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CAMINHADA A “Caminhada contra o câncer – um grande passo para a vida” promovida dia 10 de abril último pela Fundação Padre Albino e Hospital
de Câncer de Catanduva (HCC) reuniu 300 pessoas na pista de caminhada do Aeroclube de Catanduva. O sucesso dessa caminhada se reflete na campanha para viabilização do HCC. O apoio da comunidade de Catanduva e região é grande. Páginas 02 e 12.

Unidade do Coração

R$ 1,5 milhão para a FPA

O atendimento do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Padre Albino foi classificado como excelente. Os números constam do
relatório de avaliação da pesquisa de satisfação interna do Serviço de Atendimento ao
Cliente – SAC, referente ao período de 12/01 a
29/12/2015. Página 06.

O deputado federal Dr. Sinval Malheiros
(PTN/SP) apresentou indicação de R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares para a Fundação. O valor consta na cota individual de emendas do parlamentar, que devem ser pagas pelo
governo federal em virtude do orçamento impositivo. Página 09.

Se for faltar, avise!

Doações ao HCC

O AME Catanduva está visitando os municípios atendidos para divulgação do projeto
“AME ao próximo”. Em tenda instalada na praça
central ou diante das UBS dos municípios é divulgada a música educativa do projeto e distribuídos folhetos. Página 09.

A Fundação Padre Albino informa que possui setor próprio para captação de recursos e
não terceiriza este serviço. Além do Telemarketing da instituição, ninguém mais está autorizado a solicitar ajuda financeira para o HCC.
Página 12.

Maior segurança

A Fundação construiu passarelas no Hospital Emílio Carlos para que os pedestres caminhem com segurança pela área externa. No
prédio circulam, diariamente, aproximadamente 1.500 pessoas. Página 11.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

A campanha do HCC
Como já mencionado aqui e
alhures é sabido
que o brasileiro
não tem o hábito
nem a cultura da
doação, se comparado a outros
países em semelhantes condições
de renda e riqueza ou não. É certo
que mesmo assim muitas pessoas doam e o fazem
de forma generosa e abnegada porque entenderam o valor da causa e seu efeito positivo na sociedade sobre a qual todos temos responsabilidades.
Ao lançarmos a campanha para viabilizar a
implantação do Hospital de Câncer de Catanduva
– HCC, após meses de estudos e planejamento, tínhamos muito claras as dificuldades que essa ação
poderia enfrentar, considerando justamente o alto
volume de recursos necessários e o espírito doador
da população de abrangência da campanha. Além
disso, sabíamos perfeitamente que muitos poderiam deixar de doar para o HCC porque já doavam
para o Hospital de Câncer de Barretos.
Passados os primeiros 60 (sessenta) dias de
campanha podemos avaliar que ela está sendo um
sucesso absoluto, senão em termos financeiros,
pelo menos em termos de divulgação e de apoio
tanto da população quanto das entidades da sociedade organizada que entenderam de pronto
a importância desse serviço a toda população de
Catanduva e região, que passará a ser atendida no
HCC e não mais em Barretos. A cada dia que passa
mais e mais pessoas, organizações, empresas e os
meios de comunicação nos procuram para, juntos,
traçarmos alguma ação que possa agregar recursos
ao longo do tempo para o HCC.
Um exemplo digno de registro foi a ação imediata de Lourdinha Fávero, tradicional arrecadadora de recursos para o Hospital de Câncer de
Barretos que com sua experiência pessoal, aliada
à disposição, garra e fibra de seus colaboradores –
e não são poucos – em pouco tempo agendaram
nada mais nada menos que 50 (cinquenta) cafés

beneficentes, cujos recursos serão destinados integralmente ao HCC. Não bastasse isso, acabam
de contratar um show musical de alto nível, cujo
resultado será também destinado ao Hospital de
Câncer de Catanduva. Sinceramente, nós nunca
duvidamos, mas não tínhamos conhecimento de
tanto potencial e tamanha dedicação. E este é só
um exemplo. Já há inúmeros outros, que se fossemos relatar aqui, provavelmente seria possível escrever um pequeno livro.
Isso nos faz começar a repensar sobre a máxima que afirmamos no início deste texto, de que o
brasileiro não tem o hábito nem a cultura da doação. Esta pode ter sido uma realidade de um passado não muito distante. Mas vê-se cada vez mais
que vai mesmo ficando no passado. Pela experiência que estamos vivenciando nessa campanha, talvez seja mais correto afirmar que o brasileiro não
doa porque não se lhe apresenta uma boa causa
para doar ou não vê o resultado efetivo de sua doação. Do contrário, não só doa como abraça a causa
e passa a trabalhar por ela; pelo menos é isso que
estamos comprovando. Daí a colher os resultados
parece-nos que é só questão de tempo.
O sentimento que fica é que a semente já foi
plantada, será devidamente cuidada para que floresça, se desenvolva e dê bons frutos no tempo certo. É um caminho sem volta e, independentemente
de quem esteja à frente das ações, trará inúmeros
benefícios a todos.
Certamente também o sucesso dessa campanha não nos desobriga de continuarmos buscando
por recursos públicos, o que temos feito insistentemente junto a parlamentares e governos estadual
e federal. O sucesso da campanha nos estimula a
cada vez mais batalhar por esses recursos e outros
serviços de saúde para a população.
Com isso, a Fundação Padre Albino dá continuidade à obra de seu fundador, que com seu exemplo de vida não nos permite desistir nunca.

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

Cada um segundo suas obras
Há os que tatuam cruzes no braço, mas não conseguem tatuar no coração.
Há os que colam o plástico “Jesus” no carro, mas plastificam seus corações.
Há os que lêem bíblias em voz alta, mas a bondade do coração está muda.
Há os que oram de joelhos, mas o orgulho reina em pé em seus corações.
Há os que frequentam templos, mas não frequentam a prática do amor.
Há os que louvam os anjos e santos, mas são surdos para os seus conselhos.
Há os que professam lindas doutrinas, mas sequer as praticam no próprio lar.
Há os que pregam a humildade, mas não se dobram diante do irmão de outra ideologia.
Há irmãos que doam valores materiais, mas não doam a boa ação que transforma.
No entanto, há irmãos que não doam nenhum bem, mas doam a si próprios.
Há irmãos que vivem no silêncio, mas seus corações gritam amor.
Há irmãos que são discretos em sua humildade, mas são gigantes fraternos.
Há irmãos sem cultura e ignorantes, mas praticam a sabedoria da caridade.
Há irmãos que nem conhecem doutrinas religiosas, mas já são sua própria religião no dia a dia.
Há amores e paixões, abrangência e limitações, vontade e má fé, humildade e orgulho. A cada um segundo suas obras. Não importa o que a boca fala, mas o que o coração pratica.
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Membros Honorários da
Fundação Padre Albino
01 – Pe. Synval Januário
Membros Conselheiros da
Fundação Padre Albino
02 – Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
04 – Dr. Antonio José dos Santos
Coordenadoria Geral
02 - Agnaldo Marcos Alexandre
João José Sanchez
Maria Stela Gomes Limeira
03 - Paulo César de Lucca
08 - Rodrigo Manzoni
10 - Júlio César Ferreira
21 - Francisco Favato
24 - Antonio Ailton Barbosa
Hospital Padre Albino
01 - Edna Maria Amorim
Maria Aparecida dos Santos Toschi
Marlei dos Santos Sturaro da Silva
Natasha Graciela Silva
Paula Roberta Pivetta Mota
02 - Rita Teresa Orsi
Rosimeire Eliane Pirota
03 - Cybele Mara Vulcano Lorenzon
Keila Rodrigues da Silva Carolino
Maurício Antonio Castilho
04 - Adriana Aparecida Garcia
Alexandra Jullyanne Forti
Gislaine Perpétua da Silva Pires
Iara Paguioto
Marister Aparecida Violin
Rosenei Gonçalves
Terezinha Leite dos Santos
Wandrea Cristina A. do Nascimento
05 - Cristina Aparecida Faria
06 - Edmilson de Paula Tomaz
Flávia Waldomiro Heredia
Sara Vital de Morais Pimenta
Valéria Aparecida Tanasovichi
07 - Adriana Aparecida Pereira da Silva
Maria Lourdes de Carvalho
08 - Charlene Carla Moura Fagundes
09 - Benedita Helena Silvestre
Elisângela Antonio Silva
10 - Edimara Soave
Fabiana Cristina Miguel
Reginalva Perpétua da Silva Ananias
Roseli Rodrigues
Telma Maria de Oliveira Ribeiro
Wesley Esau Larios dos Santos
11 - Antonia Donizete Terra Amaral
Dayane de Oliveira Silva
12 - Brendha Suelen Nogueira Maria
Bruna Cristina Machado
13 - Joanice Sipriano da Silva
Juliana Caetano Moreira
Luciana Maria Dias Ulian
Rita Aparecida San Felice
Valéria Pinhati de Deus
14 - Ana Paula Elias Alves
Roseli Correa de Sousa da Silva
15 - Aline Ferreira Raymundo
Daniela Aparecida Pretti
Edina Cristina Salti Mazoca
Jaiara Azevedo de Morais Martins

