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Positio sobre Padre Albino será analisada no Vaticano
Divulgação

Da esquerda para direita: Paolo Vilota, Postulador da Causa, D. Otacílio, Bispo da Diocese de Catanduva, Cardeal Amato e Pe. José Luís, Vice-Postulador.

A Positio, conjunto de documentos e depoimentos sobre as virtudes cristãs de Pe. Albino, foi entregue no dia 19 de outubro último ao Cardeal
Ângelo Amato, prefeito da Congregação das Causas dos Santos, no Vaticano. Agora ela será analisada por comissões, bispos e cardeais e por último
pelo Papa Francisco. Página 11.

Fundação reestrutura seu Serviço de Oncologia
Quando entrar em funcionamento o Serviço de Radioterapia, que
possibilitará a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC, a
Fundação Padre Albino já terá reestruturado o seu Serviço de Oncologia. A reestruturação começou em 2014. Última página.

Colégio Catanduva abre matrículas
para 2018 com bolsas sociais
O Colégio Catanduva está com matrículas abertas para o curso Técnico em Enfermagem com uma grande novidade: vai disponibilizar bolsas sociais de 50 a 100%. Página 09.

Projeto Sangue e Vida
O curso de Biomedicina da FIPA está realizando o projeto Sangue
e Vida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da
Família (USF) de Catanduva para verificação do tipo sanguíneo e realização do esfregaço sanguíneo com a finalidade de encontrar possíveis
portadores de doenças crônicas (leucemias em fase inicial). O projeto
irá até 08 de dezembro. Página 07.

Acupuntura no SUS

Divulgação

A Liga de Dor e Anestesiologia do curso de Medicina da
FIPA realizou orientação aos
pacientes do Hospital Emílio
Carlos sobre a acupuntura.
Os alunos informaram que o
tratamento é disponibilizado
pelo SUS através do AME Catanduva, administrado pela
Fundação Padre Albino.
Os alunos orientaram os pacientes a respeito
Página 06.
do tratamento.

Alunos da FIPA têm excelente desempenho no
Processo Seletivo da Educação
O edital das notas do Processo Seletivo 2017 da Secretaria de Educação de Catanduva apontou alunos e egressos da FIPA com as melhores
pontuações. Eles participaram do cursinho preparatório, o Projeto Passar,
realizado em setembro pelo curso de Pedagogia da FIPA. Página 08.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

BOAS FESTAS
Dentro
do
calendário
do
ano civil é chegada a hora das
comemorações,
festas, presentes,
comilanças, viagens etc. Talvez
até mesmo um
breve olhar para
o ano transcorrido e um profundo suspiro de esperança e receio do ano novo que se aproxima. Percebese, todavia, que boa parte das pessoas não
se atenta exatamente para o verdadeiro significado das “festas”, sobretudo a de Natal. É
muito provável que muitas não vejam razão
para comemorar, por motivos que vão desde
decepções pessoais até da situação financeira/política/econômica do país.
Com ou sem razão é preciso lembrar que o
festejo natalício não enseja necessariamente
ações de ordem consumistas, como as acima
citadas, embora também lhes sejam inerentes.
Antes deve ser um momento para recordar o
surgimento no mundo dos homens d’Aquele
que nos trouxe muito mais que uma mensagem de salvação; trouxe um exemplo concre-

to de que um mundo melhor é possível ainda
nesta vida. Trouxe também uma mensagem
viva d’Aquele a quem tudo devemos, inclusive
nossa própria vida. Esse deve ser um momento
de congraçamento entre todas as pessoas, independentemente de sucesso financeiro, poder aquisitivo, status social ou qualquer outra
situação que tenha valor meramente nesta vida
e de nada nos servirão na outra.
Crer ou não nisto é de plena liberdade de
cada um. Mas... se a mensagem deixada por
Jesus é de paz, esperança e amor ao próximo
por que não acreditar? Afinal, não é exatamente disso que precisamos para ser feliz? Os bens
materiais, absolutamente necessários na medida certa, são efêmeros. Então deixemos de lado
por um momento nossas preocupações, angústias e falta de perspectiva para nos irmanarmos
num só e mesmo espírito, na pessoa daquele
que nos mostrou que é possível, sim, ainda que
para isso tivesse que doar sua própria vida. Do
que mais precisamos para crer?
Um santo e feliz Natal a todos.

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

Acomodados
Não se acostume com a dor, nem se acomode com
a miséria, não entre para o círculo dos acomodados.
Lembre-se: a Terra é redonda e nas muitas voltas que
ela dá você pode mudar de lugar, ganhar ou perder, vai
começar e terminar muita coisa. Então é importante,
fundamental, manter o espírito de luta, com a certeza
de que sempre se pode fazer melhor, não importando
o que você resolveu fazer.
Sempre é possível melhorar alguma coisa, seja ela física ou espiritual; é possível melhorar o seu relacionamento
familiar, a amizade, o seu trabalho, as suas notas na escola, o seu salário, a sua autoestima. Não se limite, não fique
de braços cruzados olhando o navio de cruzeiro levando

pessoas como você para a sua viagem de sonho. Lute, lute
mais um pouco, esforce-se mais. Concentre-se no seu ideal
e esqueça os problemas, as barreiras, senão você não vence.
Se disserem impossível, responda que simplesmente
é porque ninguém fez ainda. Se disserem que não é para
você, responda que agora será! Se disserem que você
não é capaz, não acredite, mire-se no exemplo de quem
fez e faz a diferença. Se disserem desista, resista! Se disserem chega, avance! Se perguntarem como é que você
conseguiu, é sinal que você venceu o seu pior inimigo: o
desânimo. Você é uma pessoa vitoriosa, chegou até este
dia com capacidade de começar, ou recomeçar.
Viva você!

