luciana, foi realizar um debate sobre a reforma do Ensino Médio e seus impactos na
vida dos estudantes. Ela disse que também foi debatida
as consequências da Educação Física no Ensino Médio.
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Higienização das mãos no AME
O dia mundial de higienização das mãos foi lembrado pelo Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva através de palestra na recepção central no dia
04 de maio, às 11h00, pelo médico infectologista Arlindo
Schiesari Júnior. Neste mesmo dia, das 8h00 às 10h00, na
entrada da recepção da unidade, foi montada barraca
onde a Equipe de Enfermagem orientou os clientes sobre a maneira correta de higienização das mãos.
No dia 05, a enfermeira do CCIH/Comissão de Controle de Infecção Hospitalar Larissa Failli Pereira percorreu
os setores do AME para orientação da técnica de lavagem das mãos com o kit de glogerme, que identifica se
as mãos foram lavadas/higienizadas de maneira correta.
Ação de graças Em homenagem ao Dia das mães e
comemoração da Semana da Enfermagem, o AME promoveu missa em ação de graças no dia 11 de maio, às 9h30,
na sala de treinamento, celebrada pelo Pe. Jonas Pimentel.
Palestra mensal A CIPA/Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Gestão 2017/2018 promoveu sua
palestra mensal dia 28 de abril, às 13h00, ministrada
pela endocrinologista Marina Canozzo Lahr Baldini sobre “Hipotireoidismo e Hipertireoidismo”.
Divulgação

Bate-papo sobre qualidade de vida e saúde
Campeão mundial de natação master, o atleta catanduvense Guilherme da Silva, 89 anos, participou dia 02
de maio de bate-papo sobre qualidade de vida e saúde
com as alunas da Faculdade da Terceira Idade, programa
do curso de Educação Física/Licenciatura da FIPA.
Guilherme, que conduziu a tocha olímpica em Bebedouro, nada diariamente, faz musculação, pedala
e corre seis quilômetros a cada dois dias. Além de ser
o melhor do mundo nos 100m borboleta, o atleta é o
segundo melhor rankeado nos 50m borboleta, quarto

melhor colocado nos 100m peito, terceiro no revezamento 4x100m nado livre, primeiro no revezamento
4x100m nado livre e segundo melhor do mundo no revezamento 200m medley.

Kit identifica se as mãos foram lavadas corretamente.

Pilates Egressa dos cursos de Educação Física Bacharelado e Licenciatura da FIPA, Roberta Thaise Carvalho Fachim desenvolveu, em abril, aulas teóricas e
práticas sobre Pilates para as alunas. Entre os temas, Introdução ao método, Osteoporose e Desvios posturais.

Os alunos do 1° ano do curso de Educação Física/
Licenciatura da FIPA, convidados pelo Prof. Fernando
Varoto, da disciplina Teoria e Metodologia do Atletismo
I, participaram como auxiliares de arbitragem nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, categoria mirim,
modalidade atletismo, no dia 08 de maio, no Conjunto
Esportivo de Catanduva. Para o Prof. Fernando a participação dos alunos foi importante, pois acompanharam
o trabalho dos professores da rede estadual e vivenciaram na prática a arbitragem do atletismo.

Mostra de pesquisa científica e lançamento de revista
Educação Física é anual, lançada regularmente há sete anos e pediu a participação dos alunos, já que os resultados das
pesquisas são publicados na revista na
forma de artigo. Em seguida, foram apresentadas, pelos professores responsáveis,
as pesquisas desenvolvidas em 2016 e as
propostas para 2017.
As pesquisas aprovadas para 2017 são
“Avaliação das iniciativas de inclusão esportiva de deficientes nas escolas de Catanduva”, do Prof. Me. Cássio Gustavo Santana Gonçalves e “PROESP - Catanduva/SP”,
do Prof. Me. Fernando Azeredo Varoto. Os
professores responsáveis pelas pesquisas
realizadas em 2016 apresentaram os seus
resultados. A aluna bolsista de Iniciação
Científica Aline Perpétua Costa apresentou a pesquisa “Explorando a detecção da inatividade física como problema,
a aderência ao estilo de vida fisicamente ativo e o desenvolvimento da aptidão física em jovens”, coordenada pelo
Prof. Me Ademir Testa Júnior e a Profª Ma. Maria Ângela F.
Tuma apresentou a pesquisa “Pais obesos, filhos obesos?
Associação do nível de atividade física e obesidade dos
pais com a obesidade em crianças”. Um exemplar da revista foi entregue aos autores dos artigos publicados.
Imprensa/FPA

