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Iniciativa de munícipe de Embaúba reverte recursos
para o futuro Hospital de Câncer de Catanduva
Imprensa/FPA

O prefeito de Embaúba, Paulo Rogério Bruneli, veio à Fundação Padre Albino para entregar doação ao futuro Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). A iniciativa da arrecadação do recurso foi de um jovem
de apenas 16 anos. Última página.

Hospitais da FPA registram aumento
nas doações de órgãos e tecidos
De janeiro a julho de 2015, os hospitais da Fundação Padre Albino obtiveram 36% de aceitação em relação à captação de córneas (mínimo é de
20%) e de 64% de múltiplos órgãos (taxa de aceitação é de 60%). Dentre os
hospitais do noroeste paulista, o Hospital Padre Albino ocupa a segunda
colocação entre as unidades que mais realizam notificações e captações
para múltiplos órgãos. Página 07.

Alunos de Direito participam da
Oficina de Pais e Filhos
No dia 16 de outubro último foi realizada mais uma Oficina de Pais
e Filhos, projeto do Tribunal de Justiça de São Paulo realizado em parceria com o curso de Direito da FIPA. Nessa Oficina, além dos profissionais especializados, também participaram alguns alunos do curso de
Direito. Página 08.

Dr. Amarante, João Francisco (de chapéu) e o prefeito Paulo Bruneli.

Fundação agradece população pelo sucesso da
regulação no Pronto Socorro do “Padre Albino”
No dia 1º de outubro passado, o Hospital Padre Albino iniciou a regulação na Unidade de Urgência e Emergência (Pronto Socorro). Nos primeiros
30 dias houve redução de 45% nos atendimentos. A Fundação Padre Albino agradece a todos que colaboraram para o sucesso da regulação nesse
período. Agradecimento maior, porém, deve ser dirigido para a população
de Catanduva, usuária do SUS, que compreendeu os objetivos da regulação e colaborou efetivamente para esse sucesso. Página 02.

Divulgação

Dr. Valiatti lança livro sobre ventilação mecânica
No dia 26 de outubro último, na UNIFESP, em São Paulo, foi lançado
o livro “Ventilação mecânica – Fundamentos e prática clínica”, autoria
do Prof. Dr. Jorge Luís dos Santos Valiatti, docente do curso de Medicina
da FIPA (FAMECA), Diretor Técnico e Médico responsável pelas UTIs dos
hospitais da Fundação Padre Albino. Com ele, assinam o livro o Prof. Dr.
José Luiz Gomes do Amaral e o Prof. Dr. Luiz Fernando dos Reis Falcão,
ambos da UNIFESP-EPM. Página 11.

Fernando Prestes entrega
renda de churrasco beneficente
Oncologia O Colégio Jesus Adolescente, de Catanduva, promoveu campanha interna de arrecadação de copos descartáveis e sabonetes para o
Setor de Oncologia da Fundação Padre Albino. Mais de 30 mil unidades
foram arrecadadas. Última página.

Os membros da Comissão Organizadora do 2º Churrasco beneficente realizado dia 19 de julho último em Fernando Prestes, pró construção do Serviço de Radioterapia da Fundação Padre Albino e APAE,
entregaram dia 04 de novembro último o cheque com a renda do
evento. Última página.
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Dica do Poupinho
s.
Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Os primeiros 30 dias de regulação da
Unidade de Urgência e Emergência
do Hospital Padre Albino
No dia primeiro de outubro
passado, o Hospital Padre Albino
deu início a uma
importante ação
visando implantar
significativas melhorias na Unidade de Urgência e
Emergência (UUE),
mais conhecida como Pronto Socorro. Nessa unidade assistencial eram atendidas todas as pessoas
que lá chegavam vindas dos mais diversos pontos
do Município de Catanduva ou de outros municípios, independentemente de serem usuárias do
SUS ou não. Durante muitos anos essa foi a realidade daquela Unidade, muitas vezes criticada
pela demora e superlotação.
O que poucas pessoas sabiam era que a UUE não
tinha nenhuma responsabilidade contratual para
atender pacientes com moléstias de baixa complexidade. Essas, por determinação legal, são de responsabilidade dos municípios, gestores da chamada “saúde
básica” desde o pacto pela saúde assinado em 2006.
Os hospitais da Fundação Padre Albino são contratados pelo Governo do Estado de São Paulo para atenderem as chamadas “média e alta complexidades”, aí
incluída a Unidade de Urgência e Emergência.
Apesar disso, o Hospital Padre Albino jamais
negou atendimento a todos os que procuraram
pelo Pronto Socorro em todo esse período, mesmo aqueles da saúde básica. Contudo, havia necessidade de se colocar um fim nessa inconformidade, financeiramente bancada com recursos
próprios da Fundação Padre Albino, sem nenhuma ajuda dos municípios beneficiários.
Com o aval e coordenação do Departamento
Regional de Saúde (DRS) houve a convocação dos
19 (dezenove) municípios participantes do Colegiado Intergestores Regional (CIR) para um minucioso
planejamento visando a regulação do atendimento
de urgência e emergência da saúde básica, responsabilidade dos municípios, cujo início de execução se
deu exatamente no dia primeiro de outubro, quando então o Pronto Socorro do HPA passou a atender
somente os casos graves de urgência e emergência.
No mês de setembro, último mês antes da regulação,
o número de pacientes atendidos no Pronto Socorro
foi de 4.580. Durante o mês de outubro esses atendimentos caíram para 2.536, ou seja, uma redução
da ordem de 45% (quarenta e cinco por cento). Isso
só nos primeiros trinta dias, considerando que ainda
faltam alguns ajustes importantes.
Esse resultado só foi possível devido a um extensivo trabalho de esclarecimento à população e
usuários do sistema, principalmente pela Equipe de
Acolhimento e Classificação de Risco do Pronto Socorro do Hospital Padre Albino, que permaneceu e
permanecerá orientando todos os que procurarem
por aquela Unidade. Além disso, a eficiência do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)
do município de Catanduva e o excelente trabalho
que vem sendo desenvolvido na UPA foram fundamentais para o sucesso da regulação até aqui.
Internamente, a regulação do atendimento