Conselhos importantes para vencer na vida
Primeiro conselho
Não confie no convencional! Estratégias de carreiras
que foram vitoriosas no século XX agora mudaram. Fuja
de carreiras lineares dentro de uma mesma empresa.
Não desperdice seu talento perpetuando burocracias.
Inovação, flexibilidade e agilidade serão as novas marcas registradas.
Segundo conselho
Nunca pare de crescer! O aprendizado é fundamental para o sucesso, pois o conhecimento virou um bem
perecível. A única competência durável que cada um
poderá dispor daqui para frente será a capacidade de
aprender e de aplicar no dia-a-dia os conhecimentos.
Terceiro conselho
Concilie a vida profissional com a vida pessoal e
familiar. O sucesso profissional não é tudo. Um profis-

sional bem sucedido também o é nas outras esferas da
vida. Não deixe em segundo plano o exercício da cidadania nas comunidades onde você vive.
Quarto conselho
Sonhe alto e persiga os seus sonhos. O desejo e a
determinação são a forças essenciais para vencer nos
dias de hoje. E vão ser cada vez mais no futuro onde a
capacidade de sonhar e de criar serão vantagens competitivas.
Quinto conselho
Não siga os conselhos de ninguém, nem mesmo esses se não acreditar neles. Siga sua intuição. Cada qual
sabe melhor que ninguém o que é bom para si. A tecnologia muda diariamente, mas a chave do sucesso continua a ser escrita com seis letras: P-A-I-X-Ã-O. Apaixonese! Caso contrário mude, pois jamais alcançará o sucesso.

Segredo
Um ocidental em visita à China ficou surpreso ao ver a quantidade de velhos saudáveis e, curioso sobre os aspectos da milenar medicina chinesa, indagou a um experiente médico qual o segredo para se viver mais e melhor.
Ouviu do mesmo a sábia resposta:
- É muito simples: É só comer a metade, andar o dobro e rir o triplo.
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Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
02 – Prof. Nelson Lopes Martins
Coordenadoria Geral
04 - Letícia de Paula Mendes
05 - Aparecido do Carmo Pereira dos Santos
11 - Jonas Alex Pereira
Rodrigo Martin Arroyo
14 - Luciana Cristina Calza de Carvalho
16 - Jean Carlos da Silva Risse
17 - Lucas Angeli Lopes
Ronaldo Pereira da Silva Junior
22 - Carlos Roberto de Oliveira
25 - Felipe Caue Legal Benedito
27 - Silmara Regina de Aguiar
Hospital Padre Albino
01 - Ana Cláudia Santos Silva Fernandes
Maria Paula Pereira Machado
02 - Cristianlea Jonaina Tupi Oliveira
Keila Cristina Dias
03 - 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 - Camila Massoni de Souza
José Paulo Michachi
Luiza Trindade Silva Alexandre
Priscila Alves Zeferino Rossi
07 - Suellen Cristina Martins de Macedo
08 - Elaine Barbosa
Matheus de Souza Martins Gomes
Tayná Izilda Prais
09 - Cacilda Pontes Gouvea
Isabel Caetano Santos
10 - Adriano Teixeira Luiz
Ricardo Alexandre Faccioni
11 - Ariane Fernanda Sanches
Daniela Carolina Leão Lopes
Natália Gonçalves Nunes
12 - Ana Lúcia Pizoni da Silva
Débora Regina de Oliveira
Joyce Isabela Froelich
14 - Karine da Silva Lucio
15 - Vanilce Pereira de Oliveira
16 - Elaine Aparecida Morial do Prado
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17 - Antonio Aparecido Gasparini
Helena Aparecida de Souza
Pedro Consoline
18 - Dr. João Barbizan Filho
Marco Antonio Salvador
Regina Perpétuo Morato Crussiari
20 - Thais Cristina Thomazini
21 - Crislaine Sheila Pincetta
Jucineia Lima Rodrigues

21 - Leandro Rafael Bragadini Verlangieri
Lívia Machado Espírito Santo Stopa
Nayara Zampieri Toledo
22 - Andrea Regina Binkowski
Dr. Antonio Tadeu Tartaglia
Aparecida Natalina Morial Roque
Bruna Braga da Silva
Nathália Miler Borges
Vanessa Tatiane Cantelle
23 - Célia Aparecida Pissolito
Gislaine de Oliveira
Terezinha de Fátima Pedrassani
24 - Elisangela Natalina Perrone dos Santos
Jheniffer Yoshikawa Pinto
Vera Lúcia Cordasso de Oliveira
Zilda Cristina Alves
25 - Celina Fernandes Silva
Claudenilda Mendonça Cutrim
Natalina Aparecida Furoni Grava
26 - Keity Emiliene Guim
Regiane Custódio da Silva
27 - Raquel de Souza Dias
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
Márcia Ferreira Antonio Boaventura
Hospital Emílio Carlos
01 - Liliane Cavalcante da Costa
Nilvania da Silva Passos
03 - Maria Tercilia Salti
05 - Amanda Patrícia Paulino
Deyvid Augusto Spognardi
06 - Danielly Jorge Ruiz
08 - Darliana Cristina B. de C. Matosinho
José Landim
10 - Eliana Aparecida Cavassani
Manueli Pedrasoli
Marciana Cristina Rodrigues Machado
11 - Rogério Rodrigues de Lima
12 - Anielle Abegão de Godoi Bueno
Luciana Lourdes Spinelli
Oswaldo Marcello Junior
13 - Camila Luzia Nogueira da Silva Vieira
Márcia Luciane Messias
Meire Reis Lopes Amancio
14 - Edimara Cristina Simoneti Moraes
Maria Luzia Rocha Francisco
Taisa Aparecida da Cruz Dermindo
15 - Dr. Farid Felicio Casseb Filho
Marcela Helena Florindo
17 - Karen Romanini
18 - Agatha Thalita Ferreira Nunes Neves
20 - Débora de Azevedo
Michele Sona
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20 - Patrícia Simão
21 - Donizeti Socorro Aparecido Martins
Marina Aparecida Pimenta
Tânia Cristina Manganeli
23 - Isabel Cristina Ferreira da Cruz Pereira
Lucimar Pinheiro
24 - Letícia Ferregutti
25 - Natalina Pereira
26 - Franciele Luiza da Silva
27 - Fabiane Pereira da Silva Cerom
29 - Ana Paula Mangonaro
Lauraci de Jesus Camargo
30 - Rafaela Sigoli de Almeida