Cada autor de artigo recebeu exemplar da revista.
O curso de Educação Física/Licenciatura da FIPA realizou dia 11 de maio último, a partir das 19h30, no Anfiteatro Padre Albino, a sua IV Mostra de Pesquisa Científica e o
lançamento do Volume 7 da revista “Corpo e Movimento”.
O coordenador do curso, Prof. José (Zeca) Cione Neto,
abriu o evento falando da importância da pesquisa e da
participação dos alunos. Em seguida, a Profª Maria Ângela Figueiredo Tuma, coordenadora de pesquisa, lembrou
que todos os cursos da FIPA possuem revista, que a da

Alunos atuam nos Jogos
Escolares do Estado

Endurance No dia 03 de maio, a partir das 19h30, no
Complexo esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio, o Prof. Douglas
Miranda ministrou a palestra “Avaliação e prescrição do
treinamento de Endurance” para alunos dos cursos de
Bacharelado e Licenciatura. Ele contextualizou a utilização das vias energéticas utilizadas pelo corpo humano
durante exercícios de endurance, métodos de avaliação
dos limiares aeróbio e anaeróbio e prescrição específica
para diferentes modalidades de corrida. O evento teve
a parceria do CREF/SP e contou com a participação de
245 alunos e seis docentes.
Dia do desafio No dia 03 de maio, os alunos do 3º
ano da Licenciatura participaram do lançamento do
Dia do Desafio no SESC Catanduva com a presença do
atleta olímpico do judô Rafael Silva, Bronze na Rio 2016,
que palestrou para os presentes.
Danças circulares Os alunos do 1º ano da Licenciatura e do 2º ano do Bacharelado participaram no SESC,
dia 5, de aula aberta de Danças Circulares, acompanhados pelo Prof. Carlos Alexandre Mendes, responsável
pela disciplina de Manifestações Culturais e Dança.
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Cavalgada de Catiguá

HCC participa do Rodeo Catanduva

Imprensa/FPA
Divulgação

Os organizadores da cavalgada Comitiva Sertanejos de Catiguá realizada dia 30 de abril doaram de R$
1.537,00 ao HCC/Hospital de Câncer de Catanduva dia
26 de maio último. Dos R$ 25,00 por pessoa para o almoço, R$ 5,00 foram destinados ao HCC, assim como
parte do resultado da venda das bebidas. A cavalgada
começou às 9h00, terminando no recinto de exposições onde, às 12h00, foi servido o almoço.
A comissão organizadora foi formada por Tarcísio
Pedrosa de Oliveira, Joaquim, Luiz Carlos Cardozo e Sérgio Marioto (Presidente).

Comitiva de Pindorama

No stand informações sobre atendimento, formas de doação e cadastramento para sorteio.
O Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) participou
do Rodeo Festival Catanduva 2017, realizado de 19 a 22 de
abril. No stand, as pessoas tiraram dúvidas com relação ao
atendimento, foram informadas como ajudar na campanha
de captação de recursos para o término da obra e se cadastraram para concorrer ao sorteio de uma fivela personalizada por noite. Os ganhadores das fivelas foram Wagner Luís
Paes, Manoah Augusto Dardani e Andrea Paula Ferreira, de

Imprensa/FPA

Catanduva, e Gabriel Brito Lisboa, de Tabapuã.
No stand, ainda, alunos das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) distribuíram folheto com informações sobre os oito cursos oferecidos.
A Fundação Padre Albino já adquiriu o acelerador linear,
equipamento para a radioterapia, que deverá estar no Brasil dentro de seis meses. O HCC atenderá pacientes do SUS,
convênios e particulares.

Voluntários do Bem fazem doação; adesões
para feijoada estão esgotadas
Imprensa/FPA

A Comitiva “Direito de Viver”, de Pindorama, realizou dia
19 de março, a partir das 12h00, no recinto de exposições
daquela cidade, o II Encontro de Comitivas, cujo resultado
financeiro foi doado ao Hospital de Câncer de Catanduva.
Renato Fabiano Grandisoli e Marcelo Lopes disseram
que a quantia, R$ 550,00, não era grande. José Carlos Amarante, presidente da Diretoria Administrativa da Fundação,
disse que não existe dinheirinho. “Para a Fundação é dinheirão; nos dá energia e estímulo para continuar o trabalho”.