refletiu positivamente na melhoria da assistência
médico-hospitalar. As salas de urgência, como
sempre, se mantiveram ocupadas com pacientes
graves, em ventilação mecânica, porém, o número
de pacientes de livre demanda diminuiu significativamente. Isso fez com que a atenção dos Médicos Residentes aos pacientes fosse mais efetiva,
com melhores resultados para ambos. Também os
alunos do Internato da FAMECA (5º e 6º anos) relataram “que agora podemos realmente examinar
os pacientes, acompanhar os exames e a evolução
dos casos”, refletindo significativamente em melhoria no ensino e na aprendizagem.
A assistência prestada pelo corpo de enfermagem teve melhora substancial, com mais ênfase às
salas de urgência e, com isso, assistência mais segura aos pacientes críticos. O tempo de espera para o
atendimento também diminuiu. Esperas de 6 a 8
horas (Protocolo de Manchester) não ocorreram. Urgências e emergências são atendidas prontamente e
as demais em até duas horas de espera.
Com a redução de atendimentos aos pacientes da Atenção Básica houve também reflexos
imediatos na Alta Qualificada dos pacientes internados, gerando maior rotatividade de leitos de
internação e até mesmo de UTI. Os pacientes da
Alta Qualificada já saem com retorno ao médico/
ambulatório agendado.
Contudo, inconformidades ainda persistem. Alguns pacientes espontâneos, que deveriam ter acionado o SAMU ao invés de procurarem diretamente o
Pronto Socorro, acabaram, por medida de segurança,
sendo admitidos, classificados e atendidos ou encaminhados para a UPA. Por outro lado, alguns municípios continuam encaminhando pacientes não regulados e/ou com patologia de baixa complexidade,
que podem ser atendidos lá mesmo. Tudo está sendo
devidamente tabulado e comunicado ao DRS, para
conhecimento e providências. Ainda assim, o número
desses pacientes ficou abaixo das expectativas.
É auspicioso constatar os primeiros resultados
positivos, alcançados a partir de um planejamento
bem feito e bem executado. Ao corpo diretivo da
FUNDAÇÃO PADRE ALBINO não resta outra alternativa a não ser agradecer a todos e a cada um que colaborou efetivamente para o sucesso da regulação nos
primeiros trinta dias. Entre outros merecem nossos
mais sinceros agradecimentos todos os funcionários
e colaboradores das áreas administrativa, de enfermagem e do corpo clínico do Hospital Padre Albino.
Agradecimento maior, contudo, deve ser dirigido para a população de Catanduva, usuária do Sistema Único de Saúde, que compreendeu de forma
excepcional os objetivos da operação de regulação
do Pronto Socorro e colaborou efetivamente para
esse sucesso, ainda que parcial.
A Fundação Padre Albino reafirma seu compromisso para com a população de Catanduva e região
e assume que vai continuar buscando a excelência
no atendimento a todos que procurarem pelos serviços de seus hospitais Padre Albino, Emílio Carlos
ou do Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes,
s,
acender apenas as luzes necessárias.
s.
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ANIVERSÁRIOS DEZEMBRO
Membros Conselheiros da
Fundação Padre Albino
02 - Prof. Nelson Lopes Martins
Coordenadoria Geral
05 - Aparecido do Carmo Pereira dos Santos
08 - Michele Ribeiro Guilherme
11 - Jonas Alex Pereira
Rodrigo Martin Arroyo
14 - Luciana Cristina Calza de Carvalho
16 - Jean Carlos da Silva Risse
17 - Lucas Angeli Lopes
25 - Felipe Cauê Legal Benedito
Hospital Padre Albino
01 - Ana Cláudia Santos Silva Fernandes
Michele Sousa Duarte
Mirela Carvalho Gonçalves
02 - Joiceane Antonio
Keila Cristina Dias
03 - Andreia Regina Voltarelli Barbosa
Cleide Maria Paulino de Lima
05 - Jorge Eduardo de Araújo Neto
Márcia Aparecida Giacomini Piveta
Mayara Monise Lourença Cordon
Natália Ferreira de Souza
Natane Cristina Firmino Almeida
06 - Luiza Trindade Silva Alexandre
07 - Suellen Cristina Martins de Macedo
08 - Elaine Barbosa
Matheus de Souza Martins Gomes
Tayná Izilda Prais
09 - Cacilda Pontes Gouveia
Isabel Caetano Santos
Luís Henrique Madalena Lacerda
10 - Michele Fernanda Sarti Fernandes
11 - Daniela Carolina Leão Lopes
Natália Gonçalves Nunes
12 - Ana Lúcia Pizoni da Silva
Débora Regina de Oliveira
Nayara Caroline Possa
13 - Carolina Franco Sorgi
14 - Janiffer Carine Catão Jesus
Karine Lúcio dos Santos
15 - Vanilce Pereira de Oliveira
16 - Elaine Aparecida Morial do Prado
Natália Garcia Gibelli
17 - Antonio Aparecido Gasparini
Helena Aparecida de Souza
Pedro Consoline
18 - Dr. João Barbizan Filho
Marco Antonio Salvador
Regina Perpétuo Morato Crussiari
Sandra Dionizio Rodrigues
19 - Aline Costa Carmozino
20 - Lucele Maximino de Oliveira
21 - Crislaine Sheila Pincetta
Jucineia Lima Rodrigues
Leandro Rafael Bragadini Verlangieri
Nayara Zampieri Toledo
22 - Andrea Regina Binkowski
Dr. Antonio Tadeu Tartaglia

22 - Aparecida Natalina Morial Roque
Bruna Braga da Silva
João Henrique Biagi
Nathália Miler Borges
Vanessa Tatiane Cantelle
Wandersom de Cleyton Ramos
23 - Célia Aparecida Pissolito
Gislaine de Oliveira
Terezinha de Fátima Pedrassani Martin
24 - Luciene Cecolim da Silva
Maria Betania da Silva
Vera Lúcia Cordasso de Oliveira
25 - Celina Fernandes Silva
Natalina Aparecida Furoni Grava
26 - Keity Emiliene Guim
Regiane Custódio da Silva
27 - Cláudia Ferreira Santos
Fabiana Bertelli dos Santos
Silmara Regina de Aguiar
Tarcila Aparecida de Souza Figueiredo
28 - Ludimila Ferreira da Cruz Silva
Paula Geovana Lonardeli Contrera
29 - Sandra Perpétua Cruz Sanches
30 - Andresa dos Santos Pereira da Silva
Cristina Marson Coimbra
Renata Maria de Souza Silva
Hospital Emílio Carlos
01 - Laércio Aparecido Pinto Barbosa
Liliane Cavalcante da Costa
Nilvania da Silva Passos
02 - Nathália Camilo Ferreira
03 - Giovana Castelo Branco M. da Silva
Maria Tercilia Salti
05 - Deyvid Augusto Spognardi
Luciano Aparecido Serpa
06 - Danielly Jorge Ruiz
08 - Darliana Cristina B. de C. Matosinho
José Landim
10 - Dalva Francisca Ferreira
Eliana Aparecida Cavassani
Jéssica Naiani Gonçalves Gomes
Manueli Pedrasoli
11 - Rogério Rodrigues de Lima
12 - Anielle Abegão de Godoi Bueno
Luciana Lourdes Spinelli
13 - Camila Luzia Nogueira da Silva Vieira
Márcia Luciane Messias
Meire Reis Lopes Amancio
14 - Edimara Cristina Simoneti Moraes
Edson José Gobbi
Maria Luzia Rocha Francisco
Taisa Aparecida da Cruz Dermindo
15 - Dr. Farid Felício Casseb Filho
Luana Ferreira dos Santos
17 - Karen Romanini
18 - Agatha Thalita Ferreira Nunes Neves
20 - Débora de Azevedo
Michele Sona
21 - Donizeti Socorro Aparecido Martins
Tânia Cristina Manganeli
23 - Isabel Cristina F. da Cruz Pereira

Lucimar Pinheiro
25 - Natalina Pereira
26 - Franciele Luiza da Silva
27 - Fabiane Pereira da Silva Cerom
28 - Maria Betania Santos Araújo
29 - Aline Mariana Xavier Dourado
Lauraci de Jesus Camargo

Recanto Monsenhor Albino
20 - Jessica Leonel Rossini
23 - Andreia Perpétua Ribeiro Millan
28 - Roseli dos Santos Bonfochi
30 - Maria do Carmo Carlos Limeira Guelfi
Colégio de Aplicação
16 - Stenia de Souza Garcia
29 - Prof. Rafael Giordano Viegas
Museu Padre Albino
26 - Tatiana Perpétua Masteguin de Souza
Padre Albino Saúde
11 - Edilson Rodrigues da Rocha
13 - Anne Caroline Lopes de Almeida
Bruno da Silva Marostegone
Letícia Figueiredo Tuma
17 - Mariana Quitério Biembenguti
25 - Natália de Carvalho Antonio
Paula Cristina Brino
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
11 - Natália Aparecida Ferreira de Souza
15 - Jaqueline Pereira da Silva
19 - Maria Helena Barbuio Zeneratto
Sueli Marques Silva
20 - Maria Benedita Pinto Sampaio
25 - Érica Bianchi dos Santos
26 - Gabriela Zanotto Schiave
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Edgard Mendonça
02 - Prof. Mayrton Mascaro
Prof. Renato Eugênio Macchione
03 - Iara Lima Zulato
04 - Prof. Américo Riccardi Vaccari Lourenço
05 - Prof. Eduardo Rogério Malaquias Chagas
Prof. José Celso Assef
Prof. Paulo Roberto Vieira Marques
07 - Prof. Ricardo Tieri
10 - Edenise Aparecida Aleo
11 - Prof. Helvécio Baeta Chaves
16 - Prof. Joelson Isaac Braga da Motta
17 - Profª Jésica Maria dos Santos
18 - Sonia da Silva Estevo
19 - Cristiane Raimundo da Silva
20 - Profª Nathália Maciel Maniezzo Stuchi
21 - Profª Maria Isabel Paschoal
23 - Profª Maria Angela Figueiredo Tuma
24 - Prof. João Marcelo Caetano J. F. Porcionato
29 - Prof. Ayder Anselmo Gomes Vivi
31 - Cleonice Grillo Moura

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.
Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Dica do Poupinho
z.
Ao sair da sala, desligue a luz.
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Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir
deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!
Hospital Padre Albino
Daniela de Arruda
Edicleia Mendes Lima
Regiane Custódio da Silva
Stefania Rosa Frederico
Madalena Maria Pereira de Souza

Márcia Massoni
Marco Antonio de Oliveira
Renata de Arruda Machado
Simone Perpétua Martins
Fernanda Carolina Marcello Pinotti Silvia Machado Domingues
Elis Daiane de Lima
Hospital Emílio Carlos
AME
Dalva Francisca Ferreira
Luzia Araújo Sindra
Marcela Sabrina Novais dos Santos
Nalma Andrade
Analu Andrade Silva