Recanto Monsenhor Albino
11 - Rosangela Cristina Polezel Gerolli
20 - Jéssica Leonel Rossini
23 - Andreia Perpétua Ribeiro Millan
24 - Cristina Aparecida de Souza
28 - Roseli dos Santos Bonfochi
30 - Maria do Carmo Carlos Limeira Guelfi
Museu Padre Albino
26 - Tatiana Perpétua Masteguin de Souza
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
05 - Maurina Teixeira
10 - Rosângela Ferreira Sales
11 - Natália Aparecida Ferreira de Souza
15 - Jaqueline Pereira da Silva
18 - Ana Carolina Stuginski
19 - Maria Helena Barbuio Zeneratto
22 - Eduardo Rubens Merlin Marini
25 - Erica Bianchi dos Santos Oliveira
26 - Gabriela Zanotto Schiave
28 -Carlos Alexandre Bittencourt

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Edgard Mendonça
02 - Profª Maria Christina Bittencourt de Marques
Prof. Mayrton Mascaro
Prof. Renato Eugênio Macchione
04 - Prof. Américo Riccardi Vaccari Lourenço
05 - Prof. Eduardo Rogério Malaquias Chagas
Prof. José Celso Assef
Prof. Paulo Roberto Vieira Marques
10 - Edenise Aparecida Aleo
11 - Prof. Helvécio Baeta Chaves
16 - Prof. Joelson Isaac Braga da Motta
17 - Profª Jéssica Maria dos Santos
18 - Sonia da Silva Estevo
19 - Cristiane Raimundo da Silva
20 - Profª Nathália Maciel Maniezzo Stuchi
21 - Profª Maria Isabel Paschoal
22 - Wandersom de Cleyton Ramos
23 - Profª Maria Angela Figueiredo Tuma
24 - Prof. João Marcelo Caetano J. F. Porcionato
29 - Prof. Ayder Anselmo Gomes Vivi
31 - Cleonice Grillo Moura
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FPA é finalista no prêmio Referências da Saúde
A Fundação Padre Albino foi finalista da Referências
da Saúde 2017. Os cases 5S - O bom senso em ação, no
pilar Qualidade Assistencial, do Hospital Padre Albino, e
Gestão de Custos e Processos na Assistência Hospitalar,
no pilar Gestão Administrativo-Financeira, do Hospital
Emilio Carlos, ficaram entre os 50 finalistas da premiação nesta edição, que teve 66 instituições de saúde respondentes, que enviaram 117 cases.
Referências da Saúde é um estudo anual realizado
pelo portal e revista Saúde Business com apoio da PwC
e que tem como propósito retratar e destacar o grau
de maturidade de gestão dos players do setor da saúde. O foco do estudo são hospitais, operadoras de planos de saúde (cooperativas, seguradoras, autogestões,
medicina de grupo), centros de medicina diagnóstica e
empresas de home care. O objetivo do estudo é ava-

liar cada segmento em cinco diferentes pilares: gestão
administrativo-financeira; gestão de pessoas, gestão de
tecnologia da informação, qualidade assistencial e governança corporativa.
A Fundação Padre Albino participou com 09 cases.

Equipe da FPA com o ministro da Saúde.

time de Recursos Humanos pensando nos cuidados e
desenvolvimento de colaboradores.
Enfermagem O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT)
da Fundação Padre Albino realizou treinamentos no
período noturno para 20 funcionários do Serviço de
Enfermagem do Hospital Emílio Carlos/HEC nos dias 26
e 27 de outubro. Marília Cecília Diniz, Técnica de Segurança do Trabalho e Rosana Marcelino Braz, Enfermeira
da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar/CCIH,
abordaram as NR32 e NR05.

Falece o conselheiro Valdemar Bergamaschi
Faleceu dia 30 de outubro último o membro
do Conselho de Curadores e do Conselho de Administração da Fundação Valdemar Bergamaschi,
71 anos. Empossado conselheiro da Fundação em
30/03/2006, Valdemar foi Tesoureiro da Diretoria
Administrativa e indicado para representar o Conselho de Curadores no Conselho de Administração. Ele era ainda Diretor Auxiliar Administrativo
de Manutenção e Obras.
Valdemar Bergamaschi, casado com Mary
Zanon Bergamaschi, deixa três filhos e netos.
Seu corpo foi sepultado no Cemitério Monsenhor Albino.