Falece participante
da campanha do HCC

O grupo Voluntários do Bem de Catanduva entregou dia 12 de maio para o HCC o valor arrecadado no evento
“Tarde do Bem”, que totalizou R$ 25.150,00. O café colonial foi realizado no dia 06 de maio, a partir das 15h00, no
Buffet Casarão, e reuniu 400 pessoas. O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues
Amarante, agradeceu a doação e elogiou o trabalho do grupo, muito importante para a área oncológica da entidade.
A coordenadora do grupo, Luciana Vargas, informou que as 600 adesões colocadas à venda para a “Feijoada do
Bem” estão esgotadas. A feijoada será realizada no dia 04 de junho próximo, a partir das 12h00, no Maison Villa Nobre,
e a renda totalmente revertida ao HCC.

Doação do ateliê Amor ao próximo

Arquivo
Imprensa/FPA

D. Maria Carmem Ferreira, paciente do Serviço de
Quimioterapia da Fundação Padre Albino e que gentilmente cedeu sua imagem para o lançamento da
campanha de captação de Recursos para o Hospital de
Câncer de Catanduva, faleceu dia 09 de maio último.
Com 65 anos e casada com o Sr. Sebastião Ferreira, D.
Carmem estava internada no Hospital Emílio Carlos.

O grupo de voluntárias do ateliê “Amor ao próximo” doou ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) R$ 10.068,00
na tarde do dia 22 de maio.
Na oportunidade, a coordenadora do grupo, Lourdinha Fávero, apresentou ao presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante, o troféu Osvaldo Franzini recebido por ela, pelo segundo ano
consecutivo, na área de Voluntariado, pelo seu trabalho junto ao Hospital de Câncer de Catanduva. Ela disse dedicá-lo
ao Dr. Amarante e às Colaboradoras do HCC junto ao Ateliê Amor ao próximo.
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Câmaras municipais conhecem o projeto do HCC
A Fundação Padre Albino está levando o seu projeto
do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) para as câmaras municipais dos 18 municípios que serão atendidos pelo Serviço de Radioterapia. O diretor de Captação
de Recursos, Prof. Nelson Lopes Martins, e o Supervisor
de Relações Institucionais, Carlos Ernani Sangiorgi, visitaram as câmaras de Elisiário (17/04), Ariranha (18/04),
Marapoama (15/05), Irapuã (18/05) e Novais (22/05).
Os vereadores foram informados sobre o início do
projeto para construção da Radioterapia, do lançamento da campanha de arrecadação de recursos para o término da obra e, assim, viabilizar o Hospital de Câncer

e solicitada ajuda na divulgação e realização de eventos. Foi ressaltado que quando a Radioterapia estiver
funcionando, os novos pacientes do SUS dos 19 municípios da microrregião deverão obrigatoriamente ser
atendidos em Catanduva.
Os vereadores de todas as cidades visitadas se
mostraram solidários, comprometendo-se a divulgar
as campanhas de doação, principalmente na conta de
energia elétrica (nas cidades atendidas pela Energisa), e
a promover e incentivar a realização de eventos. Os prefeitos de Ariranha, Joamir Barbosa, e de Novais, Fábio
da Silva, também se dispuseram a colaborar com o HCC.

Fotos: Imprensa/FPA

Alunos da FIPA
visitam a Radioterapia
Alunos dos cursos de Licenciatura em Educação Física,
Enfermagem, Biomedicina e Pedagogia da FIPA, acompanhados de docentes, visitaram neste mês de maio as
dependências do Serviço de Radioterapia, que proporcionará a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva
(HCC). O objetivo, além de estimular a solidariedade, é que
eles conheçam o espaço, em fase final de construção, que
atenderá pacientes do SUS, convênios e particulares não
somente de Catanduva, mas de toda a região, já que muitos estudantes são oriundos de municípios vizinhos.
Os alunos foram recebidos pelo Supervisor de Relações
Institucionais, Carlos Sangiorgi, e pelo engenheiro civil Edegar Durigan Junior, que os acompanharam na visita informando e dando explicações e detalhes sobre a construção
e a campanha de captação de recursos para o término da
obra. Carlos entregou aos alunos folheto para doação através da conta de energia elétrica. Após a visita os professores
disseram que juntamente com os alunos pretendem promover evento para arrecadação de recursos.
Alunos de outros cursos estão agendando visitas.
Fotos: Imprensa/FPA

Câmara de Ariranha.

Câmara de Marapoama.

Curso de Pedagogia

Câmara de Novais.

Câmara de Elisiário.

Radioterapia recebe visita de juízes de Catanduva
Curso de Biomedicina.

Curso de Enfermagem.