Funcionários homenageados do mês

Rafael Roberto Luzia – Portaria/Recepção
Marilete Karin Biage – Ambulatórios
Ivone de Souza Isidoro – Central de Materiais e Esterilização
Donizete A. Martins – Enfermagem
Rosangela de Souza Pio – C2 Impar
Jorge Tudes dos Santos – C2 Par
Bruna Cazari da Cruz – C3 Impar
Guilherme Buriosi Pereira – C5
Nilvânia da Silva Custódio – Centro Cirúrgico
Marina Alves Cardoso – Enfermagem
Andréia C. F. de Souza – Moléstias Infecciosas
Vanessa Mariano – UTI
Franciane Gisele Abrante – Farmácia
Jaqueline A. Oste – Laboratório
Salvador Izepan – Manutenção
Angela Maria Chuecos – Monitoramento
Priscila Aparecida Villa – Portaria
Márcia do Prado – Recepção
Manueli Pedrasoli – SAME
Marisa Aparecida Ministro – Serviço de Higiene e Limpeza
Edmara C. Simonete Moraes – Copa
Maria Izilda Gonçalves Sant’Ana – Serviço de Nutrição e Dietética
Elisangela Cristina Leussi – Telemarketing
Júlio César Ferreira – Transporte

Kelli Cristina Ângelo Aguliari – Recepção/Pronto Socorro
Izabel de Fátima Luizon – Faturamento SUS
Natália Garcia Girbelli – Escriturária/Centro Obstétrico
Janete Cristina da Silva Costa - Serviço de Higiene e Limpeza
Zilda Souza P. Alves – Laboratório de Análises Clínicas
Leandro Rafael Bragadine – Radiologia
Fabiana B. Santos – PABX
Maria Cristina Pinheiro Andrade Ponte – 5° Andar
Nélia Cristina Queiroz Rodrigues – 4° Andar
Andreza dos Santos Pereira da Silva – 3° Andar
Débora Cristina Amaro – Pediatria
Luiza Trindade da Silva Alexandre – Centro Cirúrgico
Luciana Paschoalotto – UTI Adulta
Andrieli Fernanda dos Santos Sousa – Hemodiálise
Amador Gomes da Silva – UTQ
Madalena de Cássia Rodrigues das Neves – Pronto Atendimento
Nayara Aparecida Chicone – Unidade de Urgência e Emergência
Antonia Benedito Carmosini – Berçário
Antonia Aparecida Esparapani Frota – Centro Obstétrico
Sonia Cristina de Brito – Maternidade I
Ester Campos – Maternidade II
Cristiane Generoso da Silva – UTI Neonatal
Jane Pacheco – UTI Infantil
Regina Aparecida Alves Pirolla – Posto III
Angelita Cabral – Agência Transfusional
Cristiane M. Graciano Pedrassoli – Banco de leite

Rayani de Souza Tavares
Coordenadoria Geral
Edegar Durigan Junior
Alessandra Cristina Telles
Lúcia Elias da Silva Tupi
Padre Albino Saúde
Jessica Peixoto

Recrutamento interno
promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de outubro deste ano 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. A funcionária aprovada foi:
Funcionário
Fabiana Olivare

Contratado na função de

Depto

Promovido para

Faxineira

HPA

Auxiliar de
Enfermagem

Carta de agradecimento
Ao Jornal da Fundação Padre Albino
Nós temos o imenso prazer de parabenizar a instituição Hospital Padre Albino e o profissional Dr. Silvio Coelho. Graças ao atendimento recebido, a nossa pequena Lívia está viva e com saúde. Todos os dias nós
pedimos a Deus que continue abençoando os dirigentes desta obra de
Monsenhor Albino que beneficia milhares de pessoas e ao Dr. Silvio,
que cuidou com dedicação e competência da sua paciente.
Nós também somos gratos ao Dr. Renato Lorenzon pela responsabilidade, sabedoria e humanização.
Parabéns aos profissionais citados e à instituição, que possibilita a
atuação dos mesmos. Nós desejamos o atendimento responsável para
todas as crianças necessitadas, assim como o prestado à Lívia.
Gratos sempre,
Erick e Sabrina D. de Almeida – pais da paciente Lívia Almeida Garcia (quatro meses de vida).
Catanduva, 16 de setembro de 2015.

Dezembro - Datas comemorativas
1º - Dia da luta contra a AIDS, do Imigrante e do Numismata
02 – Dia panamericano da Saúde,
nacional do Samba, da Astronomia e
das Relações Públicas
03 – Dia internacional do portador de
deficiência
04 – Dia da Propaganda, do Orientador Educacional, do Pedicuro
05 – Dia internacional do Voluntário
07 – Dia do Oficial de Justiça
08 – Dia da Família e da Justiça
09 – Dia do Fonoaudiólogo; da Criança Especial
10 – Dia dos povos indígenas e do
Palhaço; Internacional dos Direitos
Humanos

11 – Dia do Arquiteto e do Engenheiro
13 – Dia do deficiente visual, do Ótico,
do Marinheiro, do Engenheiro Avaliador
14 – Dia Nacional do Ministério Público
15 – Dia do Jardineiro
16 – Dia do Reservista
18 – Dia do Museólogo
20 – Dia do Mecânico
21 – Dia do Atleta
22 - Início do verão
23 – Dia do Vizinho
24 – Dia do Órfão
25 – Natal
26 – Dia da Lembrança
28 – Dia da Marinha Mercante e do
Salva Vidas
31 – Dia da Esperança

Dica do Poupinho
Elimine, quando possível, a
iluminação de áreas externas.
s.
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Como posso perder minha fé na justiça da vida quando os sonhos dos que dormem
num colchão de penas não são mais belos do que os sonhos dos que dormem no chão?”
(Khalil Gibran)

Como guardar as sobras
Não deixe fora da geladeira, por mais de duas horas, o que sobrou de
comida na panela. Alimento à temperatura ambiente é o local ideal para
a proliferação de micróbios.
Outras recomendações para diminuir os riscos de contaminação:
para embalar, esteja de mãos lavadas e não encha a geladeira, pois isso
dificulta a refrigeração.
Saiba como armazenar a comida:
Plástico – com tampa, esse recipiente é ideal para alimentos como
arroz, feijão e macarrão. Deve estar bem lavado e ter secado no escorredor. Não use panos de prato, pois bactérias podem durar até vinte dias
em tecidos úmidos.
Vidro – se consumiu meio vidro de molho de tomate, guarde a sobra na geladeira na própria embalagem. O mesmo vale para garrafas de
suco. Limpe-as por fora para não contaminar outros alimentos. Se o vidro
trincou, troque o conteúdo de lugar.
Panela – guardá-la na geladeira pode ser feio, mas não é ruim. Garanta que ela está bem fechada e sem sujeiras aderidas.
Filme plástico – embala carnes. Quando chegar do supermercado
elimine o plástico original, que pode estar contaminado, e troque-o. O
filme é recomendado para fechar pratos e recipientes sem tampa.

Segredos culinários
Grãos e cereais
1. Cozinhe a espiga de milho em água sem sal. Só depois de cozida é que a
espiga deve ser deixada em água salgada. Assim, ela não fica dura.
2. Para melhor conservação do germe de trigo, guarde-o sempre num
pote fechado, na geladeira. Isso evita que ele se deteriore.
3. O milho de pipoca deverá ser guardado no congelador. Assim, ele ficará
fresco e não terá muitos piruás. Você obtém o mesmo resultado se deixar o
milho de molho em água gelada antes de fritar.
4. Antes de empanar carne de frango, porco ou peixe, misture algumas colheres de sopa de germe de trigo à farinha de rosca. Assim, o empanado ficará
mais saboroso, nutritivo e com melhor textura.
5. Para você fazer economia e obter um cozimento mais rápido dos grãos
de cereais, deixe que eles fiquem sempre de molho antes de levá-los ao fogo
para cozinhar.
6. As ervilhas não perderão a cor se você juntar uma pitada de açúcar à
água de fervura.

Novos usos
para objetos
de todo dia
Vinagre facilita a remoção
de etiquetas. Passe uma boa
quantidade sobre a etiqueta,
aguarde 5 minutos e retire a
etiqueta com facilidade.

Sorvetone
CULINÁRIA

O sorvetone é uma refrigeradinha no panetone, recheado com sorvete, coberto
com chocolate e decorado
com frutas frescas da estação. Apesar da originalidade, o sorvetone já não é
nenhuma novidade. A surpresa fica por conta do jeito
de servir.