No período de 05 a 08 de dezembro, das 7h30 às
15h30, nas lojas defronte ao Laboratório de Análises
Clínicas do Hospital Emílio Carlos, será realizado o Bazar
de Natal pró Hospital de Câncer de Catanduva/HCC.
O bazar vai comercializar peças de vestuário adulto
e infantil.

Colaboradores homenageados
3° trimestre

Equipes recebem treinamento
Nos dias 06 e 07 de novembro, o RH, através da psicóloga do setor de Educação Continuada da Fundação,
Daniela Nery, realizou treinamento para os times de
monitoramento, segurança, motoristas e auxiliares administrativos da instituição.
O tema abordado foi “Estresse” e informações sobre
sinais, sintomas, causas e formas de administração da
doença foram tratados durante os encontros, assim
como, por meio de dinâmicas em grupo, orientações
sobre o aprimoramento em relações interpessoais e trabalho em equipe. Ações como essa são preparadas pelo

Bazar de Natal pró HCC

Arquivo

Dinâmico, Valdemar organizou o primeiro leilão de gado pró Fundação.

Casa Aberta do Senac

Lúcia Alves da Silva Araújo – Cozinha
Adriana de Souza – Copa
Maria Soares Fava – Lactário
Solange Gallis – Serviço de Higiene e Limpeza
Ana Cláudia Tuan de Castro – Faturamento Convênios
Paula Geovana L. Contrera – Radiologia
Nadir Pinto – Laboratório de Análises Clínicas
Andressa da Silva Firmino – Serviço Social
Maria Ivonete Chagas – Agência Transfusional
Nadir Pinto – Laboratório de Análises Clínicas
Argeu de Souza Guimarães – 5° Andar
Andrieli Fernanda dos S. Sousa – 4° Andar
Ester Chueco Garcia Liziero – 3° Andar
Adriana Lázaro Gonçalves de Oliveira – Pediatria
Márcia José Alves Dezidério – Centro Cirúrgico
Alice Pedrassoli Neto – Unidade de Terapia Intensiva Adulta
Lucas Eduardo da Matta – Hemodiálise
Amador Gomes da Silva – Unidade de Tratamento para Queimados
Luana Alves da Silva – Pronto Atendimento
Claudina Angélica Crocciari – Unidade de Urgência e Emergência
Fabiele F. Hipólito – Berçário
Lúcia Alves Pereira de Souza – Centro Obstétrico
Daniela Cristina Candido Oliveira – Maternidade I
Maria Helena Mendes Canova – Maternidade II
Cristina Ap. Virgile – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
Érica Patrícia Marim Barbosa – Unidade de Terapia Intensiva Infantil
Lúcia Flávia Janini – Posto III
Cristiane Maria Graciano Pedrasoli – Banco de Leite
Doracy Valetim Severino – Centro de Diagnóstico por Imagem
Mariane Cajuela – Serviço de Atendimento ao Cliente/Ouvidoria

No dia 28 de outubro, o SENAC Catanduva realizou o evento Casa Aberta 2017 e convidou parceiros para divulgar
suas atividades e serviços para a comunidade. A Fundação Padre Albino, através do seu RH, divulgou as vagas disponíveis e como as pessoas podem cadastrar currículos através do site e o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC)
esclareceu as dúvidas dos presentes e cadastrou pessoas interessadas em doar através da conta de energia elétrica.

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

Contratado na função de

Depto

Promovido para

Edmilson de Paula Tomaz

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem

Antonio Carlos Zecchi

Oficial de Manutenção I

HPA

Oficial de Manutenção II

Digiandreia Gislaine Pereira

Auxiliar de Portaria

HPA

Telefonista

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em outubro, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!
HOSPITAL PADRE ALBINO
Ailton Silva Ribeiro
Alexa Laís Albuquerque
Aline Fragoso da Silva
Bianca Beatriz Alves
Carlos Flausino Zenerato
Deyse Sousa Santos
Flamilla Marta Silva Pereira
Flaviane Driely de Souza Oliveira
Mayara Amanda de Carvalho Bochi
Natália Pereira Vieira
Sabrina Caldeira Rocha

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Benedita Perpétua de Fátima Simão
Bruna Fernanda Caldeira
Graziela de Lourdes Martins
Jaqueline Cristina Bomfim Brito
Márcia Alves Batista da Silva
Maria Júlia Silva Lopes das Neves
Micheli Cristina dos Santos Silva