15 - Nilton César Pereira
Thais Ohnmacht Marcelli de Jesus
16 - Josiele Ramos Praisller
Luciana Maria Colbin de Menezes
17 - Lucas Sant´Ana Bertelini
Maria do Carmo da Cruz Soares
18 - Geni Damião
Lígia Aparecida Fernandes
Marisa Duarte da Silva
19 - Elaine Cristina de Oliveira
Regiani Elisabete Marques de Lima
20 - Adriana de Souza
Lúcia Aparecida Anastácio
Samara Nagia Gregório da Silva
21 - Aparecida Benedita Fantoni
Letícia Rodrigues
Luciene Santos Rodrigues
Marlucia Costa de Almeida
Simone Cristina Dune
22 - Diene de Deus Pedroso Rocha
23 - Glaucieli Thays de Oliveira
Mirtes Márcia Martins
24 - Donizeti Perpétuo Gonçalves Amante
Elisangela Cristina Leussi
25 - Danusa Cristina Fonseca Peralta
26 - Angelita Leite Cabral Santos
Giselle Martins de Mello
Leonardo Ribeiro Salomão
Renata Cristiane Cardoso da Silva
27 - Aparecida Donizete Soares da Silva
Vanesa Holanda Gila
28 - Gislaine Perpétua Prioli
29 - Ana Maria Polasque Roganti
Douglas Roberto da Silva
Elizabeth Coutinho da Cunha Gouveia
30 - Elizabeth Aparecida dos Santos Morais
31 - Maria Aparecida Nieto Caniatto
Soreli Angélica Bernardo Ferreira
Hospital Emílio Carlos
01 - Célia Cardozo de Oliveira Santos
Letícia Ramos dos Santos
Robson Fernando Bernardo da Silva
02 - Daniela Jacomin Zampieri
Luciana Binatti Felix
Regina Imamura Nigro
Sílvia Helena Aguiari
Tatiane Morelli Carvalho
04 - Letícia Mara Miguel
Silmara Aparecida Caviquioli Carmelin
05 - Janaina da Cruz Vieira
Ruth Helena Vieira
07 - Ana Paula da Silva
08 - Edson de Almeida Zanolim
09 - Adriana Aparecida de Mello Ezequiel
10 - Marli Alves da Silva
Tânia Numeriano da Costa Sousa
11 - Rose Maria Zarpelão
12 - Aline Eva Rodrigues Silva Viscovini
Rafael Roberto Luzia
14 - Aparecida de Fátima Perocini
Elisângela Cristina Salti dos Santos
15 - Andreza Batista
Daiane Aparecida Andreoti de Souza
16 - Denise Tiemi Assega Cavenaghi
17 - Márcia Barbuio Occhiena
Sandra Aparecida de Araújo
18 - Paulo Henrique Lobo da Silva
19 - Débora de Camargo Fonseca Sampaio
20 - Maria Aparecida Batista Nacci
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22 - Cássia Maria de Sousa Gomes
23 - Diego Augusto Mameli
Fernanda Failli Pereira
Silvana Ferreira
24 - Maria de Lourdes Zaneti dos Santos
25 - Cibeli Sabino
Eliane Cristina Domiciano de Oliveira
Lourdes de Fátima Ferreira de Castro
26 - Paulo César Ferreira de Andrade
Sandra Cristina Albino dos Santos
30 - Aline Aparecida Soares
Luiz Antonio Sizenando de Queiróz
31 - José Eduardo Silva
Rafael Izildo Rodrigues
Valdirene Perpétua Leão Freitas
Recanto Monsenhor Albino
01 - Elisângela Barbosa dos Santos
06 - Benedicta Maria Siqueira Camargo
10 - Maria do Rosário Gomes
13 - Carmem Sylvia Arruda Brasil Bonutti
16 - Fátima Aparecida Monteiro Dorta
Jussara Cristina Gerolli
Colégio Catanduva
28 - Profª Rafaela Galbeiro
Padre Albino Saúde
02 - Sueli da Silva Rodrigues
10 - Gabriel Lucci Magalhães
16 - Flávia Karina Violim dos Santos
24 - Amanda Thais Araújo Pedrassoli
27 - Jennifer Aparecida dos Santos
30 - Márcia Roberta Moisés de Souza
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
01 - Rodrigo Theophilo da Silva
06 - Lilian Pereira de Carvalho
09 - Nádia Lissa Bernardo da Silva
10 - Dolores Maria de Freitas
Patrícia Janaina da Silva Santos
Tuanny Renise Beraldo Bertoni
13 - Débora Vieira da Silva
14 - Berenice Lais de Campos Silvestre
Jéssica Fernanda Ramin
21 - Jaqueline de Cássia Brambila Juvenazzo
28 - Cristiane Ferreira Borota
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Profª Lilian Cristina Correia B. Rodrigues
02 - Profª Lígia Adriana Rodrigues
Profª Márcia Maria Menin
Profª Wanessa Silva Garcia Medina
04 - Isabela Regina de Lima
11 - Prof. Cléber Peres
13 - Cristiane Pereira do Carmo Ferreira
Prof. Luís Alberto Gonzales Peres
14 - Prof. Manoel Alves Vidal
15 - Profª Gisele Maria Couto
17 - Prof. André Luiz Franco
18 - Prof. Antonio Sérgio Munhoz
19 - Sidnei Stuchi
20 - Profª Beatriz Trigo
25 - Prof. Francisco Carlos de Lucca
26 - Flávia Lima Fávero
27 - Jéssica Bezerra de Pelle Turin
30 - Prof. Oswaldo Devito
31 - Prof. Eduardo Marques da Silva
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Muito além da religião
“Bem lá atrás, no seu começo
Houve um padre de visão
Que ultrapassou os tropeços,
Em favor de seu irmão”.
(Sérgio Luiz de Paiva Bolinelli)
Todos os catanduvenses conheceram ou ouviram falar de
Monsenhor Albino, nosso maior benfeitor. Porém, poucos se
familiarizam com seu legado de amor e dedicação ao próximo.
Poucas pessoas sabem que logo após iniciar a construção
da igreja Matriz de São Domingos, o pároco se sensibilizou com
a batalha travada pelos pobres da cidade e região, que não tinham para onde encaminhar seus doentes. Ele tinha em mente que, além da saúde da alma, é necessário cuidar da saúde do
corpo. Por esse motivo, deu início à construção de um hospital,
cujos atendimentos tiveram início em outubro de 1926.
Na ocasião foi fundada a Associação Beneficente de Catanduva que, posteriormente, se tornaria a Fundação Padre Albino.
Em 1929, a associação recebeu a doação de um prédio para
nele instalar um asilo. Padre Albino resolveu acolher os idosos
de Catanduva e, em menos de um ano, o chamado Asilo de
Velhos foi inaugurado.
Depois dos anos 60, os catanduvenses começaram a se mobilizar para conquistar uma escola de Ensino Superior. Visionário,
Monsenhor resolveu garantir assistência médica aos mais necessitados, lutando pela criação de uma Faculdade de Medicina.
A Associação Beneficente de Catanduva foi transformada em
fundação, em 1967, passando a se chamar Fundação Padre Albino. Pouco tempo depois, em 1973, Monsenhor Albino veio a falecer, deixando a Fundação como herança para os catanduvenses.
Hoje, a entidade filantrópica está ligada aos campos cultural, educacional, médico-assistencial e de promoção humana e é
uma das entidades que mais emprega e atende em Catanduva.
Gostaria de parabenizar a atual gestão da Fundação Padre
Albino pelo carinho com que são tratados seus funcionários,
alunos e pacientes, pelo progresso que essa entidade simboliza para nossa cidade e pela sensibilidade em seguir o caminho
traçado por nosso Padre Albino.
Julinho Ramos, vereador.

Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de março 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. Os funcionários aprovados foram:
Funcionário

Contratado na função de

Depto

Homenageados
do mês
Luciene Cecolin da Silva – Radiologia
Vera Lúcia C. Oliveira – PABX
Isaura Fabiele Pedroso – Recepção/Pronto Socorro
Maria Helena Lucena Silva – Laboratório de Análises Clínicas
Jalife Alves – 5° andar
Queila Rafaela Rodrigues – 4° andar
Marta Maria Alves de Souza Costa – 3° andar
Deolinda Muti – Pediatria
Giselly Júlia Menezes Branzani – Centro Cirúrgico
Ricardo Palhares – UTI Adulta
Francisca Honorata Melo de Freitas – Hemodiálise
Fabiana Cristina Miguel – UTQ
Madalena de Cássia R. das Neves – Pronto Atendimento
Jéssica P. Gonçalves – Unidade de Urgência e Emergência
Vanilce Pereira de Oliveira – Berçário
Pérside Valzacchi Fernandes – Centro Obstétrico
Sonia Cristina de Brito – Maternidade I
Fabiana Perpétua Olivari Fabri – Maternidade II
Izabelle Garcia Martins – UTI Neonatal
Luzia da Fonseca Scarpini
– UTI Infantil
Adriana da Mota Santos Silva – Posto III
Edson Luiz Ap. Ferreira Barbosa – Agência Transfusional
Cristiane Maria Graciano Pedrasoli – Banco de Leite
Mariane Cajuella – Serviço de Atendimento ao Cliente

Eliana Cardoso da Silva – C2 Ímpar
Aparecida Maria Vieira Cardoso – C2 par
Jéssica Aparecida de Oliveira – C3 Ímpar
Maria Aparecida Rocha – C4
Andréia Yoshikawa Pinto – C5
Mayara Theodoro Neves – Centro Cirúrgico
Vanessa do Carmo Vicente Gravata – Moléstias Infecciosas
Cintia Ap. F. Martins Porta – Unidade de Terapia Intensiva
José Thiago Morais – Laboratório de Análises Clínicas
Antonio Donizete Bradfisch – Manutenção
Fabiana Souza Cury – Monitoramento
Devanir Aparecido Fernandes – Portaria
Maira Giseli Spada Barbosa – Quimioterapia
Ana Catarina dos Santos – Recepção
Eliane Faria Santos Damaceno – Sala de Enfermagem
Silvia H. de Souza da Silva – Serviço de Higiene e Limpeza
Conceição Mancini – Cozinha
Elizabete Matos Matioli – Copa
Mayara Armiato de Morais – Telemarketing

Promovido para

Isaías MarƟns

Oficial de Manutenção II

HPA

Supervisor de Eletricista

Márcia Barbuio Occhiena

Enfermeira

HEC

Enfer. Educação ConƟnuada

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!