Ingredientes
- frutas frescas da estação
- 1 panetone de 500 gramas (pode ser de frutas, chocotone ou
sem sabor)
- sorvete sabor da preferência, quase um pote de 2 litros
- recheio da preferência (doce de leite ponto médio, feito na pressão, nutella, brigadeiro, ganache)
- chocolate em barra, 170 gramas
- frutas natalinas para decorar (cerejas frescas, damasco, nozes e
amêndoas em lâminas)
- açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de preparo: Abra e corte a tampa do panetone. Com auxílio da faca, faça um círculo, retire a polpa e despreze-a, deixando mais ou menos um centímetro de parede lateral. Recheie com
uma camada de sorvete, outra de camada de doce. Siga assim até
completar todo o interior do panetone. Finalize espalhando doce
na superfície e na ‘tampa’. Devolva a ‘tampa’, fechando o panetone.
Embale-o novamente e leve ao freezer por uma ou duas horas, até
endurecer. Derreta o chocolate no microondas. Derrame sobre o
panetone e espalhe cobrindo. Leve ao freezer por um minuto ou
dois, só até endurecer novamente. Está pronto; agora é só abrir a
tampa e adornar com as frutas.
OBS: O tempo que você emprega adornando o panetone é primordial para degelar um pouco o sorvete; o ideal é servi-lo quase
como um creme, não muito petrificado.
Tempo de preparo: 10 a 15 minutos; tempo do chocolate: 2 minutos no microondas; Tempo de freezer: 1 hora; Rendimento aproximado: 10 porções.

CURIOSIDADE
Qual é a utilidade da barata e por que dizem que ela seria indestrutível a uma explosão nuclear?
Na cadeia alimentar, a barata alimenta-se de alguns insetos e é
a presa de outros insetos e lagartos. Por provar todo e qualquer alimento
antes de ingerir, é muito difícil que ela seja envenenada. Quanto ao fato
de sobreviver a ataques nucleares, o americano David George Gordon,
autor de um livro que discute o comportamento deste inseto, acredita
que isto seja uma grande lenda. De acordo com ele, a barata pode suportar grandes níveis de radiação (da mesma forma que outros animais,
como o peixinho dourado de aquário), mas daí a dizer que sobreviveria a
um ataque nuclear, na opinião dele, seria exagero.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.
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Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes,
janelas, pisos e forros.

Novembro/2015

Hospitais da Fundação realizam o Outubro Rosa
Com o objetivo de acolher,
orientar e esclarecer colaboradores e clientes no mês de outubro
e proporcionar interação paciente/
colaboradores, favorecendo assim
o relacionamento, as equipes assis-

tenciais dos hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino”, em parceria
com o Setor de Recursos Humanos,
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho/SESMT, Educação Permanen-

Confraternização na Pediatria
A equipe da Pediatria do Hospital Padre Albino, em parceria
com o projeto Dr. Sara & Cura,
que é mantido pelo Rotary Club
de Catanduva, realizou no último dia 8 de outubro, a partir
das 14h00, confraternização na
enfermaria em comemoração ao
Dia das Crianças, celebrado no
dia 12 de outubro.
A Irmã Deolinda Mutti recepcionou os participantes, que puderam contar com a intervenção
dos palhaços e com a presença
do presidente e do membro do
Rotary Catanduva Norte, Kelver
Oliveira Rodrigues e Marco Aurélio Prescedino, respectivamente.

A Irmã Deolinda organiza a
confraternização há muitos anos
e, na ocasião, ficou emocionada.
“A festinha do Dia das Crianças
é muito importante para os pacientes internados na Pediatria e
a parceria com o Sara & Cura tem
sido sempre muito positiva”, comentou. Após as brincadeiras, as
crianças receberam presentes dos
integrantes do Projeto Sara & Cura.
O Grupo de Trabalho de Humanização dos Hospitais da Fundação Padre Albino, a Administração Hospitalar e o Comitê Gestor
agradecem aos organizadores
pelo empenho e pela realização
da atividade.
Comunicação/HPA

te e Continuada e a FIPA, realizaram
o projeto Outubro Rosa. O objetivo
principal da ação foi oferecer informação e orientação sobre a prevenção do câncer de mama e colo
uterino e conscientizar esse público da necessidade de realizar exames preventivos para diagnóstico
precoce e tratamento com maior
chance de cura.
O projeto, elaborado por Érika Fachim Esteves, Enfermeira da
Quimioterapia, Tatiane Devitto,
Enfermeira do Trabalho, Cristiane
Valéria Oliveira, Gerente de Recursos Humanos, e Suelen Dodorico,
Auxiliar de Recursos Humanos,
promoveu palestras nas quartas-feiras do mês na sala de espera
do Ambulatório de Mastologia,
em parceria com alunas da FIPA,
e após lanche; distribuição de folhetos sobre prevenção; quadros
informativos no salão central do
Ambulatório; cavaletes com informativos nos corredores centrais
dos hospitais; decoração na recepção do hospital “Emílio Carlos”,
entrada da FIPA, recepção da Quimioterapia, corredor do Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia,
corredor da Ortopedia e Recursos
Humanos com arcos de bexigas e
fitas com o símbolo da luta contra
o câncer de mama e colo uterino.
No “Padre Albino”, orientações fo-

ram expostas no saguão principal,
com decoração específica.
No corredor central do Hospital Emílio Carlos foi montado um
estande para venda de produtos
sobre o câncer de mama - camisetas, chaveiros e canecas, para
arrecadação de fundos para a
Central de Doações. No dia 15 de
outubro, as enfermeiras Vanda
Manfredo e Luciana Braz orientaram as colaboradoras do Hospital
Padre Albino sobre o autoexame
das mamas. O oncologista Dr. Antonio Ângelo Bocchini ministrou
palestras preventivas no dia 20 de
outubro, às 10h00, no Anfiteatro
Padre Albino, e às 16h00, na sala de
espera do glaucoma do Hospital
Emílio Carlos. Já o mastologista
Dr. Eduardo Malaquias conversou
com os colaboradores da Fundação no dia 7 de outubro, no “Emílio Carlos”, e no dia 21 de outubro,
às 14h30, ministrou palestra no
Anfiteatro Padre Albino.
Os colaboradores receberam
laços, símbolo da luta contra o
câncer de mama e colo uterino,
para a utilização durante o mês.
Os holofotes das fachadas dos
hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, da Coordenadoria Geral da
Fundação, Padre Albino Saúde e
FIPA projetaram luz fluorescente
rosa durante o mês.
Comunicação/HPA

A confraternização teve a participação do projeto “Sara & Cura.

Colaboradores dos hospitais participam
de encontro de humanização
Os hospitais “Emílio Carlos” e
“Padre Albino” foram representados pelos profissionais Ana Karoline Rossi do Nascimento, Enel
Caneo, Maria Aparecida Batista
Nacci e Maristela P. P. Neves no II
Encontro de humanização da Fundação Faculdade Regional Medicina São José Rio Preto/FUNFARME,
no último dia 02 de outubro, no
Anfiteatro Fleury, em São José do
Rio Preto. O evento contou com a
apresentação de um coral formado
por pacientes do Centro de Reabilitação Lucy Montoro Rio Preto, administrado pela FUNFARME e que
presta atendimento gratuito aos
pacientes com deficiências.
Posteriormente, a Coordenadora Estadual da Política de Humanização da Secretaria de Estado da Saúde, Dra. Eliana Ribas,

ministrou a palestra Políticas de
humanização: partindo do hospital como ponto de rede. O Hospital Geral de Pirajussara participou
de um painel com a apresentação
do tema Cuidando do Cuidador.
A alta qualificada e a clínica ampliada também foram discutidas,
a partir da experiência da Santa
Casa de Votuporanga. O Hospital
de Base de Rio Preto abordou a
articulação com a rede.
Assim como o preconizado pelo
Ministério da Saúde e Secretaria da
Saúde de São Paulo, os hospitais da
Fundação Padre Albino praticam
as diretrizes e os dispositivos de
humanização e trocam experiências em eventos como o encontro
citado para a melhoria contínua do
atendimento aos pacientes de Catanduva e região.

Palestra no Anfiteatro Padre Albino.