Tatiane Cristina da Silva
Priscila Regina da Costa Neves
Natália Fernanda Pinha

AME
André Luís Ferreira Sandrin
Maria José Cardozo de Anicésio

FIPA
Paulo Luciano Aparecido Venâncio
Maria Emília de Oliveira Lopes

COORDENADORIA GERAL
Vera Ferreira Júlio Giglio
Maurilio Aparecido do Carmo

Zilda Perpétua Priolli – Ambulatórios
Luana Faustino dos Santos – Central de Materiais e Esterilização
Marcela Pereira de Sá – Enfermeira
Elisabete Machado – C2 Ímpar
Diego Rodrigues – C2 par
Aleksandra Marja Frutero – C3 Ímpar
Eliane Cristina Toledo – C4
Thamires Giovanelli – C5
Maria Rita de Cássia Jerônimo – Centro Cirúrgico
Ademir Aparecido Class – Moléstias Infecciosas
Regiane Cristina Barão – Unidade de Terapia Intensiva
Kátia Helena Curti – Laboratório de Análises Clínicas
Manoel Moreira da Silva/José Landim – Manutenção
Devanir Ap. Fernandes – Portaria
Izabela da Silva Martins – Recepção
Manueli Pedrasoli – SAME
Erika Cristina Lopes – Cozinha
Lourdes Paulino Bigoni Schincaglia – Copa
Daiane Flávia Andrade dos Santos – Telemarketing
Aparecido de Jesus Bertolim – Transporte
Jean Carlos de Lucca – Vigia
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Dicas para não errar no básico
Nem todo mundo acerta o ponto de alguns pratos básicos na cozinha. Para não errar no preparo de
pratos simples, daremos algumas dicas abaixo.
Feijão
O que acontece em razão do tempo de cozimento do feijão? Normalmente, quando o feijão cozido
na panela de pressão tem a quantidade correta de água ele não fica seco. Mas se for cozido em uma
panela convencional, pode ocorrer de a água evaporar, devido ao tempo maior de cozimento e o feijão
ficar seco. Então, mantenha a panela tampada durante o cozimento.
Também se pode deixar o feijão cozido com a panela ainda tampada, com o fogo apagado. Este
procedimento mantém o feijão ainda no processo de cozimento, deixando-o mais seco. O ideal é acompanhar o processo de cozimento, repondo a água se necessário. Alguns feijões aceitam mais ou menos
tempo de cozimento.
O feijão cozido e guardado por mais de um dia na geladeira costuma ficar seco. Para corrigir isso,
basta aquecer de novo e colocar um pouco de água quente, se for necessário. Continua.

Segredos culinários

CULINÁRIA

Miúdos
1. Corte um limão ao meio e esfregue na língua de boi. Em seguida, coloque a língua para
ferver numa panela com algumas gotas de limão.
Depois, é só raspar que a pele sairá facilmente.
2. A língua de boi não desprenderá aquele
cheiro característico se você colocar uma cebola
descascada para cozinhar junto.
3. Bata a língua de boi com força algumas vezes na pia ou na mesa. Assim, ela ficará macia na
hora de aferventar.
4. Antes de temperar o fígado, deixe durante
quinze minutos ou mais de molho em suco de laranja, para eliminar a acidez e não deixar o fígado
ressecado. Depois, prepare em bifes, iscas ou ensopadinho.

Use a lingueta de uma
latinha de cerveja ou
refrigerante para criar
uma alça para
pendurar fotos e
quadros.

Armadilhas da língua
portuguesa
Você sabe o que é tautologia? É o termo usado
para um dos vícios de linguagem. Consiste na repetição de uma ideia, de maneira viciada, com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Veja
na lista a seguir:
35 - comparecer em pessoa
36 - gritar bem alto
37 - propriedade característica
38 - demasiadamente excessivo
39 - a seu critério pessoal
40 - exceder em muito.

Panetone
de liquidificador
Ingredientes
1 tablete e meio de fermento para pão ou 1 saquinho de fermento biológico seco
Meia xícara de chá de açúcar
2 xícaras de chá de leite morno
1 ovo inteiro
Meia xícara de chá de óleo
1 colher de chá de sal
Meio quilo de farinha de trigo
Modo de preparo: Bata todos os ingredientes
no liquidificador, menos a farinha de trigo. Numa
vasilha, misture a farinha de trigo com frutas cristalizadas, passas etc (tudo que vai no panetone).
Coloque o líquido batido por cima, misture bem
(fica uma massa meio mole), coloque em forma,
pela metade, untada com margarina e deixe
crescer por pelo menos 40 minutos. Depois de
crescer, leve para assar em fogo baixo e depois
de assado, aumente para dourar. Se quiser dar
esse dourado com brilho, antes de assar passe
uma gema batida com um pouquinho de café
pronto por cima.

Dez perguntas que Deus fará
08 – Deus não te perguntará a cor da tua pele;
...te perguntará pela pureza do teu interior.
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides
Montes.
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“O amigo deve ser como o dinheiro, cujo
valor já conhecemos antes de termos
necessidade dele”.

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

BIODÚVIDAS
Como surge a cãibra?
É um espasmo muscular, comum na barriga
da perna, que ocorre após muita atividade física,
quando a energia acaba e a musculatura se contrai
e não relaxa. Para fazer a cãibra passar é preciso
contrair o músculo oposto ao que está doendo,
como fazem os jogadores de futebol. Se a cãibra
for na barriga da perna é preciso alongar os músculos da parte da frente, esticando o pé para trás.

DICAS ÚTEIS
Mofo em armários - Para acabar com o mofo
nos armários, ou pelo menos reduzi-lo consideravelmente, coloque cal (comprado em lojas de material
de construção) em copinhos de geleia (limpos) e espalhe em todos os cantos dos armários. Mas, claro,
o tempo de troca vai depender de existir muita ou
pouca umidade no ambiente. Avalie qual deverá ser
a sua rotina de renovação da cal.

CURIOSIDADE
Por que cães e gatos brigam?
O cão tem natureza predatória e reage instintivamente a determinados estímulos de animais que se comportam como presas. Os movimentos bruscos e rápidos do gato despertam o instinto predatório do cachorro. Com a convivência, o gato pode aprender seus limites
para “provocar” o cachorro. Quanto menos medo o animal tiver do cão, menor é a chance de
ele ser atacado.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Especialista no Programa 5S
participa de evento na Fundação
processos. Os hospitais da Fundação Padre Albino revitalizaram a ferramenta da
qualidade 5S há um ano e os resultados já
podem ser percebidos. O case “5S - O Bom
Senso em Ação” inscrito no pilar “Qualidade Assistencial” ficou entre os 50 finalistas
e concorreu ao prêmio “Referência da Saúde – Top Hospitalar”, concedido pela Live
Healthcare, em parceria com a consultoria
PwC, a partir de um estudo realizado entre
as Instituições Nacionais de Saúde. A edição de 2017 contou com a participação de
66 instituições, sendo 117 cases avaliados.
A coordenação do programa 5S realiza, com periodicidade, auditorias internas
com o objetivo de avaliar a prática diária
dos sensos nos hospitais. Os setores com
pontuação entre 90 e 100 são considerados conformes e
recebem uma certificação interna do 5S. De acordo com a
enfermeira responsável pelo projeto, Maria Cláudia Piccolo Barbosa, o 5S contribui para um ambiente de trabalho
ainda melhor e com a otimização dos recursos disponíveis.
Normalmente, a cada 100 empresas que implantam
o 5S, apenas 20% conseguem manter o programa durante três anos com os três primeiros sensos e apenas 2%,
em média, com todos os sensos implantados.