Novos Companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em março, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!
Hospital Padre Albino
Larissa Araújo de Aguiar
Tainá Araújo de Oliveira
Josiane Soares Santana de Oliveira
Andrezza Marina da Silva
Carina Cristina Leite
Samara Nagia Gregório da Silva
Leandro Aparecido dos Santos
Michele Cristina da Silva Bega

Hospital Emílio Carlos
Eliskédma Moreira Canhete
Rafael Wellington Severino
André Luís Bocchini
Maria do Carmo Guimarães
Aparecida Donizete Martin
Marcos Roberto Stuchi Pereira
Natália Colleti
Tatiana Batista dos Santos Baldon

Coordenadoria Geral
Edson Rogério Del Ré
Ambulatório Médico
de Especialidades
Aldereci Donizete de Oliveira
Daiane Prince Marques da Silva
Vanessa Cristina de Campos
Sheila Kikumoto Gomes

Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio
Carlos doando a partir de R$ 5,00 (cinco reais)
na sua conta de luz.

Informações: 3311-3200,
3311.3365 ou 3311-3000
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Saiba reaproveitar alimentos
Se colocarmos a criatividade para funcionar,
podemos criar pratos de partes não tão comuns
dos alimentos, como os talos, cascas, folhas e sementes. Eles são ricos em vitaminas, minerais e fibras, apresentam valor nutricional mais elevado do
que as próprias partes que geralmente ingerimos

e também contribuímos para evitar o desperdício.
Segue receita do Programa Alimente-se Bem,
do SESI, que ensina a fazer um Risoto de casca de
melancia, rica em potássio, zinco, iodo, ácidos nucleicos e enzimas, que ajudam o organismo trabalhar melhor e melhora a digestão.

Segredos
Culinários

CULINÁRIA

Risoto de casca
de melancia
Leite
1. Antes de ferver leite, enxágue a leiteira
com água fria e não enxugue. Assim, o leite não
ficará grudado no alumínio, facilitando a lavagem da vasilha.
2. Para que o leite não absorva os outros
odores da geladeira, guarde-o sempre numa vasilha tampada.
3. Se você colocar um pires virado com a
boca para baixo dentro da leiteira, antes de levar
ao fogo, o leite não transbordará quando ferver.
4. Você também evitará que o leite derrame,
ao ferver, se colocar uma colher dentro da leiteira.
5. O leite coalhado é ótimo para ser usado
em bolos.

Você sabia que:
- Cada brasileiro gera em torno de um quilo
de lixo por dia e cerca de 58% desse total é representado por lixo orgânico, formado de restos de
alimentos? (Akatu)
- Para produção de 1 kg de banana são utilizados 500 litros de água (Water food print 2011)?
A sua casca corresponde de 30 a 40% do peso, ou
seja, a cada quilo de banana consumido, se jogarmos fora a casca, estaremos desperdiçando até
200 litros de água?
- Uma banana pesa aproximadamente 120 g, ou
seja, 60 litros de água para ser produzida? Se jogarmos a casca fora são desperdiçados 24 litros numa
única casca de banana não consumida! O que daria
para tomar 3 minutos de banho, dar duas descargas
ou lavar o rosto duas vezes! (Sabesp 2014).

Ingredientes
2 xicaras (chá) de casca de melancia (parte verde)
1 xícara (chá) de arroz arbóreo cru
3 xícaras (chá) de água
sal a gosto
2 colheres (sopa) de margarina
2 dentes de alho picados
2 colheres (sopa) de cebola picada
1 xícara (chá) de leite
1 caixa de creme de leite
2 colheres (sopa) de salsa picada
1 colher de sopa de queijo ralado
Modo de preparo: rale a casca da melancia e
afervente até que fique macia. Escorra e reserve. Em uma panela, cozinhe o arroz arbóreo
com água, o sal e uma colher de margarina.
Quando estiver macio e ainda úmido, desligue o fogo e deixe descansar tampado. À parte, derreta o restante da margarina, acrescente o alho, a cebola e a casca da melancia. Em
seguida, acrescente o leite, o creme de leite e
a salsa e deixe até levantar fervura. Adicione
o arroz, misturando com cuidado, e polvilhe o
queijo ralado. Sirva em seguida.
Rendimento: 05 porções
Tempo de preparo: 1 hora
Valor calórico/porção: 226,69kcal
Colaboração: Serviço de Nutrição e Dietética
do Hospital Emílio Carlos

Dicas de grafia
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Quando não existem inimigos interiores, os
inimigos exteriores não conseguem ferir você.
Provérbio Africano

DATAS
COMEMORATIVAS
1º - Dia do Trabalho
02 – Dia do Taquígrafo
03 – Dia da Liberdade de Imprensa
06 – Dia do Cartógrafo
07 – Dia do Oftalmologista
08 – Dia das Mães, do Artista Plástico, do Profissional de Marketing e do Pintor
10 – Dia da Cozinheira
12 – Dia do Enfermeiro
13 - Abolição da Escravatura e Dia do Zootecnista
15 – Dia do Assistente Social e do Gerente Bancário
16 – Dia do Gari
17 – Dia das Telecomunicações e Internacional
contra a homofobia
18 – Dia dos Vidreiros; Dia Internacional dos Museus
19 – Dia dos acadêmicos de Direito
20 – Dia do Comissário de Menores
21 – Dia da Língua Nacional
22 – Dia do Apicultor
24 – Dia do Telegrafista, do Datilógrafo e do Vestibulando
25 – Dia da Indústria, do Massagista e do Trabalhador Rural
26 – Dia do Bombeiro
27 – Dia do Profissional Liberal
28 – Dia Internacional de ação da saúde da mulher e combate da mortalidade materna
29 – Dia do Estatístico e do Geógrafo
30 – Dia do Geólogo
31 – Dia Mundial das Comunicações Sociais, do
Comissário de Bordo e da Aeromoça

Remova pelos
de animais
e cabelos de
seus móveis e
carpete com um
rodo.

Att é uma abreviação da palavra inglesa “attention” que, em Português, significa “atenção”. Corresponde à abreviatura “A/C” (ao cuidado de) que se escreve em documentos ou encomendas cujo destinatário se pretende especificar. É muito frequente em e-mails formais o uso da saudação final “Atenciosamente” reduzida para Att”. Essa expressão costuma ser escrita antes da assinatura, como uma maneira
de encerrar a mensagem de forma delicada e educada. Contudo, está errada. A forma reduzida da expressão “Atenciosamente” não existe. Alguns teóricos até aceitam “At.te”, mas a maioria dos guias de estilo recomendam que a forma mais delicada e elegante de finalizar uma mensagem é escrever o termo
“Atenciosamente” na sua forma por extenso, sem fazer uso da palavra abreviada.

CURIOSIDADE
Para que serve a cera fabricada pelas abelhas?
As abelhas operárias fabricam a cera a partir de néctar e pólen. Com esse material, elas constroem
os favos, onde a rainha deposita seus ovos.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Laluce Estúdio

Vacinação contra gripe
A Medicina do Trabalho SESMT vacinou os profissionais de saúde contra o vírus Influenza (gripe), nos dias
29, 30 e 31de março. A campanha beneficiou funcionários, médicos, residentes e internos do curso de Medicina da FIPA que atuam nos hospitais Emílio Carlos e
Padre Albino. O AME Catanduva também participou da
campanha preventiva. Ao todo, 1.550 doses da vacina
foram aplicadas.
No dia 07 de abril último, às 7h00, os idosos e funcionários do Recanto Monsenhor Albino foram imunizados contra o vírus H1N1. Como alerta e orientação
para funcionários e visitantes foram colocados banners
em todas as entradas.