Outubro Rosa no AME Catanduva
O Ambulatório Médico de
Especialidades de Catanduva –
AME, sob gestão da Fundação Padre Albino, também desenvolveu
o projeto Outubro Rosa, responsabilidade do Centro Integrado
de Humanização (CIH), Grupo de
Trabalho de Humanização (GTH),
Administração e Enfermagem.
No dia 08, na sala de espera
central, o mastologista Dr. Bruno Christiani Sabino ministrou
a palestra “Prevenção e rastreamento”, às 8h00. Durante o mês

foram distribuídos folhetos com
orientações do câncer de mama;
no painel eletrônico de senha
sequencial foram divulgados
vídeos educacionais; chaveiro
em formato de flor com rolo de
papel na cor rosa foi distribuído
para as mulheres no dia das palestras e instalado um holofote
projetando luz rosa na recepção
central no período noturno, até
zero hora, entre outras ações.
As colaboradoras do AME usaram echarpes rosa durante o mês.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas
as
e demais aparelhos de iluminação.
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Hospitais da FPA registram aumento
nas doações de órgãos e tecidos
De janeiro a julho de 2015,
os hospitais da Fundação Padre
Albino obtiveram 36% de aceitação em relação à captação de córneas, sendo que, de acordo com
Portaria do Ministério da Saúde,
o mínimo exigido é de 20% de
captação efetiva em relação aos
casos entrevistados. Já em relação aos múltiplos órgãos, a taxa
de aceitação até o momento é
de 64%, também acima do preconizado, estipulado em 60% de
consentimento familiar à doação,
considerando os casos em que o
familiar foi entrevistado.
No dia 27 de setembro, Dia
Nacional do Doador de Órgãos, os
hospitais Emílio Carlos e Padre Albino realizaram palestras, panfletagem e orientação com foco na
conscientização da importância
do tema. Na Semana Monsenhor

Albino, no dia 19 de setembro, na
Praça da Matriz, a Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes orientou a população para a prevenção
em saúde. No dia 22 de setembro,
a Comissão de Doação de Órgãos
realizou um Simpósio de Doação
de Órgãos. Dia 23 de setembro,
os profissionais da Comissão de
Transplantes ministraram palestras para os colaboradores do
Hospital Emílio Carlos e no dia 24
para os colaboradores do Hospital Padre Albino.
De acordo com a enfermeira
do Hospital Padre Albino, Camila
Chieratto, desde 2001 a doação é
permitida desde que haja o consentimento familiar (até 2º grau
de parentesco). “Nenhum documento é necessário com a especificação de doador (RG, CNH);
somente a autorização dos fami-

Simpósio de Humanização
Os hospitais Emílio Carlos
e Padre Albino e o AME Catanduva, sob gestão da Fundação
Padre Albino, em parceria com
o Padre Albino Saúde, promoveram o 4º Simpósio de Humanização no dia 22 de outubro último,
a partir das 7h30, no Anfiteatro
Padre Albino. Intitulado “Dia H”,
o evento realizado para médicos, profissionais e estudantes
da saúde, colaboradores e público em geral tem a intenção de
difundir o conceito de humanização e sensibilizar os profissionais, mantendo assim um ambiente acolhedor e humanizado.
O Simpósio de Humanização
abordou gratuitamente temas ligados às Políticas Nacional e Estadual de Humanização. O consultor Prof. Estevam Rogério da Silva
ministrou a palestra “Motivação
para viver em comunidade com
as diferenças e as dificuldades – A

importância da acessibilidade e
do conhecimento para o atendimento de portadores de necessidades especiais nos ambientes
de saúde”. O palestrante é músico
pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru; pedagogo pela
Universidade do Norte do Paraná; pós graduado em Educação
Especial pela Faculdade São Luis
de Jaboticabal e membro do Movimento Estadual de Cegos do Estado de São Paulo (200-2004).
O Emílio Carlos e Padre Albino,
assim como o AME Catanduva,
possuem Centros Integrados e
Grupos de Trabalho de Humanização para o desenvolvimento de
atividades e projetos como, por
exemplo, o Dia H, entre outras
ações e como o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde têm o objetivo de transformar
o modo de se fazer assistência
com humanização.
Comunicação/HPA

Projeto Dr. Sara & Cura realizou atividades lúdicas com os participantes.

liares é válida”, informa. A enfermeira ressalta que a maioria das
recusas familiares ocorre devido
ao desconhecimento da vontade
do doador, ou seja, a família não
soube em vida qual a vontade em
relação à doação dos órgãos. “A
conversa prévia do doador com
os familiares é fundamental para
a concretização da doação e, consequentemente, pode salvar inú-

meras outras pessoas que estão
na fila de transplantes aguardando um órgão”, diz.
Dentre os hospitais do noroeste paulista com a abrangência da
Organização de Procura de Órgãos
de São José do Rio Preto, o Hospital Padre Albino ocupa a segunda
colocação entre as unidades que
mais realizam notificações e captações para múltiplos órgãos.

PAS sorteia crucifixo
Comunicação/HPA
No último dia 8 de
outubro, o Padre Albino Saúde/PAS sorteou
um crucifixo entre os
beneficiários que participaram das atividades
da Semana Monsenhor
Albino, realizada de 14
a 19 de setembro. O
beneficiário João Pedro
Sanches Boni foi à sede Rosa Hernandes e Fabiana Heredia entregam o
do plano retirar o brin- cruxifixo ao beneficiário João Pedro Sanches Boni.
de, entregue pela gerente do Semana. Entre eles: Walter Luiz
plano de saúde, Rosa Hernandez, Saravalli, Helário C. Neto, Beatriz
e pela assistente social, Fabiana Lins e Carlos Alberto Medalha.
Waldomiro Heredia.
A Medicina Preventiva é um
O mimo católico faz referên- benefício oferecido aos clientes
cia à religião do patrono da Fun- PAS, mediante as vagas dispodação Padre Albino, Monsenhor níveis. O programa conta com
Albino.
uma equipe multidisciplinar
que através de orientação médiMais
ca, palestra e trabalho em grupo
O PAS também sorteou vagas auxilia os inscritos com a finalipara os programas da Medicina dade de controlar doenças préPreventiva. Os contemplados -diagnosticadas. Mais informasão pessoas da comunidade que ções pelos fones 17-3311-3732
prestigiaram as atividades da ou 3311-3700.

Semana do Trauma começa
com simulado na praça
No período de 26 a 29 de outubro último, no Anfiteatro Padre
Albino, a Liga de Cirurgia de Urgência e Trauma “Luis Fernando
Almeida Maia” do curso de Medicina da FIPA realizou a XVII Semana do Trauma.
Na abertura oficial da Semana
do Trauma, no dia 22 de outubro,
às 12h00, na Praça da República,
foi realizado Simulado de atendimento ao politraumatizado por
dois ligantes, com o apoio do
SAMU e Corpo de Bombeiros de
Catanduva. No dia 26, às 20h00,
foram ministradas as palestras
“Dor torácica na urgência”, pelo

Dr. Fernando Bruetto, e “Controle de danos e transfusão maciça”,
pelo Dr. Bruno Peron. No dia 27,
às 20h00, outras duas palestras
- “Trauma abdominal penetrante”, pelo Dr. Paulo César Espada,
e “Trauma abdominal fechado”,
pelo Dr. Carlos Dario da Silva Costa. Nos dias 28 e 29 as palestras
começaram às 19 horas, ministradas pelos próprios alunos, voltadas para o livro ATLS – que orienta os membros da Liga diante de
uma situação de trauma.
A Semana do Trauma é pré-requisito para aqueles que almejam entrar na Liga.

8

Novembro/2015

Dica do Poupinho
Use luz natural de janelass
sempre que possível.

FIPA recebe o selo de “IES socialmente responsável”
A Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES)
enviou
às
Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA) o
selo “IES Socialmente Responsável”, certificando-a, pela sexta vez
consecutiva, como Instituição de
Ensino Superior comprometida
com a educação e com a socieda-

de pela adesão à Campanha da
Responsabilidade Social do Ensino
Superior Particular, realizada de 14
a 19 de setembro passado. O selo
é válido por um ano (um ciclo da
campanha), até outubro de 2016.
A campanha é uma iniciativa da
ABMES, que concentrou em uma
semana, por todo país, uma mostra
das atividades desenvolvidas pelas
IES com a comunidade, proporcionando mais visibilidade e força aos
atos realizados. Além dos benefícios à sociedade, as ações ainda

garantem a certificação das instituições participantes com o Selo Instituição Socialmente Responsável.
As FIPA participaram da Campanha da Responsabilidade Social
com projetos realizados somen-

te naquela semana e outros que
aconteceriam no decorrer do ano.
Ao todo foram relacionados 60
projetos que envolveram 68 professores, 03 técnicos, 991 alunos
e realizaram 2.716 atendimentos.