Comunicação/HPA

Palestra sobre 5s com Haroldo Ribeiro.
Os hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino” realizaram no dia 23 de outubro, às 16h00, no Anfiteatro Padre
Albino, encontro com Haroldo Ribeiro, escritor best-seller em 5S. O evento voltado aos colaboradores visou reafirmar os sensos (utilização, organização, limpeza, saúde
e autodisciplina) já praticados pelos departamentos.
A metodologia do 5S surgiu na década de 50, no Japão, e propõe melhorias que incluem desde a organização dos setores de trabalho até a padronização dos

HPA celebra o Dia da Criança
O Dia da Criança, 12 de outubro, foi comemorado na
Pediatria do Hospital Padre Albino no dia 11 de outubro,
a partir das 13h30, com a participação de integrantes do
Projeto Dr. Sara & Cura, da Irmã Deolina Mutti, dos colaboradores, acompanhantes e pacientes. As crianças internadas receberam bexiga, brinquedos, entre outros mimos.
Comunicação/HPA

Outubro rosa: atividade
estimula a prevenção
O Núcleo de Educação Permanente dos hospitais da
Fundação Padre Albino, em parceria com a Liga de Oncologia do curso de Enfermagem da FIPA, realizou orientação sobre prevenção do câncer de mama no dia 26 de
outubro, às 8h30, no saguão do “Padre Albino”.
Na ocasião, as colaboradoras participaram de ações
interativas e fizeram um registro fotográfico em comemoração ao Outubro Rosa.
Comunicação/HPA

Projeto Dr Sara & Cura durante confraternização na
Pediatria

Campanha arrecada
alimentos para o Recanto
A academia T10 e a Escola de cursos profissionalizantes OnByte fizeram campanha de arrecadação de
alimentos pró Recanto Monsenhor Albino doando, no
dia 25 de outubro, 148 kgs de vários alimentos, além
de bolacha, leite, gelatinas, goiabada, extrato de tomate, óleo, sal, sardinha e biscoito.
No dia 23, a ONG Vivendo Alegria doou cadeira de rodas, cadeira de banho, cadeira de repouso, dois colchões
casca de ovo, lençóis, pijamas, fraldas, triângulo e comadre.
No dia 21, às 14h00, os fisioterapeutas Fábio Pagliotto e Tatiana Lemes fizeram uma pastelada com guaraná para os
idosos, com música ao vivo pelo grupo Levados da Breca.
No dia 08 de outubro, o Lions Clube de Catanduva,
em comemoração ao Dia do Serviço Leonístico, levou
bolo doce e serviu de café da tarde para os idosos assistidos. No dia 11 foi realizado mais um Café Humanizado
com todos os funcionários, desta vez em comemoração
ao Outubro Rosa.
Missa especial No dia 12 de outubro, o Recanto
comemorou o Dia de Nossa Senhora Aparecida com
missa especial celebrada na capela pelo Pe. Francisco.
O Rotaract Club de Catanduva participou da celebração
e realizou a 4ª versão do projeto Reviver servindo aos
idosos almoço com churrasco e bolo doce no café da
tarde. No dia 18 foi comemorado o aniversário do mês
dos funcionários com bolo doce e refrigerante.

Trabalho da Residência de
cirurgia plástica é premiado e
apresentado na Itália
Divulgação

Dr. Guilherme Vantine: trabalho premiado e
apresentado na Itália.
Em março deste ano, no DESC (Departamento de
Ensino e Serviços Credenciados), congresso que abre as
atividades anuais da Cirurgia Plástica, o Dr. Guilherme
Ramos Vantine, Residente do 3º ano de Cirurgia Plástica da FIPA, apresentou trabalho, na forma oral, realizado juntamente com o Regente do Serviço, Dr. Manoel
Alves Vidal, sob o titulo “Tratamento de tumor de pele
com retalho axial e sutura elástica para reconstrução de
área doadora”.
Após a apresentação do trabalho, que foi premiado
entre os 10 melhores do evento que reúne os serviços
credenciados de Cirurgia Plástica do Brasil, Dr. Guilherme recebeu convite para apresentação do trabalho no
1º Encontro Ítalo-Brasileiro de Cirurgia Plástica durante
o 66 National Congress SICPRE (Società Italiana di Chirurgia Plastica Riconstruttiva ed Estetica) realizado de
21 a 23 de setembro último na cidade de Modena, Itália.
“Foi uma experiência maravilhosa e que me trouxe muita satisfação, além de orgulho, não só pela premiação
do trabalho, mas também em poder levar o nome da
instituição, o Serviço de Cirurgia Plástica do curso de
Medicina da FIPA, a um congresso no exterior e ainda
por se tratar de trabalho realizado nos hospitais escola
Padre Albino e Emílio Carlos”, disse Dr. Guilherme.