Curso de gestantes

Procedimento na Hemodinâmica

Clientes destacam a qualidade
da Unidade do Coração

Equipe da Hemodinâmica
O Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC do Hospital Padre Albino divulgou o relatório de avaliação da
pesquisa de satisfação interna referente ao período de
12/01/2015 a 29/12/2015, onde o Serviço de Hemodinâmica foi destaque em todas as áreas analisadas devido a excelência no atendimento.
Segundo a pesquisa realizada com os pacientes e/
ou acompanhantes, o atendimento das recepcionistas
da Hemodinâmica obteve 99,8% de aprovação; o serviço prestado pela equipe de enfermagem, 99,4% e o
atendimento médico foi avaliado com 95,3% de ótimo
e bom. Demais itens como limpeza do ambiente, enxoval, exames e informações também obtiveram uma
avaliação positiva. Os resultados fizeram do setor o melhor dentro os demais avaliados em 2015.
No total, a Unidade do Coração recebeu 94 elogios.
De acordo com a coordenadora do SAC, Maristela P. P.
Neves, o setor apresentou maior amostragem da pesquisa em todos os meses de 2015. “É importante destacar o empenho da Hemodinâmica na entrega do
formulário de pesquisa a todos os pacientes e o comprometimento com a qualidade do serviço”, diz.
O setor realiza procedimentos diagnósticos e terapêuticos na área de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Isto inclui desde o cateterismo até a realização de intervenção coronária, ou seja, angioplastia
coronária e implante de stents. Incluindo a realização
de revascularização percutânea complexa em pacientes de alto risco, os atendimentos da unidade são contínuos, progressivos e significativos.
De acordo com o médico responsável, Dr. Fernando
Stuchi Devito, o aprimoramento contínuo faz do serviço uma das lideranças regionais. “Com o auxilio da alta
tecnologia, buscamos sempre os melhores resultados”,
afirma. A Hemodinâmica atua em sintonia com os clínicos e cirurgiões do hospital. A troca de informações
e experiências é constante, promovendo o aprimoramento profissional e a busca da melhor solução para
o procedimento a ser efetuado e, consequentemente,

o melhor resultado para o paciente. Mensalmente, a
Unidade do Coração realiza mais de 200 exames/procedimentos.
O Serviço de Atendimento ao Cliente do hospital
dispõe de local específico para o recebimento de queixas, além de urnas dispostas em todos os setores da
unidade, com o objetivo de obter ideias, sugestões e
elogios. Semanalmente, o profissional do SAC recolhe
os formulários preenchidos, encaminhando-os para
o responsável indicado. Ao final do mês é elaborado
um relatório compilado das informações obtidas para
que os processos sejam discutidos junto às lideranças,
à gerência assistencial e administração hospitalar em
reuniões mensais.

Tendo nascido nesta cidade de Catanduva e trabalhado na região há mais de quinze anos, tenho
testemunhado o enorme trabalho da Fundação
Padre Albino nas áreas de educação e saúde, estruturando um grande complexo hospitalar, que
atende a todos que necessitam de assistência. Com
constante e crescente aprimoramento da qualidade
dos seus serviços médicos, encontro neste complexo hospitalar, excelentes condições para procurar
realizar o meu trabalho com toda a dignidade e
seriedade que a atividade médica requer. É muito
gratificante pertencer a esta estrutura.
Dr. Fernando Stuchi Devito - Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP; Residência em Cardiologia e Cardiologia
Intervencionista pelo Instituto Dante Pazzanese de
Cardiologia; Especialista em Cardiologia com área
de atuação em Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC; Coordenador da Clínica Médica do Curso
de Medicina da FIPA; Doutor em Cardiologia pela
Faculdade de Medicina da USP e pós-doutor pelo
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.

O Padre Albino Saúde/PAS realizou o “Bebê de A a Z”
nos dias 28 e 30 de março, a partir das 19h, no Anfiteatro
Padre Albino. O curso de gestantes foi voltado às gestantes beneficiárias e interessadas da comunidade.
A atividade integra uma das linhas de cuidado do
Programa de Medicina Preventiva do PAS. Profissionais
das áreas de pediatria, ginecologia e obstetrícia, enfermagem, nutrição e psicologia ministraram palestras com
o objetivo de contribuir com a saúde das mães e dos futuros recém-nascidos. Na ocasião, o PAS entregou um kit
personalizado e distribuiu brindes às gestantes inscritas.

Conscientização
O Departamento de
Manutenção e Obras da
Fundação Padre Albino
iniciou em março campanha de conservação
dos espaços dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino. A ação tem
objetivo de conscientizar clientes, profissionais da saúde e alunos
sobre a importância da
utilização correta das
instalações e dos equipamentos hospitalares.
A campanha, que tem
como slogan “A gente
só consegue cuidar bem de você se você cuidar bem da
gente”, apresenta dicas de preservação para os sanitários, enfermarias etc.
Nos materiais gráficos é ressaltado que, além de ato
brutal, o vandalismo é crime. Para o engenheiro responsável pelo Setor, Flávio Fernando Pascolat, o resultado
positivo da campanha interferirá diretamente na rotina
de trabalho. “Nós esperamos a adesão de todos para
que possamos otimizar os recursos humanos e financeiros disponíveis e, consequentemente, mantermos o
atendimento com qualidade”, diz.
As áreas de maior fluxo dos hospitais e departamentos parceiros receberam faixas com mensagens
da campanha. Além disso, todos os setores receberam
cartazes. No “Padre Albino”, a equipe de manutenção
instalou nos apartamentos das Enfermarias placas com
orientações para o uso adequado do ambiente.
A campanha integra as ações do planejamento institucional dos hospitais da Fundação e deverá ser contínua, ou seja, sempre que necessário, o Departamento de Manutenção e Obras reforçará a necessidade de
conservação dos espaços junto aos usuários dos serviços hospitalares.
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Atendimentos em 2015
Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, mantidos
pela Fundação Padre Albino, atenderam 167.225 pacientes em 2015, entre internações, atendimentos ambulatoriais e de urgência e emergência. O balanço reforça a
referência em saúde.
No Hospital Padre Albino, a Unidade de Urgência e
Emergência atendeu 90.486 pacientes, moradores da
microrregião e de outros municípios como Araçatuba,
Araraquara, Barretos, Bebedouro, Cardoso, Birigui, Fernandópolis, Jaboticabal, Mirassol, Mendonça, Penápolis,
Rio Claro, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Votuporanga, entre outras. O índice de atendimento
maior é na faixa etária de 20 a 29 anos – 16.988.
Outros números: 12.171 internações clínicas e cirúrgicas, sendo a maior incidência na faixa etária de 20 a
29 anos no sexo feminino e de 50 a 64 no sexo masculino; 7.420 cirurgias, sendo 2.318 ginecológicas e obstétricas; 318 pacientes internados na Unidade de Queimados, sendo a maior incidência na faixa etária de 20 a
30 anos – 65 pessoas.
A Unidade de Cuidados Especiais da UTQ realizou
446 curativos na Unidade de Urgência e Emergência; o
Centro de Diagnóstico por Imagem realizou 83.555 exames; o Laboratório de Análises Clínicas fez 506.765 exames; o Serviço de Nutrição e Dietética preparou 460.280
refeições; 363 pacientes internados na UTI adulta; 76 pacientes internados na UTI Infantil e 120 na UTI Neonatal;
a Pediatria atendeu 784 crianças; a Maternidade atendeu
2.320 mulheres; o Serviço de Terapia Renal Substitutiva
fez 12.454 diálises; o Serviço de Medicina Nuclear realizou 5.933 exames; 1.518 procedimentos na Hemodinâmica; a Unidade do Coração fez 1.885 testes ergométricos e 416 holters; 11.359 eletrocardiogramas; 4.938
endoscopias; 787 colonoscopias; 4.549 atendimentos no
Serviço de Litotripsia; 2.561 atendimentos no Banco de
Leite, que fez 824 visitas domiciliares e coletou 701,100
ml de leite; 5.041 atendimentos no Serviço de Psicologia;

90 acompanhamentos de feridas pelo Grupo de Curativos; 13.311 sessões de fisioterapia,
A Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e
Tecidos para Transplante fez 67 entrevistas com familiares de possíveis doadores e contabilizou 64% de doações
efetivas; o Banco de Olhos registrou 64% de doações de
córneas; o Serviço Social realizou 10.880 atendimentos.
O Hospital Emílio Carlos registrou 5.723 internações,
sendo a maior incidência na faixa etária de 65 a 79 anos.
O Ambulatório de Ensino atendeu 58. 845 pacientes, moradores dos 19 municípios da microrregião. O índice de
consultas é maior na faixa etária de 50 a 64 anos. Ortopedia foi a especialidade com maior número de atendimentos, 9.826.
Outros números: 639.992 exames no Laboratório de
Análises Clínicas; 2.165 pacientes atendidos pelo Serviço de Quimioterapia; 21.399 exames de Radiologia; 70
Broncoscopias; 2.113 cirurgias; 80.078 atendimentos no
Serviço de Fisioterapia; 1.757 atendimentos na Terapia
Ocupacional; 297 pacientes internados na UTI; 5.094 atendimentos no Serviço de Psicologia; 33.939 atendimentos
pelo Serviço Social; 557.062 refeições preparadas pelo
Serviço de Nutrição e Dietética; 131 internações no Setor
de Moléstias Infectocontagiosas; 844 sessões de Medicina
Hiperbárica; 137 pacientes foram atendidos para implante
de marca-passo, troca de gerador ou reposicionamento
do eletrodo do dispositivo de emergência para estimular
o coração; 2.330 triagens auditivas e 114 audiometrias;
13.553 chamados atendidos pela Central de Ambulâncias.
O Grupo de Curativos acompanhou 276 pacientes
com orientações e cuidados específicos; 8.149 eletrocardiogramas e 2.244 ecocardiogramas; 75 eletroencefalogramas; 604 espirometrias. O Consultório de Enfermagem/Sala de Assistência ao Aleitamento Materno
registrou 172 consultas de aleitamento materno, com
orientação, e 58 curativos do coto umbilical, totalizando
230 atendimentos.
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Falece Dr. Antonio Álvaro,
sobrinho do Padre Albino

Faleceu na madrugada do dia 06 de abril último, em
Niterói (RJ), o médico Dr. Antonio Álvaro da Cunha e Silva,
97 anos, sobrinho do Padre Albino. Seu corpo foi sepultado às 13h00, no Cemitério Parque da Colina, em Niterói.
Dr. Antonio Álvaro esteve em Catanduva por duas vezes. Na primeira para conhecer as obras de seu tio, o grande benfeitor de Catanduva. Na segunda vez, quando da
abertura do processo de beatificação de Padre Albino.
Dr. Antonio Álvaro tinha dois filhos, César e Heloisa,
e cinco netos.