Medicina celebra missa ao cadáver
Divulgação

FIPA apresenta trabalhos em
Congresso nos EUA; um é premiado
De 25 a 29 de outubro último, a Profª Drª Wanessa Medina
e o aluno Guilherme Salis, do 5°
ano de Medicina da FIPA, participaram do Annual Meetting and
Exposition 2105/AAPS realizado
em Orlando (EUA), que contou
com mais de três mil participantes de vários países. A AAPS é a
maior Associação de Cientistas
Farmacêuticos das Américas. A
FIPA inscreveu três trabalhos, que
passaram por criterioso processo seletivo e foram selecionados
para apresentação, sendo um deles premiado.
No dia 26, a Profª Wanessa
apresentou o trabalho “Evaluation
of High Rate Hospital Admissions
by Drug-Induced Hypersensitivity
Reactions” do aluno Lucas Silves-

tre, do 3° ano de Biomedicina. No
dia 27, o aluno Guilherme Salis
apresentou seu trabalho “Characterization of delivery system to
improve braim córtex delivery of
phthalocyanine derivative used in
the photodynamic therapy”, em
forma de pôster, que foi premiado
pela empresa AMGEN. No dia 29
a Drª Wanessa apresentou o trabalho “Fat Reduction Evaluation
in Obese Rats Using Phosphatidylcholine and Deoxycholate Injections on Subcutaneous Fat” da
aluna Rebeca Blum, do 5° ano de
Medicina.
Supervisora do Student Chapter na FIPA, a Profª Drª Wanessa Medina representou as faculdades na
reunião anual dos Student Chapters, que são vinculados a AAPS.

Alunos do Direito participam
da Oficina de Pais e Filhos
No dia 16 de outubro último
foi realizada mais uma Oficina de
Pais e Filhos. Proposta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e realizada em parceria com o curso de
Direito da FIPA, a oficina é realizada mensalmente no Campus São
Francisco.
Membros de diversas famílias
conversaram com profissionais da
área do Direito e da Psicologia sobre o conflito familiar que vivenciam. Separados em diferentes
salas, pais, mães e filhos puderam
se expressar livremente. Os pais
receberam orientações para que
esses conflitos não reflitam de
forma negativa na vida dos filhos,
tendo sido ressaltado em diversos
momentos que o comportamento de cada membro parental tem

o papel preponderante na formação da personalidade de seus
filhos. Por sua vez, as crianças, por
meio de conversas e desenhos,
expressaram o que vivenciam no
convívio familiar.
Nesta Oficina, além dos profissionais especializados, também
participaram alguns alunos do
curso de Direito que fazem parte
do grupo de pesquisa “Direito de
família contemporâneo: a aplicação dos Princípios Constitucionais na composição dos conflitos
familiares”, coordenado pela Profª
Márcia Maria Menin. “Os discentes, na qualidade de ouvintes, extrairam dessa experiência importantes dados que serão utilizados
como referência em suas pesquisas”, disse a Profª Márcia.

Dia 10 de novembro último, às
14h00, no Laboratório de Anatomia do Câmpus Sede, a FIPA realizou a Missa ao Cadáver, presidida
pelo Pe. Edson Roberto Moretin.
A missa é celebrada há mais de
25 anos em intenção aos que emprestaram seus corpos ao estudo,
denominados “irmãos da Anato-

mia”, aos professores, funcionários, egressos e alunos falecidos.
Organizada pela Profª Cibelle
Rocha Abdo, a celebração contou
com as presenças do Diretor Geral
da FIPA, Dr. Nelson Jimenes, do Vice
Diretor, Prof. Sidnei Stuchi, dos alunos do curso de Medicina, funcionários e professores da instituição.

Administração comemora o
Dia Nacional da Consciência Negra
No dia 10 de novembro último, o curso de Administração da
FIPA promoveu a última atividade de 2015 do Projeto de Extensão “Diálogos Interdisciplinares
sobre Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais e Cidadania”,
coordenado pela Profª Maria Tereza Roland.
Para comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra (20) e
motivar e ampliar a reflexão sobre as manifestações racistas publicadas recentemente nas redes

sociais e fartamente divulgadas
pela mídia foi realizada sessão de
cinema com a projeção do filme
Crash - no limite, de Paul Haggis.
O filme permite refletir acerca de
preconceitos e conflitos sociais.
O projeto promoveu atividades durante todo o ano com os
alunos do 1° ano de Administração, com o objetivo de mobilizar
a comunidade acadêmica para a
reflexão e debate sobre Direitos
Humanos, relações étnico-raciais
e cidadania.

Ligas fazem campanha de
prevenção contra o câncer de pele
As Ligas de Dermatologia e
de Cirurgia Plástica do curso de
Medicina da FIPA realizaram no
dia 7 de novembro, das 8h00 às
14h30, no Ambulatório do Hospital Emílio Carlos, campanha pelo
Dia nacional da prevenção do
câncer de pele.
Os integrantes das Ligas, supervisionados pela Drª Jane Lucy
Corradi, examinaram pacientes
com pintas ou manchas na pele e
machucados que não cicatrizam
e queimaram manchas que apre-

sentavam chances de ser pré-cancerígenas. Alguns pacientes com
casos suspeitos, após o atendimento, foram encaminhados a especialista da área. Ao todo foram
realizados 40 atendimentos.
A campanha, apoiada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é realizada anualmente com
o objetivo de promover, no mesmo dia, ações em diversos postos
de atendimento distribuídos pelo
Brasil a fim de solidificar as ações
da instituição contra a doença.

Dica do Poupinho
Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando
o
apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.
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Educação Física lança revista e promove Mostra de TCC
Dia 17 de novembro último,
no saguão do 2º andar do Câmpus Sede, os cursos de Educação
Física da FIPA lançaram o 6º volume da revista Corpo e Movimento
– Educação Física.
De acordo com a Coordenadora de TCC e Editora chefe
da revista, Profª Maria Ângela F.
Tuma, a revista tem sete artigos
originais, um de revisão e um de
atualização. Em seguida, o curso
realizou a I Mostra de TCC, onde
todos os trabalhos de conclusão
de curso desenvolvidos durante
o ano de 2015 foram apresentados aos alunos dos 1º e 2º anos
do curso de Licenciatura e aos
docentes orientadores.

Publicação
O artigo “Percepção da qualidade de vida de idosas participantes e não participantes de um
grupo de convivência da terceira
idade de Catanduva (SP)”, autoria do Coordenador do curso de
Bacharelado em Educação Física, Prof. Igor Augusto Braz, foi
publicado na revista científica
“Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento”, editada
pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), de Porto
Alegre/RS. O estudo foi conduzido em Catanduva, com a participação da Faculdade da Terceira
Idade. Através da pesquisa foi

Mostra de Ginástica e Dança
O curso de Licenciatura em
Educação Física da FIPA realizou
dia 13 de novembro último, a partir das 20h00, no SESC Catanduva,
o seu tradicional projeto de extensão Mostra de Ginástica e Dança.
A Mostra, com nove coreografias, reuniu alunos dos dois cursos
da FIPA, Licenciatura e Bacharela-

possível comprovar que a participação de idosas em grupos
de convivência da terceira idade
promove benefícios na qualidade de vida dessas pessoas.
No mês de outubro último, o

Prof. Igor já havia publicado outro
trabalho - “Avaliação do aparelho
digital HEM-412C para mensuração
da pressão arterial em homens idosos” foi publicado na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia.

Governador do Lions Club visita
o Recanto Monsenhor Albino
No dia 12 de novembro último o Recanto Monsenhor Albino recebeu a visita do Governador do Lions Club, Distrito
06, José Mario Bazan, que doou
uma cadeira de rodas para semi-obeso/ortocampos.
Acompanhado pelos membros do Lions Club local Antonio
Carlos Girotto, Dr. Nelson Jimenes,

Roberto Dotto, Rodrigo Alonso
Garcia, também Diretor responsável pelo Recanto, Marco Antonio
Braggio, Ana Lúcia Paoli e Drª Mônica Carvalho Munhós, a comitiva
foi recepcionada pela Supervisora
do Recanto, Irmã Anália Nunes,
enfermeiras Irmã Maria do Rosário Gomes e Mariângela Teixeira e
nutricionista Fabiana Coutrin.
Divulgação

do, e teve como objetivo a apresentação, em forma coreografada, dos trabalhos desenvolvidos
durante o ano letivo através das
disciplinas de Ginástica, Lutas e de
Manifestações Culturais e Danças,
coordenadas pelo Prof. Carlos Alexandre Mendes com a colaboração
dos demais docentes dos cursos.
Divulgação

Irmã Anália e Rodrigo Alonso recebem a doação do governador José Mário Bazan.