Acupuntura no SUS

Liga do curso de Enfermagem da FIPA orientou as
colaboradoras.

Outubro Rosa no AME
O AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre
Albino, promoveu no dia 10 de outubro, às 8h00, na
recepção central, palestra sobre prevenção do câncer
de mama, ministrada pelo Dr. Bruno Christiani Sabino,
especialista em Mastologia.
A palestra foi uma ação do Outubro Rosa com o objetivo de divulgar e alertar clientes interno e externo,
funcionários e pacientes sobre a prevenção ao câncer
de mama. Ao final foram entregues para os participantes doces (suspiro rosa) e folheto informativo sobre o
tema. A promoção foi do CIH – Centro Integrado de Humanização, GTH – Grupo de Trabalho de Humanização,
colaboradores e administração do AME.

A Liga de Dor e Anestesiologia do curso de Medicina da FIPA realizou, no dia 31 de outubro, orientação aos pacientes do Hospital Emílio Carlos sobre a
acupuntura. Os alunos explicaram sobre o método, o
tratamento e falaram sobre dores crônicas. “Queremos
que a população saiba que a acupuntura é um tratamento não invasivo e que é disponibilizado pelo SUS
através do AME”, informou a presidente da Liga e aluna do curso Luiza Mastrange. O Ambulatório Médico
de Especialidades/AME Catanduva está sob gestão da
Fundação Padre Albino.
Os alunos também realizaram pesquisa para avaliar o conhecimento da população sobre a acupuntura
e o uso de terapias não tradicionais, através de questionário distribuído entre os pacientes, cujo resultado
ainda não foi divulgado. A OMS (Organização Mundial
de Saúde) lista mais de 40 doenças para as quais a acupuntura é indicada, entre elas: sinusite, rinite, bronquite crônica, cólica menstrual, depressão, insônia, tendinites, fibromialgia, dermatites, gastrite, enxaqueca,
artrose e artrite.
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Língua de sinais pode salvar vidas
Os alunos dos cursos de saúde da FIPA estão participando, desde fevereiro, de aulas de noções básicas de
Libras com a professora/intérprete Alda Nascimento Batista. A disciplina faz parte da grade curricular do primeiro ano de Medicina e é facultativa para os demais anos
e cursos (Biomedicina, Enfermagem e Educação Física).
De acordo com a professora Alda, o objetivo é humanizar
o atendimento ao surdo. “Saber Libras pode salvar vidas.

O profissional tem a capacidade de prestar atendimento
adequado, de tranquilizar o paciente em casos de emergência e/ou desorientação”, afirma.
Na última aula do 1º ano do curso de medicina, a professora simulou ser uma paciente surda e através da libras contou seu problema; os alunos tiveram que entender, diagnosticar e orientar a paciente para o tratamento
correto usando apenas a língua de sinais.
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Administração promove
o 1º Portas abertas
Divulgação

Palestra e dinâmica sobre higienização das mãos
Divulgação

A mama amiga didática foi usada na orientação
às funcionárias.

A Liga de Segurança do Paciente do curso de Enfermagem da FIPA realizou no dia 20 de outubro palestra e
dinâmica sobre tema de grande importância para prevenção de várias doenças, a “Higienização das Mãos”, no
Programa Beneficente Criança, Cidadão do Futuro. As
atividades compreenderam palestra educativa e gincana com os alunos, com teatro, paródia e competição de
perguntas e respostas sobre o tema com o objetivo de
educar e, sobretudo, conscientizar sobre a importância
da higiene das mãos.
A Liga de Segurança do Paciente produziu um passo a passo orientando a forma correta de higiene das
mãos. O processo dura de 40 a 60 segundos e segue
o protocolo do Programa Nacional de Segurança do
Paciente. A Liga confeccionou um banner para utilizar
em eventos com o passo a passo de como higienizar
corretamente as mãos.

FIPA divulga premiações do CIC
Nos dias 30 e 31 de outubro a FIPA realizou o X Congresso de Iniciação Científica (CIC) e o XI Workshop de
Pós-Graduação (WPG) com apresentação de 150 trabalhos e 550 participantes. O NPq (Núcleo de Pesquisa) e
o NPG (Núcleo de Pós-Graduação), responsáveis pelo
evento, divulgaram a relação dos premiados de cada
curso, disponível no site da instituição (fipa.com.br).
Os inscritos no CIC assistiram as palestras “A metodologia da pesquisa acadêmica e científica como instrumento de resolução de problemas”, com o Prof. Me.
Carlos Eduardo de França Roland; “Direitos humanos
na ciência jurídica: barreiras e desafios para a pesqui-

sa”, com a Profª Drª Ingrid Viana Leão; “Genética das
fendas e síndromes orofaciais” com a Drª Rosana Maria
Candido de Souza Sandri; “Importância da oratória na
divulgação da pesquisa”, com o Prof. Dr. Alexandre Lins
Werneck; “Esporte paraolímpico: atualizações e aplicações práticas”, com o Prof. Me Cássio Gustavo Santana
Gonçalves e a “Importância da pesquisa na formação
docente”, com o Prof. Dr. Paulo Cedran.
Além das palestras os alunos iniciaram as apresentações de seus trabalhos de conclusão de curso
(TCC). Ao todo foram apresentados, oralmente, 157
trabalhos.