Páscoa
A Hemodiálise do Hospital Padre Albino e a Quimioterapia do Hospital Emílio Carlos celebraram a Páscoa
junto aos clientes com ambientação temática.
As equipes da Quimioterapia e da Hemodiálise desejaram Feliz Páscoa aos pacientes com a entrega de
mimos personalizados. A intervenção teve o objetivo
de transformar o modo de se fazer assistência hospitalar com humanização.

Em revista internacional

Comissão de Ética de Enfermagem
Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino nomearam, no último dia 3 de março, no Anfiteatro Padre
Albino, a Comissão de Ética de Enfermagem. A comissão tem como finalidade garantir a conduta ética dos
profissionais de Enfermagem nas instituições; zelar pelo exercício ético nas instituições, combatendo o
exercício ilegal da profissão, educando, discutindo e divulgando o Código de Ética dos profissionais; notificar ao Conselho Regional de Enfermagem as irregularidades, reivindicações e sugestões.
A gestão 2016 da Comissão Ética de Enfermagem dos hospitais da Fundação ficou assim composta:
Presidente – Carlos Eduardo Mancini Gomes
Secretário – Enel Rogério Caneo
3° Membro Efetivo – João César Jacon
4° Membro Efetivo – Marina Ferreira Caiuby
5° Membro Efetivo – Ludimila Ferreira da Cruz Silva
6° Membro Efetivo – Paulo César Andrade
7° Membro Efetivo – Rina Magda Bonfochi Alencar

2º Membro Suplente – Monize Boseli Marton
3º Membro Suplente – Rosemeire Eliane Pirota
4º Membro Suplente – Melina Sant Ana Bertelini
5º Membro Suplente – Eliete Maria Delatore
6º Membro Suplente – Tania Azevedo da Silva
7º Membro Suplente – Cintia Aparecida Fernandes Martin Porta

O certificado que reconhece a Comissão é assinado pela gerente de fiscalização do Conselho
Regional de Enfermagem/COREN/SP, Viviane Camargo Santos e pela presidente, Fabíola de Campos Braga Mattozinho.
A nova Comissão de ética de enfermagem
realizou sua primeira reunião com a presença de
representantes do COREN/SP no dia 28 de março,
às 14h, no Anfiteatro Padre Albino, quando discutiu a atuação do grupo e conheceu, por meio de
relatos, experiências de outras unidades.

Campanha de vacinação
Alunos do 1° ano do curso de Enfermagem da FIPA participam da campanha de vacinação contra o vírus
Influenza, causador da gripe. Nos dias 13 e 20 de abril, das 7h30 às 11h30, supervisionados pela Profª Fátima Serradilha, desenvolveram a campanha na UBS Dr. Alcione Nasorri, onde vacinaram as pessoas que fazem parte dos
grupos de riscos - idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com diabetes, doença cardíaca e respiratória crônica.
Até o momento, 73 pessoas foram vacinadas.
Terça-feira (19), às 14hs, no Câmpus Sede da FIPA, os acadêmicos realizaram a campanha na Faculdade da Terceira Idade, onde 25 alunas foram imunizadas.

O trabalho “CXCR4 Biomarker Expression in Invasive Ductal Carcinoma of the Breast and Its Relation with
Axillary Lymph Node Metastasis”, desenvolvido pelo
acadêmico Murilo Cazellato Pacheco de Mello, aluno
do 6º ano da Medicina da FIPA, e pelo Prof. Dr. Eduardo
Rogério Malaquias Chagas, Mastologista e professor de
Ginecologia do curso, foi publicado na revista International Journal of Health Sciences and Research, vol 6(4),
uma publicação de acesso aberto e internacional.
O trabalho pesquisou a presença do biomarcador
CXCR4 em pacientes do SUS e do consultório do mastologista com câncer de mama do tipo carcinoma ductal
invasivo e relacionou sua expressão a uma maior taxa de
metástases para linfonodos axilares. “Tal relação pode
ser usada para guiar decisões terapêuticas nas pacientes
com câncer de mama num futuro próximo”, disse Murillo.
O artigo pode ser acessado através do link: http://www.
ejmanager.com/mnstemps/107/107-1460097313.
pdf?t=1460386377

Os 3 porquinhos na Pediatria
Dia 02 de abril último, o curso de Pedagogia da FIPA
realizou o Projeto de Extensão GPS da Alegria, coordenado pelas docentes Dirce Aparecida Gimenez e Fabiana Fiorim Checconi.
Na Brinquedoteca do Câmpus Sede, os alunos trabalharam a história “Os três Porquinhos”, explorando o
valor da união da família. Após a teoria participaram de
oficina e confeccionaram os personagens da história
para levar à Pediatria do Hospital Padre Albino e realizar a contação de história para as crianças internadas.
O grupo de alunos recebeu orientações de como proceder dentro do contexto hospitalar, bem como para contar histórias de maneira breve e sucinta, sem perder o valor
humano e moral da temática selecionada, proporcionando momentos que amenizem o efeito do tratamento ou
da internação das crianças, familiares e funcionários.
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Pais e filhos contra
o Aedes aegypti
O Colégio Catanduva, mantido pela
Fundação Padre Albino, iniciou dia 08 de
abril último, projeto de combate ao mosquito Aedes Aegypti integrado ao 1º Encontro Vivência e Socialização deste ano,
que tem a participação dos pais. O projeto envolve os alunos do 2º ao 5º ano do
Ensino Fundamental, na faixa etária de
07 a 10 anos.
De acordo com a Coordenadora Pedagógica do Colégio, Profª Fabiana Fiorim Checconi, através de uma peça teatral, que mostrou como o desperdício e
o mau uso da água podem criar um ambiente agradável e propício ao mosquito
Aedes aegypti, os pais foram conscientizados sobre a importância de evitar desperdício de água e como utilizá-la com
inteligência.
Encerrado o teatro, as professoras
lançaram um desafio às crianças, inti-

Divulgação

tuladas “detetives”, a procurarem focos
em suas casas ou em casas próximas ou
conhecidas para realizarem ações de
combate ao mosquito. “Solicitamos aos
pais que registrem essas ações através
de fotos e nos enviem para o e-mail projetodengue@colegiocatanduva.com.br,
pois registraremos todas as ações realizadas pelas crianças em suas casas no
site do Colégio e no Facebook”, explicou
Profª Fabiana.
O encontro foi encerrado com a apresentação da música “Asa Branca”. O projeto foi finalizado no dia 20 de abril.
Do projeto participaram as professoras Rita de Cássia Massambani Peres, do 5º
ano; Rosemary Fátima M. dos Santos, do
3º ano; Rosemeire Ap. Marques Rosa, do
2º ano; Stela Maria de Souza Freitas, do 4º
ano; Neusa Regina Baldo Banhos, de Educação Física, e Adelza Facchini, de Inglês.

Cenário da peça teatral.

Combate à dengue
No último dia 13 de abril, os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio
Catanduva realizaram trabalho sobre o combate à dengue, orientados pela Profª Rita
de Cássia Bobadilha. Eles pesquisaram sobre a transmissão, manifestação e sintomas
da doença e que é importante procurar orientação médica aos primeiros sintomas,
pois as manifestações iniciais podem ser confundidas com outras doenças, como febre amarela, malária ou leptospirose e não indicam o grau de gravidade da doença.
Por fim, concluíram que a melhor forma de evitar a dengue é eliminar os locais
que acumulam água, propícios para a criação do mosquito transmissor da doença.

Defesa de Mestrado

Arrecadação solidária
Divulgação

A Profª Fabiana Fiorin Checconi, Coordenadora Pedagógica do Colégio Catanduva e
docente do curso de Pedagogia da FIPA, defendeu tese de Mestrado junto ao Programa
de Pós-graduação em Processos de Ensino, Gestão e Inovação, Área de Educação, Curso
de Mestrado Profissional da UNIARA - Centro Universitário de Araraquara.
A defesa da tese “A Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental: a criança no foco das investigações” foi feita no dia 26 de fevereiro último, às 9h00, para a banca
formada pela Profª Drª Muriane Sirlene Silva de Assis, da UAB/UFSCar; Profa. Dra. Maria
Betanea Platzer, orientadora, e Profª Drª Dirce Charara Monteiro, ambas do Centro Universitário de Araraquara/UNIARA.