Aluno do Colégio Catanduva fica em
2º lugar no concurso de cartaz do Lions
O Lions Club de Catanduva
promoveu dia 10 de novembro último, na sede da Legião Mirim de
Catanduva, às 20h00, a premiação
do seu concurso de cartaz, destinado a alunos de 11 a 13 anos, que
teve por tema “Compartilhe a paz”.
Dos 36 cartazes enviados, o
Colégio Catanduva teve sete selecionados, dos alunos Isabela Reis
de Lima, 6º ano; Gustavo Rael Matos e Thalles Silva do Nascimento,

A Mostra teve nove coreografias.

Transtornos em idade escolar
Dia 20 de outubro, no Câmpus Sede, o 3º ano do curso de
Licenciatura em Educação Física da FIPA promoveu a palestra
“Principais transtornos em idade
escolar”, ministrada pelo Prof. Ms.
Eduardo Miyazaki, quando foram
discutidos temas e situações relacionadas ao cotidiano do professor e seus desafios no ensino
e aprendizagem de crianças e
adolescentes. A palestra foi promovida pela disciplina “Psicologia

do Desenvolvimento e da Aprendizagem II”, sob responsabilidade
do Prof. Victor Lage.
O Prof. Ms. Eduardo Miyazaki é
Bacharel em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina
(UEL), Mestre em Psicologia da
Saúde pela Faculdade de Medicina
de São José do Rio Preto (FAMERP),
Psicólogo do Hospital de Base de
Rio Preto (HB) e Psicólogo Clínico
no Instituto de Psicologia, Educação, Comportamento e Saúde.

do 7º ano; Marco Antonio Moreira
Pinto, Adriel Henrique Fonseca,
Thiago Nazário Ferreira e Ynaê Silva Napoli, do 8º ano. O aluno Thiago Nazário Ferreira foi classificado
em 2º lugar, sendo presenteado
com um tablet.
Na premiação acompanharam
os alunos a Profª Fabiana Fiorin
Checconi, Coordenadora Pedagógica do Colégio, e o Prof. Wander
Gustavo Arf, de Artes.

1º Prêmio João Romera
Dia 06 de novembro último, às
19h30, no Anfiteatro Padre Albino,
o Centro Acadêmico Emílio Ribas do curso de Medicina da FIPA
promoveu a outorga do 1° Prêmio
João Romera, que premiou a melhor atuação das Ligas do curso
durante o Encontro de Ligas Estudantis de Catanduva (ELEC), promovido em maio deste ano.
Os trabalhos foram avaliados
por comissão de docentes do curso e o trabalho da Liga de Infecto-

logia, desenvolvido em parceria
com a Liga de Ginecologia e Obstetrícia, foi vencedor. O segundo
lugar ficou para a Liga do Trauma.
O prêmio leva o nome do Dr.
João Romera, médico falecido em
2014 e que foi docente do curso de Medicina da FIPA de 1974
até 2010. Após a premiação, Dr.
Carlos Elysio Castro Corrêa falou
sobre o colega homenageado e
entregou uma placa à família do
ex-professor.
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Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho
o
que requerem níveis elevados de iluminação.

GUIA MÉDICO
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, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av. Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto
Av. Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR
E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830
Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

GASTROENTEROLOGIA
ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
•Dr. Bruno C. Sabino
Instituto Jorge de Medicina
Rua 13 de Maio 1269
Tel: (17) - 3522-5396
NEFROLOGIA
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
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 Teresina, 502 - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA,
CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Drª Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070

•Drª Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin
Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269
PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Ceará, 847
Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PNEUMOLOGIA E
ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

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

REUMATOLOGIA
•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511
LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº

Curso de atendimento ao cliente
Dia 14 de novembro último, no
Câmpus São Francisco, a FAECA
Júnior – Empresa Júnior do curso
de Administração da FIPA, realizou
o curso de Atendimento ao cliente.
O curso, ministrado pelo Prof.
Paulo Marques, faz parte de pro-

jeto da FAECA Júnior de qualificar
profissionalmente alunos e comunidade. Toda a verba arrecadada
com as inscrições para o curso
será destinada à Campanha “Natal
Júnior – Natal da Criança Carente“,
projeto social da FAECA Júnior.

Direito promove júri simulado com alunos
No dia 29 de outubro, no
Câmpus São Francisco, alunos do
4° ano do curso de Direito, sob a
orientação da Profª Ana Paula Jorge, participaram de júri simulado,
divididos em grupos representando juiz de carreira, defesa do
réu, Ministério Público, réu, vítima, testemunhas e policiais do
processo.
O julgamento tratou de uma
tentativa de homicídio. Na ficção
que deu ensejo ao processo, também fictício, o réu, durante um
churrasco em família, se desentendeu com o sogro e, depois de
discussão, o atacou pelas costas
com faca, ferindo-o no ombro.
Na simulação, os alunos seguiram à risca o rito previsto em lei
para essa espécie de julgamento,
inclusive com debates acalorados
entre promotor e advogado e pri-

são de testemunha que mentiu
no depoimento.
Para compor o corpo de jurados foram convidados alunos do
1° ano do curso, dentre eles, sorteados sete que em sala secreta
pronunciaram a decisão do júri: a
desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de
lesão corporal.
Segundo a Profª Ana Paula, “os alunos tiveram excelente
atuação, surpreendendo a todos,
inclusive aos docentes do curso, que estavam presentes para
dar apoio aos alunos durante a
atuação, quando necessário”. No
dia 05 de novembro último, os
alunos participaram de novo júri
simulado para tratar outro caso.
A atividade faz parte da programação do semestre da disciplina
Prática do Processo Penal.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários,
s,
procure concentrá-los em um só local.
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Biomedicina discute o câncer de próstata
No dia 04 de novembro último,
às 19h30, no Anfiteatro Padre Albino, o Centro Acadêmico do curso
de Biomedicina da FIPA promoveu a I Mesa redonda alusiva ao

Novembro Azul, coordenada pelo
Prof. Daniel Henrique Gonçalves, e
direcionada aos alunos do curso.
A mesa foi composta pela Coordenadora do curso de Biomedi-

Alunas fazem dramatização sobre
a dengue em creche de Catanduva
Divulgação

cina, Profª Drª Ana Paula Girol, pelo
médico oncologista Prof. Dr. Ayder
Anselmo Gomes Vivi, pela presidente discente do Centro Acadêmico Biomedicina, Vanessa Salto,
pela Farmacêutica Profª Drª Andréia de Haro Moreno, pelo Administrador Prof. Paulo Roberto Vieira
Marques, pela psicóloga Profª Lígia

Adriana Rodrigues e pela Coordenadora do Programa Municipal de
DST/AIDS e Hepatites Virais, Mileide Moraes Portapilla.
O objetivo foi discutir assuntos relacionados à prevenção do
câncer de próstata, entre eles, as
chances de cura pelo diagnóstico
precoce da doença.

Direito apresenta cartilha sobre gastos
públicos para alunos de escola municipal

Dia 13 de novembro, às 8h00,
sete alunas do 2° ano do curso
de Enfermagem da FIPA, supervisionadas pela Profª Antonia
de Fátima Zanchetta Serradilha,
fizeram dramatização com fantoches abordando o tema “dengue”
para 43 crianças de 02 a 05 anos

de idade na Creche Boa Nova, de
Catanduva. A atividade foi realizada em parceria com a EMCAa
do município.
O objetivo da atividade foi
despertar nas crianças o interesse
pela prevenção contra o mosquito da dengue.

Atividade educativa sobre câncer de mama
No dia 14 de outubro último,
os alunos Wellington Luís de Oliveira e Emília Cristina Furtado, do
1° ano do curso Enfermagem da
FIPA, supervisionados pela Profª
Antonia de Fátima Serradilha, desenvolveram atividade educativa
de prevenção ao câncer de mama
com pacientes na sala de espera do

Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Emílio Carlos.
Na atividade, os alunos utilizaram peças anatômicas de
mama para realizar demonstrações do exame de toque, descrevendo as características de
nódulos mamários. Os alunos
orientaram 30 pacientes.

Pedagogia comemora o
Dia da Criança no shopping
Na tarde do dia 10 de outubro
último, alunas do curso de Pedagogia da FIPA, acompanhadas
pela Profª Dirce Gimenez, realizaram ação em comemoração ao
Dia da Criança no Garden Shopping Catanduva.

As alunas Patrícia Jantorno, Vanessa Gonçalves de Lucca e Priscila
Gama, caracterizadas de bonecas,
interagiram com as crianças utilizando brinquedos confeccionados
com materiais recicláveis e produzidos na Brinquedoteca do curso.