Dia 19 de maio, a partir das 15h00, juízes do Fórum de Catanduva visitaram o Serviço de Radioterapia
da Fundação Padre Albino. O Dr. José Roberto Lopes
Fernandes, diretor do Fórum, o Dr. Antonio Carlos Pinheiro de Freitas, Drª Renata Rosa e Dr. Vinícius Abbud
foram recebidos pelo presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante,
e pelo diretor de Captação de Recursos, Prof. Nelson
Lopes Martins.
Após o agradecimento de Dr. Amarante pela visita,
os juízes conheceram o projeto e foram informados sobre a campanha para o término da obra pelo Supervisor
de Relações Institucionais, Carlos Sangiorgi. Terminada a
apresentação, Dr. Amarante informou a eles que a Fundação aguarda a liberação de dois milhões de reais do
Governo do Estado e ressaltou que os hospitais da entidade são referência em saúde. Esclareceu que no ano de
2016 o Hospital Emílio Carlos registrou um déficit de seis
milhões de reais; o Hospital Padre Albino de três milhões
e o Recanto Monsenhor Albino de dois milhões.
O Dr. José Roberto parabenizou a Fundação por tentar viabilizar e buscar concretizar o sonho da instalação
da Radioterapia. Mencionou o apoio da Fundação aos

projetos do Poder Judiciário, como o Cejusc e a coleta
de DNA. Disse que dentro do que for possível a intenção é colaborar com esse projeto que vai melhorar a
saúde de Catanduva e região e tem o apoio da comunidade, que abraçou a causa. Em seguida os juízes visitaram a Radioterapia, onde receberam explicações do Dr.
Amarante e do engenheiro civil Edegar Durigan Junior.
O coordenador do curso de Direito da FIPA, Dr. Luís
Rossi, também presente, disse que a visita “assinala
um Poder Judiciário de novo perfil, não só atento às
demandas jurídicas diárias, mas também preocupado
com a melhoria das relações sociais da comunidade e
revela também um gesto de reconhecimento do Poder
Judiciário local em relação ao relevante trabalho social
desenvolvido pela Fundação Padre Albino”. Ainda participaram da visita o Diretor Geral das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), Nelson Jimenes, gerente
de serviços de saúde do Hospital Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues; o gerente do Centro de Serviços Compartilhados da Fundação, Reginaldo Donizete
Lopes, e os advogados da Fundação Dr. Nelson Gomes
Hespanha e Dr. Márcio Fernando Zerbinatti e a diretora
comercial da Band Fm, Renata Armiato.
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Curso de Enfermagem.

Curso de Educação Física - Licenciatura.

Curso de Educação Física - Licenciatura.
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Corpo clínico do HCC ganha reforço de três novos médicos
Com a iminente instalação do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC), a
Fundação Padre Albino está promovendo a reestruturação do corpo clínico oncológico dos seus hospitais. Três novos
médicos já ingressaram no corpo clínico
e outros pedidos estão sendo analisados
pela Comissão de Credenciamento.
Esses novos médicos somam-se aos
que já atuam na área oncológica da Fundação, que são:
Dr. Ayder Anselmo Gomes Vivi, formado em 1985 na FAMECA, com Residência Médica em Cirurgia Geral no INAMPS/
São Paulo e em Cancerologia no Hospital
A. C. Camargo/USP/SP, onde foi cirurgião.
Foi estagiário do Istituto Nazionale dei Tumori - ESO (European School of Oncology), em Milão/Itália, é Doutor em Cirurgia
pela Escola Paulista de Medicina da Uni-

versidade Federal de São Paulo; docente
do curso de Medicina da FIPA, Fellow of
International College of Surgeons (FICS),
Chicago/USA; membro da Society of Surgical Oncology (SSO) e Austin, Texas/USA;
membro fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), titular
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, autor
de três livros na área de cirurgia e de vários trabalhos em congressos e revistas
nacionais e internacionais.
Dr. Antonio Ângelo Bocchini é formado na FAMECA em 1981, sendo o primeiro residente do Hospital de Câncer de
Barretos em Cirurgia Clínica e Oncológica. Especializado em cirurgia de cabeça e
pescoço e reconstruções da anatomia da
face, está no corpo clínico dos hospitais
da Fundação desde 1986. Com Pós-Graduação na Escola Paulista de Medicina
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Dr. Ayder Anselmo Gomes Vivi