Palestra sobre gripe

Entrega dos sabonetes em uma das entidades beneficiadas.
Durante a V Semana da Integração de
Calouros do curso de Pedagogia da FIPA,
de 29 de fevereiro a 04 de março, o curso
propôs disputa entre as equipe de arrecadação de sabonetes e pastas de dente
para doação a entidades de Catanduva.
Os alunos arrecadaram mais de 1.600
itens entregues no último dia 14 de março ao Asilo São Vicente de Paulo, Casa de
Recuperação Lírio dos Vales, Casa do Migrante, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
(POP), Recanto Monsenhor Albino e na
Pediatria do Hospital Padre Albino.
Datas comemorativas
No dia 12 de março, às 14h00, na
Brinquedoteca do Câmpus Sede, o curso iniciou as atividades de Extensão de
2016 com o projeto “Resgatando as datas comemorativas no contexto escolar”.
O projeto tem objetivo de desenvol-

ver as potencialidades culturais de cada
aluno respeitando suas individualidades e cultura, resgatando suas raízes e
estimulando a reflexão e a revisão ética
de valores, atitudes, comportamentos
e responsabilidade social perante um
contexto histórico. A Profª Fabiana Fiorin
Checconi explica que “as datas comemorativas, por fazerem parte da nossa história, inseridas no currículo da educação
básica, são uma ferramenta pedagógica
relevante no desenvolvimento infantil e
na ampliação de conhecimentos”.
No primeiro dia do projeto os alunos
trabalharam a Páscoa, integrada com a
literatura infantil, utilizando o livro de
Ruth Rocha “O coelhinho que não era
da Páscoa”, em que resgataram valores
culturais da história como família, solidariedade, compreensão, prática do bem,
amizade, autoestima e outros. Os encontros ocorrerão sempre no penúltimo sábado de cada mês.

Ação na APAE
Dia 18 de março, das 8h00 às 11h00,
alunos do curso de Medicina da FIPA,
membros do comitê da IFMSA Brazil FAMECA, em parceria com as Ligas de Endocrinologia e Diabetologia, Medicina
Esportiva e de Neuropsiquiatria, acompanhados pela Profª Drª Nilce Barril,
realizaram ação na APAE de Catanduva
pelo Dia Internacional da Síndrome de

Down (21 de março).
As Ligas realizaram aferição de pressão
arterial e glicemia e verificação das medidas antropométricas nos alunos daquela
entidade. Os acadêmicos dos cursos de
Licenciatura e Bacharelado em Educação
Física, acompanhados pela Profª Luciana
Basto, promoveram atividades de recreação, música, dança e esporte.

O Dr. Ricardo Santaela Rosa, médico infectologista e docente do curso de Medicina, falou sobre a gripe A, também conhecida como gripe suína, causada pelo vírus
H1N1, no último dia 12 de abril às alunas da Faculdade da Terceira Idade da FIPA.
Dr. Ricardo falou sobre os riscos da doença, os cuidados necessários para evitar
que o vírus se propague e a importância da vacinação, principalmente para os grupos considerados de risco. No dia 19, as alunas participaram da campanha de vacinação realizada pelo curso de Enfermagem no Câmpus Sede.
Corrupção
No dia 21 de março, a equipe do Mensalinho contra corrupção, autora da cartilha
“O controle social dos gastos públicos”, desenvolvida por alunos do curso de Direito
da FIPA, ministrou palestra para os alunos do 1º ano do curso de Administração.
Os alunos apresentaram a cartilha educativa do projeto, que tem o objetivo de
auxiliar o cidadão a ter postura mais racional diante do Estado e fazer valer o direito
fundamental de controlar os gastos públicos excessivos. Na palestra os alunos mostraram aos acadêmicos de Administração, passo a passo, como é possível combater
a corrupção no setor público.
Orientação
Nos dias 17 e 24 de março, das 8h00 às 10h00, no salão paroquial da Igreja de
Santa Terezinha, seis alunos do 4° ano do curso de Enfermagem da FIPA, supervisionados por docente, realizaram atividade educativa para um grupo de idosas.
Os alunos falaram sobre “Prevenção de quedas” e “Orientações a cuidadores informais de idosos” e esclareceram dúvidas do grupo relacionadas ao tema. Os alunos realizaram, ainda, aferição de pressão arterial nos 22 idosos que participaram
da atividade.
Trabalhadores de usina
No dia 29 de fevereiro e 11 de março, dois alunos do curso de Direito da FIPA e a
egressa Leila Masteguin proferiram palestra para cerca de 40 funcionários da empresa
Noble, Unidade de Catanduva, sobre direitos trabalhistas básicos; nova palestra está
prevista para 19/05. Os trabalhadores tiraram diversas dúvidas sobre seus direitos.
“É muito importante essa integração do curso de Direito com a sociedade. Não
podemos nos tornar apenas ‘aplicadores de leis’; temos, além disso, uma função social e através deste tipo de atividade conseguimos realizá-la”, disse Leila Masteguin.
As palestras fazem parte das atividades de extensão promovidas pelo curso, com a
participação de seus alunos e de egressos, visando levar à sociedade as noções básicas sobre seus direitos e deveres.
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Cursos de nivelamento
Estão abertas as inscrições para os Cursos de nivelamento de Português e Matemática promovidos pelo
Núcleo de Apoio ao Estudante/NAE da FIPA que serão
realizados nos dias 21 e 28 de maio e 04 de junho das
08h00 às 12h00.
O curso de Matemática será ministrado pelo Prof.
Me. Nilson Mozas Olivares no Câmpus Sede e o curso
de Português pela Profa. Me. Eunice Alonso no Câmpus
São Francisco. Os cursos são destinados para todos os
alunos da FIPA. As inscrições estarão abertas até o dia
18 de maio nas secretarias dos Câmpus no valor de R$
15,00. Os participantes receberão certificado com carga
horária de 20 horas. As vagas são limitadas.

Atividades especiais

Dr. Sinval é parceiro da Fundação.

Deputado Dr. Sinval Malheiros indica
R$ 1,5 milhão para a Fundação Padre Albino
O médico e deputado federal Dr. Sinval Malheiros
(PTN/SP) apresentou indicação destinando R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares para a Fundação Padre Albino, mantenedora dos hospitais “Padre Albino”
e “Emílio Carlos”. O valor consta na cota individual de
emendas do parlamentar, que neste ano devem ser
pagas pelo governo federal em virtude do orçamento
impositivo.
“A Fundação Padre Albino tem projetos de relevante
envergadura social, como a transferência do Serviço de
Hemodiálise que hoje é realizado no Hospital Padre Albino para o Hospital Emílio Carlos, onde será ampliado”,
justificou o deputado. “Também é importante destacar a
campanha que a Fundação realiza para viabilizar o Hospital de Câncer de Catanduva”, acrescentou Malheiros.

Com a verba serão adquiridos os seguintes equipamentos: Hospital Padre Albino – Foco cirúrgico de
teto; Expansor de pele; Dermátomo; Endoscópio flexível e Ultrassom diagnóstico. Hospital Emílio Carlos: Lavadora ultrassônica acima de 15 litros; Foco cirúrgico
de teto; Sistema de vídeo Endoscopia flexível; Endoscópio flexível e Ultrassom diagnóstico transesofágico
e exames avançados.
O presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, agradeceu ao deputado Dr.
Sinval Malheiros, que pertence ao corpo clínico dos hospitais da Fundação e é professor do curso de Medicina
da FIPA. “Dr. Sinval Malheiros é nosso parceiro e esses
equipamentos vão ajudar na melhoria do atendimento
dos nossos hospitais, nosso objetivo”, disse Dr. Amarante.

Se for faltar, avise!
Dando continuidade ao projeto “AME AO
Divulgação
PRÓXIMO” para redução do absenteísmo, o Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino,
está visitando os municípios atendidos para divulgação da campanha. A gerente administrativa do AME, Renata Rocha Bugatti, informou que
em tenda instalada na praça central ou diante
das UBS dos municípios atendidos é divulgada
a música educativa do projeto e distribuídos folhetos com informações ao cidadão sobre o seu
compromisso com a redução do absenteísmo.
Nessa segunda fase do projeto o AME Catanduva visitou as cidades de Palmares Paulista, dia
08, Elisiário, dia 11 e Sales dia 15 de abril último.
“Aproveitamos a oportunidade e visitamos as Campanha contra o absenteísmo já visitou três cidades.
escolas públicas e orientamos os alunos sobre a impor- pareceram e 8.611 pacientes não compareceram para
tância de avisar a falta e distribuímos os folhetos para fazer exames, dos 128.576 agendados.
levarem aos pais, amigos e vizinhos, ajudando assim na
O AME Catanduva, centro de diagnóstico e oriendivulgação”, esclareceu Renata.
tador de condutas, atende 19 municípios da região de
O AME Catanduva atende várias especialidades e Catanduva. Para ser atendido no AME Catanduva o paexames. Após o agendamento da consulta ou do exa- ciente deve ir à Unidade Básica de Saúde do bairro onde
me, caso não possa comparecer, o paciente deve avisar será atendido por um médico que, se julgar necessário,
com antecedência de no mínimo 04 (quatro) dias para fará o encaminhamento para o Especialista do AME
a vaga ser reaproveitada, com a colocação de outro ou para exame. Após esse encaminhamento, a própria
paciente que já está esperando na mesma fila. “Se o Unidade de Saúde do bairro é quem agenda o pacienpaciente for faltar à consulta/retorno ou ao exame ele te no AME e o informa o dia e hora do atendimento. O
deve avisar a UBS (Unidade Básica de Saúde) ou o AME paciente deve chegar com antecedência de 40 minutos
com 04 dias de antecedência”, pede Renata Rocha.
do horário de atendimento e seguir as orientações conRenata informou que em 2015 foram agendadas tidas na filipeta, (comprovante de agendamento que o
62.278 consultas, sendo que 9.387 pessoas não com- paciente recebe com várias orientações).