No dia 20 de outubro último,
as alunas do curso de Direito Alana
Fávaro, Isabela de Lima Estevam,
Jaqueline Anastácio e Stéfani Emanoeli Silva, sob orientação da Profª
Ivana Mussi Gabriel, ministraram
palestra na EMES-FM Prof. Claudiomar Couto (CAIC) utilizando a “Cartilha do controle social dos gastos
públicos”, editada pelo curso. O objetivo da palestra foi informar aos
alunos do Supletivo (EJA) como o

cidadão comum pode combater a
corrupção no setor público.
Segundo a Profª Ivana, “esta
foi uma experiência única e transformadora para os acadêmicos,
porque assumimos o propósito
de ensinar que o verdadeiro titular
da coisa pública é o povo e não o
governante - e ensinamos”. Após
a palestra, os alunos receberam
exemplares da cartilha e tiraram
dúvidas sobre o tema.

Dr. Valiatti lança livro sobre
ventilação mecânica
No dia 26 de outubro último,
às 13h00, na UNIFESP – Escola
Paulista de Medicina, em São
Paulo, foi lançado, pela Editora
Roca/GEN/Grupo Editorial Nacional, o livro “Ventilação mecânica
– Fundamentos e prática clínica”,
autoria do Prof. Dr. Jorge Luís dos
Santos Valiatti, docente do curso
de Medicina da FIPA (FAMECA),
Diretor Técnico e Médico responsável pelas UTIs dos hospitais da
Fundação Padre Albino, do Prof.
Dr. José Luiz Gomes do Amaral
e do Prof. Dr. Luiz Fernando dos
Reis Falcão, respectivamente Titular e Adjunto da disciplina de
Anestesiologia, Dor e Medicina
Intensiva da UNIFESP-EPM. No
lançamento, Dr. Valiatti ministrou a aula “Do pulmão de aço à

estratégia protetora” para colaboradores, médicos residentes
e professores de Anestesiologia,
Dor e Medicina Intensiva.
De acordo com Dr. Valiatti, o
livro, com 66 capítulos e 101 colaboradores dos principais Serviços
de Medicina Intensiva do País, tem
influência dos hospitais universitários (Padre Albino e Emílio Carlos)
e da FAMECA, “instituição que escolhi para trabalhar durante toda a
vida e por isso esta obra também
é uma homenagem a todas essas
pessoas e especialmente à minha
equipe de trabalho” finaliza. Segundo, ele, o livro já tem sido referência nacional sobre o tema.
O livro pode ser adquirido pela
internet, na Livraria Saraiva e pelo
site da Editora do Grupo Gen.
Divulgação

Liderar para empreender
No dia 4 de novembro último,
às 19h30, no Câmpus São Francisco, alunos do 4° ano do curso
de Administração da FIPA promoveram a palestra “Liderar para
empreender”, ministrada pelo
Prof. Wellington Cristian Vanali.
O palestrante, que atua nas
áreas de diretoria, coordenado-

ria, planejamento e consultoria,
falou sobre as qualidades de um
bom líder, que enxerga que a autoridade está em conseguir que
cada colaborador dê o máximo
de si como chave para o sucesso do conjunto. A palestra teve
a participação de aproximadamente 120 alunos.

Dr. Valiatti (à esquerda), Dr. José Luiz Gomes do Amaral e Dr. Luiz Fernando dos Reis
Falcão, autores do livro.
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Iniciativa de munícipe de Embaúba reverte recursos
para o futuro Hospital de Câncer de Catanduva
O prefeito de Embaúba (SP),
Paulo Rogério Bruneli, acompanhado do munícipe Thiago Botelho,
veio à Fundação Padre Albino no
último dia 17 de novembro para
entregar doação ao futuro Hospital
de Câncer de Catanduva (HCC).
Recebido pelo presidente da

Diretoria Administrativa, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, o
prefeito entregou R$ 2.860,00,
fruto de doação da comunidade
obtida no show de montaria realizado na Festa do Peão da cidade, em setembro. Paulo Rogério
Bruneli contou que a iniciativa da

Colégio Jesus Adolescente faz doação para
Setor de Oncologia da Fundação
O Colégio Jesus Adolescente
entregou para o Setor de Oncologia da Fundação Padre Albino dia
10 de novembro último o produto arrecadado em campanha interna realizada entre seus alunos,
que doaram 33.300 copos descartáveis e 1.500 sabonetes.
No ato de entrega estiveram
Divulgação

Alunos doaram mais de 34 mil itens.

presentes, pela Fundação, Reginaldo Donizeti Lopes, Gerente
do Centro de Serviços Compartilhados, Benedito Carlos Rodrigues, Gerente Administrativo do
Hospital Emílio Carlos, e Angélica
Rodrigues da Costa, Coordenadora de Relações Institucionais, que
agradeceram a direção do Colégio pela iniciativa da campanha.
O Enfermeiro Benedito falou
aos alunos reunidos no auditório
do colégio sobre o funcionamento
e o atendimento do Hospital Emílio Carlos e Angélica sobre a construção do Serviço de Radioterapia,
cujas obras serão retomadas em
breve, o que vai constituir o Hospital de Câncer de Catanduva.
O Colégio Jesus Adolescente
disse que está à disposição para
realizar novas campanhas em benefício da Fundação Padre Albino.

Homenagem na Câmara
A Câmara Municipal de Catanduva homenageou 17 cidadãos
catanduvenses com o Diploma
Monsenhor Albino no último dia
27 de outubro. A homenagem é
de autoria do vereador José Alfredo Luiz Jorge e a iniciativa foi
apoiada pelos demais vereadores,
que ajudaram a apontar os homenageados.
Entre os homenageados, Dr.

José Carlos Rodrigues Amarante
e Dr. Antônio José dos Santos,
presidente e vice-presidente da
Diretoria Administrativa da Fundação, respectivamente, Pe. Sylvio Fernando Ferreira, membro
do Conselho de Curadores, e o
Bispo D. Otacílio Luziano da Silva,
membro representativo do Bispado de Catanduva no Conselho
de Curadores da Fundação.

arrecadação do recurso foi do jovem João Francisco da Silva.
Estudante do 2º ano do Ensino Médio, João Francisco tem 16
anos. Apaixonado por montaria,
ele treina para ser peão profissional e por isso queria realizar um
rodeio amador na cidade. Como
não foi possível decidiu pelo Desafio do bem, um show de montaria onde “foi passado o chapéu”
para arrecadação de recursos para

uma entidade. A comissão organizadora decidiu doar para o futuro
Hospital de Câncer de Catanduva.
João Francisco disse que pretende fazer novas promoções em
favor da Fundação Padre Albino.
Dr. Amarante agradeceu, elogiou bastante a iniciativa de João
Francisco e disse: “Mantenha essas atitudes; o mundo precisa de
pessoas como você. Você é um
exemplo de cidadão”.
Imprensa/FPA

Prefeito Paulo Bruneli e o munícipe Thiago Botelho entregam a Dr. Amarante a doação.

Fernando Prestes entrega renda
de churrasco beneficente
Os membros da Comissão
Organizadora do 2º Churrasco
beneficente e do 1º Encontro
de carros antigos realizado dia
19 de julho último em Fernando
Prestes, pró construção do Serviço de Radioterapia da Fundação
Padre Albino e para a APAE de
Catanduva, entregaram dia 04 de
novembro último ao presidente
da Diretoria Administrativa, Dr.
José Carlos Rodrigues Amarante,
o cheque de R$ 24.542,50, que
representa a metade da renda
do evento, cujo total foi de R$
49.085,00.
Ao receber o cheque, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante elogiou a organização do evento,
agradeceu a todos que colabo-

raram e disse que mais do que o
resultado financeiro foi a iniciativa da realização deste segundo
churrasco. Ele ainda lembrou que
Fernando Prestes foi a primeira
cidade a organizar um evento
para o Serviço de Radioterapia.
Os membros da Comissão Organizadora ratificaram a importância que o Serviço de Radioterapia da Fundação terá para os
pacientes de Catanduva e região,
quando entrar em funcionamento, o que esperam para o mais
breve possível. Pela Comissão Organizadora estiveram presentes
Alexandre Carvalho, Fernando
Ravazzi, Rodrigo Ravazzi, Paulo
Eduardo Simonete, Marcelo Nunes e Ronaldo Ravazzi Amado.
Divulgação

Fotos: Câmara Municipal de Catanduva

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante

Dr. Antonio José dos Santos.

Comissão de Fernando Prestes já promoveu dois churrascos pró Fundação.
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