Drª Maria Izabel Paschoal

em medicamentos de oncologia, participou de trabalho inédito na Universidade
Federal de São Carlos sobre tratamento
de câncer de pele por fototerapia.
Drª Maria Izabel Paschoal é formada na Universidade do Oeste Paulista/
Unoeste, em Presidente Prudente, em
2002, com Residência Médica em Hematologia na Faculdade de Medicina de Rio
Preto (Famerp) em 2009.
Drª Ana Carolina Doti é formada na FAMECA em 2005, onde fez Residência Médica em Clínica Médica e em Hematologia no
Hospital de Base de São José do Rio Preto.
Dr. Eduardo Rogério Malachias
Chagas é formado na FAMECA em 1998,
com Residência Médica em Ginecologia
e Mastologia na USP de Ribeirão Preto,
onde ainda cursou Mestrado e Doutorado. É docente do curso de Medicina da
FIPA desde 2010.
Os novos contratados são:
Dr. Rodrigo Michelli formado na
Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp) em 1998, fez Residência Médica
em Cirurgia Geral na Medicina/FIPA e em
Cirurgia Oncológica no Hospital do Câncer de Barretos, onde atua desde 2005
com ênfase em cirurgias na mama e pele.
No Hospital Emílio Carlos atende no Ambulatório de Oncologia aos sábados pela
manhã, a cada quinze dias.
Dr. Marcel Calegari Hayashi é for-

mado na Medicina/FIPA em 2009, onde
fez residência médica em Cirurgia Geral,
depois Urologia na Famerp e Urologia
Oncológica no Hospital de Câncer de
Jaú. Iniciou Mestrado neste ano junto
ao Hospital do Câncer de Barretos.
Dr. João Vitor Gonçalves Marangoni
é formado no Centro Universitário Barão
de Mauá de Ribeirão Preto em 2009, com
Residência Médica em Cirurgia Geral na
Santa Casa de Votuporanga, Cirurgia do
Trauma na USP de Ribeirão Preto e Cirurgia Oncológica no Hospital do Câncer de
Barretos. Em 2012 fez estágio de Cirurgia
Geral no Sunnybrook Health Sciences
Centre, em Toronto, Canadá.
O gerente de serviços de saúde do
Hospital Emílio Carlos, Benedito (Benê)
Carlos Rodrigues, disse que nessa reestruturação do Serviço de Oncologia,
a Fundação está buscando profissionais com experiência, sendo dois deles
oriundos do Hospital do Câncer de Barretos e outro do Hospital Amaral Carvalho, de Jaú. “A nova estruturação da
equipe caminha junto com a construção e obra do Serviço de Radioterapia,
sempre pautada na missão do Hospital
Emílio Carlos de promover, com sustentabilidade, assistência à saúde de forma
ética, segura e humanizada, com ênfase
na média e alta complexidade e referência em oncologia”, finalizou Benê.

Dr. Antonio Ângelo Bocchini

Dr. Eduardo Rogério Malachias Chagas

Dr. Rodrigo Michelli

Dr. Marcel Calegari Hayashi

Dr. João Vitor Gonçalves Marangoni

Drª Ana Carolina Doti

Atendimento perfeito, maravilhoso!
A frase é de Célia Regina Vertoni, paga. A partir daí, Célia decidiu contipaciente do Serviço de Quimioterapia nuar o tratamento em Catanduva.
da Fundação Padre Albino, comparanApesar das intercorrências normais
do o atendimento daquele setor com nesse tipo de tratamento, Célia está pleo do Hospital Sírio-Libanês, de São namente satisfeita com o atendimento
Paulo. Célia contou que no final de humanizado e os cuidados que a equi2016, diagnosticada com câncer no in- pe do Serviço de Quimioterapia dedica
testino, foi operada no “Sírio-Libanês”. aos pacientes. “Perfeito, fora de série”,
Após a cirurgia ela deveria passar por classifica ela.
sessões de quimioImprensa/FPA
terapia a um valor
muito alto cada uma.
Célia, então, através
do seu convênio médico, o Padre Albino
Saúde, procurou por
atendimento em Catanduva, onde fez a
primeira sessão, mas
infelizmente houve
problema no cateter.
A segunda sessão,
feita em Rio Preto, foi Célia Regina Vertoni

Captômetro
A Fundação Padre Albino precisa captar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
para terminar o Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do Hospital de
Câncer de Catanduva. Confira o que foi arrecadado até 30/04/17:
Eventos e doações .....................................................................................................................R$ 1.141.856,63
Doações através do site .................................................................................................................R$ 24.213,64
Doações através do 0500 ................................................................................................................ R$ 1.385,00
Doações através da conta de energia elétrica .................................................................... R$ 141.664,00
Telemarketing ................................................................................................................................. R$ 816.939,20
Nota Fiscal Paulista ....................................................................................................................... R$ 193.848,47
TOTAL..............................................................................................................R$ 2.319.906,94

Faltam R$ 2.680.093,06

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