O Recanto Monsenhor Albino está desenvolvendo
programações especiais diárias para os idosos, organizadas pelos Setores de Psicologia e Terapia Ocupacional. As atividades estão relacionadas à cognição, percepção, organização viso-motora, psicomotricidade,
orientação espacial, motivação, socialização com utilização de figuras, bola, bexigas, música, entre outros
materiais. Das atividades participam idosos de cadeiras
de rodas e os que andam normalmente.
No dia 19 de março, funcionários da Noble Agri, em
parceria com Recanto, ofereceram às idosas manhã de
beleza e muitos mimos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No dia 11, o grupo de estágio do 3°
ano do curso de Enfermagem da FIPA realizou atividade
com os idosos e distribuiu vários brindes.

Almoço de Páscoa
Como tradicionalmente acontece, o Lions Clube de
Catanduva ofereceu os ingredientes para o almoço de
Páscoa dos idosos do Recanto Monsenhor Albino servido
no dia 26 de março último. Os leões e doadoras, comandados pelo casal presidente Mário José Motta e Izabela
Sant´Ana Motta, compareceram e serviram os idosos.
No dia 24 foi realizada a III Via Sacra no Recanto, conduzida pelo Padre Francisco Adão da Silva, Prof. João Vitussi Filho e Profª Lourdinha Vitussi, com a participação
de idosos, visitantes, funcionários e coral.
O SENAC de Catanduva, através de um grupo de
voluntários, professores e alunos, ofereceu aos idosos,
dia 26 de março, com música ambiente, uma caixa de
chocolate para cada um deles.
A Construtora Sanatec atendeu a pedido e doou 300
reais, somados à doação de três funcionários, para compra de ovos de Páscoa. A Srª Luana Priscila confeccionou
os ovos, doando seu trabalho voluntário. A Srª Regina Silva
Monteleone doou 63 avos de páscoa e o IMES FAFICA, através de grupo de voluntários do curso de Nutrição, acompanhados pela Profª Sandra Manfrin, visitou os idosos leito
a leito doando chocolates e momentos de carinho.

Bolsa do Cremesp
A Banca do Centro de Bioética do Conselho Regional
de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) selecionou, dentre 20 projetos de pesquisa que serão desenvolvidos em 2016, o projeto “Utilização de aplicativos de comunicação instantânea na prática médica: análise sobre
o comportamento de Médicos Residentes perante esse
dilema ético”, do acadêmico da FIPA Leonardo Valentini
Arf, do 3º ano, orientado pelo Prof. Ricardo Gonsaga.
Desde 2001, o projeto de bolsa de pesquisa incentiva alunos do 1° ao 5° ano de Medicina a desenvolver e
valorizar o enfoque bioético na assistência. A bolsa tem
duração de 10 meses, com valor mensal de R$ 600,00.
Contam como critérios de avaliação dos trabalhos, entre
outros, originalidade, integração e definição dos objetivos e relevância das pesquisas.
Dia 1° de abril último, Leonardo apresentou aos conselheiros do Cremesp a primeira fase do projeto. Nesta
apresentação foram discutidos os temas e os métodos
das pesquisas de todos os contemplados no programa
de bolsa de estudo para 2016.
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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
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

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
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

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

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 HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches - Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970

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

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino - Rua 13 de Maio 1269 - Tel: (17) - 3522-5396

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

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

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº

Alerta contra a hipertensão arterial
Nos dias 12 e 13 de abril, a Liga de Clínica Médica do curso de Medicina da FIPA
realizou, no Hospital Emílio Carlos, atividade sobre hipertensão arterial. Os alunos
abordaram os pacientes que aguardavam
atendimento para falar sobre a importância de cuidar da saúde, da alimentação
saudável e de praticar de exercícios físicos, assim como os malefícios dos hábitos
de tabagismo e alcoolismo.
O objetivo da atividade foi alertar
os pacientes sobre os perigos da hiper-

tensão arterial e sugerir que passem por
avaliações médicas regularmente.
Projeto Verminose
No dia 17 de março, das 8h00 às
10h00, a Liga de Pediatria do curso de
Medicina realizou o Projeto Verminose
na EMEF Profª Graciema Ramos da Silva
(CAIC).
Os alunos de 3º e 4º anos do Ensino
Fundamental daquela escola assistiram
à palestra sobre doenças que acometem

o trato gastrointestinal. Para isso foram
utilizados cartazes ilustrativos produzidos pelos membros da Liga e, após a
apresentação, os cartazes foram fixados
nas paredes da escola. Com linguagem
de fácil compreensão, os acadêmicos de
medicina ministraram a palestra para 95
crianças.
Planejamento familiar
No dia 20 de abril, às 19h30, no An-

fiteatro Padre Albino, o curso de Enfermagem da FIPA promoveu a palestra
“Mulher no controle”, ministrada pelo Dr.
Ricardo Leandro Marchesim, médico ginecologista e obstetra do Hospital Padre
Albino. O tema da palestra foi Planejamento familiar, visando principalmente
a promoção da saúde da mulher.
O evento reuniu cerca de 130 pessoas,
entre elas acadêmicos e docentes do curso de Enfermagem da FIPA.
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Divulgação

Maior segurança
FPA constrói passarelas em área interna do “Emílio Carlos”
A Fundação Padre Albino construiu passarelas no Hospital Emílio Carlos para que
os pedestres caminhem com segurança pela área externa. As passarelas contêm
rampas de acesso em diversos pontos, piso tátil e iluminação e foi construída, ainda,
na entrada do prédio, lombada com faixa de pedestre para dar aos alunos e pacientes segurança na travessia.
No Hospital Emílio Carlos está instalado o Câmpus Sede da FIPA, com seus seis

cursos, onde, nos períodos diurno e noturno circulam aproximadamente 1.500 pessoas, entre alunos, funcionários, pacientes e visitantes. A melhoria foi feita com base
na pesquisa sobre inclusão no ensino superior feita pelo NEI – Núcleo de Educação
Inclusiva da FIPA.
A FIPA já fez as adequações para acessibilidade no Câmpus São Francisco, onde
estão instalados os cursos de Administração e Direito.

Adequações para acessibilidade
Com base na pesquisa realizada sobre inclusão no
ensino superior, o NEI – Núcleo de Educação Inclusiva
da FIPA vem realizando diversas adequações nos Câmpus Sede e São Francisco.
As adequações mais recentes foram no Câmpus
Sede. O balcão da Biblioteca Cheddi Gattaz foi rebaixado, instaladas placas de sinalização tátil (em braile)
indicando as salas de aula, biblioteca, laboratórios etc,
instalado o sistema de sinalização sonora “digital voice”

nos elevadores e rebaixamento dos balcões de atendimento das secretarias e tesouraria.
O objetivo do Núcleo é estabelecer referenciais de
acessibilidade necessários para a organização de práticas inclusivas na instituição, remodelar o ambiente físico-arquitetônico em função desses referenciais e criar
uma cultura de acessibilidade na comunidade acadêmica, um dos objetivos das Faculdade Integradas Padre
Abrino (FIPA).

Fotos: Divulgação

Balcão de atendimento rebaixado.

Piso tátil

Banheiro adaptado.

Projeto SensibilizArte
Na busca por uma formação mais humana, alunos do
curso de Medicina da FIPA, através da IFMSA Brazil, implantaram o projeto SensibilizArte Catanduva - Humanizar através da arte. O projeto, também conhecido como
Sensi, consiste em aproximar o acadêmico da realidade
futura de forma alegre dentro dos hospitais Emílio Carlos
e Padre Albino. A ideia do grupo é aliviar a angústia, a
ansiedade e até mesmo a dor dos pacientes através de
um sorriso ou uma gargalhada.
O projeto é dividido em quatro vertentes: Palhaçoterapia, Contação de história, Música e Artesanato. Os 28
alunos participantes do projeto se dividiram em quatro
grupos e toda quinta-feira, das 12h00 às 14h00, realizam
visitas aos pacientes dos hospitais. Para colocar o projeto
em prática, os alunos participaram de capacitações com
psicólogos, músico, terapeutas, professores de artes e artes cênicas e palhaços.
O projeto é aberto para alunos de todos os cursos

da FIPA. Os interessados em participar deverão passar
por uma prova de aptidão no dia 05 de maio próximo,
às 13h00, no Câmpus Sede da FIPA. As inscrições devem
ser feitas na subsecretaria do Câmpus Sede com Natália.

Biomedicina discute o
profissional nos laboratórios
No último dia 13 de abril, a partir das 19h30, no
Anfiteatro Padre Albino, o curso de Biomedicina da
FIPA, através do Centro Acadêmico Biomedicina Catanduva (CABC), realizou a mesa redonda “Análises
clínicas”.
A mesa redonda foi realizada para discutir as atividades exercidas pelos profissionais biomédicos dentro dos laboratórios de análises clínicas, como os procedimentos de rotina, cuidado com amostras e com
os pacientes, como solucionar problemas recorrentes,
além da importância da qualidade dos serviços.
Participaram da mesa redonda a Coordenadora
do curso, Profª Drª Ana Paula Girol, e os professores
Andreia de Haro Moreno, Daniel Henrique Gonçalves,
Manzélio Cavazanna Júnior e Wanessa Medina, além
dos convidados biomédicos Marcela Fazoni Branca,
Biomédica do Hospital Padre Albino, João Calamares
Neto, Biomédico na Unidade de Pronto Atendimento UPA, e Maria Adriana Fraga, Biomédica proprietária do
laboratório Exame, da cidade de Catanduva.
O evento contou com a participação de aproximadamente 60 alunos dos quatro anos do curso de Biomedicina.

Automedicação

Novo prédio da
Educação Física

Dia 19 de abril, às 14h00, no Câmpus Sede, as alunas
da Faculdade da Terceira Idade da Educação Física da
FIPA tiveram aula sobre o perigo da automedicação, ministrada pelo Farmacêutico Belmiro Junior. O farmacêutico explicou que muitas vezes a utilização de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas
não habilitadas pode agravar doenças, comprometer a
eficácia de outros tratamentos, além de gerar risco de
reações alérgicas ou até problemas mais graves.
Nesse mesmo dia, as alunas participaram da campanha de vacinação contra o vírus Influenza promovida
pelo curso de Enfermagem.

As novas instalações para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física das Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA), no Câmpus Sede, estão quase prontas.
No novo prédio, de 1.005 metros quadrados, foram
construídas salas de musculação, ginástica, danças e
lutas, que se somarão às duas quadras cobertas e à
mini pista de atletismo. Após a instalação de equipamentos, o novo espaço de aprendizado já começa a
funcionar. A previsão de inauguração do prédio é para
o mês de junho.
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Esclarecimento
sobre doações
A Fundação Padre Albino informa
que possui setor próprio para captação
de recursos. Nas solicitações de doação
feitas pelo Telemarketing, seus funcionários se identificam e a pessoa que vai à
residência entrega recibo impresso, em
nome da instituição, emitido por máquina semelhante à de cartão de crédito. A
Fundação não terceiriza este serviço.
Com o lançamento do Hospital de
Câncer de Catanduva (HCC), todas as
campanhas desenvolvidas pela Fundação
estão direcionadas para este fim. Recentemente foi formada a Rede de Colaboradores do HCC, que já está fazendo promoções, no caso os Cafés Solidários, e outras
em organização. No entanto, os “Colaboradores HCC” não estão pedindo doações
no comércio, nem nas residências, mas
são autorizados formalmente a atuar em
nome do Hospital de Câncer e são identificados através de crachás nos eventos e
promoções sob a responsabilidade deles.
Uma funcionária do Telemarketing informou à Diretoria da Fundação que pessoas estão percorrendo residências de
Catanduva pedindo doação em dinheiro
para o Hospital de Câncer de Catanduva.
O presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante,
informa que, além do Telemarketing,
ninguém mais está autorizado a solicitar ajuda financeira para o HCC, pois
não autorizou terceiros a fazê-la e que,
portanto, estão usando o nome da entidade indevidamente.
As pessoas interessadas em ajudar o
Hospital de Câncer de Catanduva têm as
seguintes opções: 01 – pelo site www.
abracehcc.com.br, na opção DOE AGORA, com cartão de crédito; 02 – Depósito
no Bradesco, agência 3499-1, conta corrente 333000-1 e 03 – pelo telefone 17
– 3311-3365.

Visitas ao HCC
A Fundação Padre Albino iniciou dia
08 de abril último as visitas programadas
ao Serviço de Radioterapia, que proporcionará a implantação do Hospital de
Câncer de Catanduva. Neste dia participaram da visita os Rotarys Clubes 14
de Abril, Catanduva e Norte, AVCC, OAB,
Lions Clube, ACE, Fundo Social de Solidariedade, Interact, Conselho da Mulher
Empresária, AEC e Rotaract. No dia 18 a
visita foi da imprensa local e no dia 25 as
diretoras das escolas da rede municipal
de ensino.
Os convidados foram recebidos pelo
Presidente da Diretoria Administrativa e
pelo Diretor de Captação de Recursos,
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante e
Prof. Nelson Lopes Martins, respectivamente, para um café da manhã. Eles falaram sobre a campanha lançada para o
término da obra e pediram apoio na divulgação. Após assistirem ao filme oficial
da campanha, os convidados visitaram a
obra da Radioterapia.
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Divulgação

Alongamento/aquecimento e aula de zumba antes da caminhada.

Caminhada contra o câncer
A “Caminhada contra o câncer – um
grande passo para a vida” promovida dia
10 de abril último pela Fundação e Hospital de Câncer de Catanduva reuniu 300
pessoas na pista de caminhada do Aeroclube de Catanduva.
Realizada para marcar o Dia mundial
da luta contra o câncer, a caminhada foi
iniciada com o agradecimento do presidente da Diretoria Administrativa, Dr.
José Carlos Rodrigues Amarante, às pes-

soas que adquiriram o kit e apoiaram a
causa. Em seguida, alunos do 3º ano do
curso de Bacharelado em Educação Física
da FIPA comandaram o alongamento e o
aquecimento e o aluno Rafael Class, do 4°
ano, ministrou uma rápida aula de zumba.
O Diretor de Captação de Recursos, Prof.
Nelson Lopes Martins, deu a largada.
Os alunos do curso Técnico de Enfermagem do Colégio Catanduva, acompanhados pelo Coordenador do curso,

Enfermeiro Benedito Carlos Rodrigues,
aferiram a pressão dos participantes antes e depois da caminhada.
Muitas pessoas participaram da caminhada sem o kit composto por camiseta e squeeze, que se esgotou no
início da semana. A caminhada teve o
apoio da FIPA, Prefeitura de Catanduva,
Garden Shopping, Padre Albino Saúde
(PAS) e AVCC – Associação de Voluntários contra o Câncer.

APOIOS AO HCC
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, e o Diretor de Captação
de Recursos, Prof. Nelson Lopes Martins,
foram à reunião da Câmara Municipal de
Catanduva dia 22 de março para falar sobre a campanha para o Hospital de Câncer de Catanduva.
Os vereadores elogiaram o projeto e
fizeram perguntas ao Dr. Amarante. O vereador Nilton Cândido parabenizou pela
ousadia de transformar um sonho em
realidade e disse que “isso começa a trazer o sentido de orgulho pela Fundação
Padre Albino”. O vereador Paraná pediu
aos demais que façam gestões junto aos
deputados para a indicação de recursos
para o HCC.
Os padres da Diocese de Catanduva,

em apoio ao HCC, informaram seus fiéis
durante as missas sobre o período do
0500 e distribuíram folhetos; alguns exibiram o filme oficial da campanha.
No dia 18 de abril, o Prof. Nelson Martins foi à reunião da Câmara Municipal de
Elisiário. Recebido pelo presidente Paulo
César Leão Fernandes e oito vereadores,
ele explicou sobre a construção do Serviço de Radioterapia e pediu ajuda na
divulgação da campanha. Os vereadores
se mostraram solidários, inclusive falaram sobre eventos que poderiam reverter recursos para o Hospital de Câncer.
O Prof. Nelson Lopes Martins participou na manhã do dia 07 de abril último
de reunião com os Coordenadores dos
oito cursos da FIPA, que se dispuseram a
colaborar divulgando a campanha para

Coordenadores de cursos da FIPA.

Câmara Municipal de Elisiário.

Padres da Diocese de Catanduva.

Câmara Municipal de Catanduva.
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os docentes de seus cursos, assim como
para os alunos.
No dia 19 o apoio veio da Loja Maçônica Dr. Prof. Virgílio de Arruda Mendes
nº 528, de Catanduva, depois da visita
do Prof. Nelson. Muitos membros da Loja
são integrantes da AVCC - Associação dos
Voluntários de Combate ao Câncer e se
mostraram solidários com a causa e dispostos a divulgá-la e a promover eventos
em benefício do Hospital de Câncer.
Mais
A Equipe Conte Comigo, composta
por alunos do curso noturno de Gestão
Empresarial da FATEC, está apoiando a
campanha para o HCC. A aluna Letícia Bugança Stelute, do 5º ano, retirou folhetos
da campanha para distribuir em vários
pontos de Catanduva. A dupla sertaneja
Pedro Paulo & Alex, que se apresentou
na noite do dia 31 de março no rodeio de
Uchoa, também apoia a campanha. Sucesso no sertanejo universitário, a dupla
gravou uma mensagem pedindo apoio
à campanha do 0500, que foi encerrada
dia 19 último.

Loja Maçônica Dr. Virgílio de A. Mendes.