Os alunos conheceram as instalações do Câmpus
São Francisco.
O curso de administração da FIPA realizou dia 28 de
outubro o “1º ADM de portas abertas” no Câmpus São
Francisco. Alunos de escolas de Catanduva e região conheceram as instalações, laboratórios, salas de aula, biblioteca e a FAECA Júnior e receberam orientações dos
docentes sobre a grade curricular e áreas de atuação no
mercado de trabalho.
Juliana Braga, aluna da EE Maximiano Rodrigues, participou do tour monitorado e tinha dúvidas sobre o curso. “Cheguei com dúvidas sobre se realmente seria esse
curso que gostaria de cursar, mas agora vou embora com
a certeza de que é isso o que eu quero para o meu futuro profissional”, disse. Já o estudante Riquelmi Natan dos
Santos, da EE Gabriel Hernandez, de Ariranha, mantém
o foco no setor bancário. “Gostei muito da FAECA Júnior,
das atividades extras que proporcionam vivenciar na
prática o que aprendemos na sala de aula”.
O curso de Administração continua agendando visitas para grupos e escolas que tenham interesse em conhecer o Câmpus e as instalações do curso. Para agendar
o tour monitorado o interessado deve entrar em contato
pelo fone 17 - 3311-4800.

Biomedicina realiza o
projeto Sangue e Vida

Evento da Medicina apresenta atualidades em oncologia
A Liga de Oncologia do curso de Medicina da FIPA Drª Renata Vieira Barbosa, oncologista, sobre as urgênpromoveu, no dia 9 de novembro, o 18º OncoNews e o cias da especialidade; Dr. Eduardo Chagas, mastologis1º Encontro Científico HCC, sob a coordenação do Prof. ta, apresentou os tratamentos cirúrgicos do câncer de
Dr. Ayder Vivi. Com presença maciça de alunos e es- mama; Dr. Paulo Togni Filho, radiologista, discorreu sopecialistas, o encontro contou com a apresentação de bre a imagenologia em oncologia; Drª Ana Paula Girol,
doze profissionais que abordaram atualidades em on- histologista, abordou o estudo imuno-histoquímico;
cologia de acordo com suas especialidades. De acordo Dr. Alexandre de Souza, neurocirurgião, sobre tumores
com a presidente discente da liga, Natália Fernandes, do SNC; Drª Carolina Doti, hematologista, apresentou a
da 3ª série, “o evento é realizado todo ano; o diferencial classificação e prognóstico de leucemias; Dr. Paulo Fadesta edição é o foco no Hospital de Câncer de Catan- zanelli, ginecologista, abordou tumores ginecológicos.
duva”, informou.
Destaque com o tema oncologia
pediátrica, o cirurgião pediátrico Dr.
Divulgação
Silvio Antonio Coelho ressaltou que
cerca de 12 mil casos de câncer em
crianças são registrados por ano. “A
prevenção é a educação do profissional e da população”, informou o especialista apontando a importância das
pessoas serem bem orientadas e procurarem a especialidade correta.
O Dr. Antonio Ângelo Bocchini,
cirurgião oncológico, abordou tumor
de boca e faringe; Drª Laura Ercolin,
radioterapeuta, apresentou modalidades de tratamentos radioterápicos;
Dr. Rodrigo Augusto Depieri Michelli,
cirurgião oncológico, falou sobre técnicas e indicações da reconstrução
mamária; Dr. Geovanne Furtado SouO encontro contou com a apresentação de doze profissionais que
za, urologista, discursou sobre tumoabordaram atualidades em oncologia.
res urológicos e a terapêutica atual;

O curso de Biomedicina da FIPA está realizando o
projeto Sangue e Vida nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) de Catanduva. O projeto, sob a coordenação dos professores Drª
Ana Paula Girol, Drª Adriana Balbino e Me Daniel Henrique Gonçalves, conta com a participação de 200 alunos, que estão fazendo a punção digital dos pacientes
e acompanhantes para verificação do tipo sanguíneo
e realização do esfregaço sanguíneo com a finalidade
de encontrar possíveis portadores de doenças crônicas
(leucemias em fase inicial).
O projeto está sendo desenvolvido nas USFs Drª
Gesabel Clemente Marques de La Haba, às segundas
e sextas- feiras; Dr. José Ramiro Madeira, terças-feiras;
Dr. Milton Maguollo, às quartas e quintas-feiras e Dr.
Armindo Mastrocola, às quintas e sextas-feiras, e na
UBS Dr. Vicente Bucchianeri, às segundas e terças-feiras,
sempre das 8h00 às 9h30 até o dia 08 de dezembro. De
acordo com o Prof. Daniel Gonçalves, “segundo estimativas de incidência de câncer no Brasil, publicadas pelo
INCA (Instituto Nacional de Câncer), as leucemias atingirão 5.330 homens e 4.220 mulheres este ano”.
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Alunos da FIPA têm excelente desempenho
no Processo Seletivo da Educação
O edital das notas do Processo Seletivo 2017 da Secretaria de Educação de Catanduva apontou alunos e
egressos da FIPA com as melhores pontuações. É o caso
da aluna do 3º ano Luana Nichio Pontes que acertou 23
das 30 questões e ficou na 17ª colocação no concurso
para Efetivo realizado no começo do ano. “Não pude
assumir porque ainda não sou formada, mas sei que
estou preparada para concursos e isso se deve a qualidade das aulas e dos professores”, afirmou.
Para a aluna do 3º ano, Yasmin Najma, com 22 acertos, o apoio dos professores e as aulas extras fizeram
toda a diferença. “Me sinto amparada e estimulada. As
aulas da grade curricular, as extras aos sábados e as
palestras que participamos nos prepararam. Fui muito bem orientada”, disse. A aluna Giovanna Adami Simões, com 20 acertos, partilha a mesma opinião: “me

dediquei muito e estou realizada com a profissão que
escolhi; a atenção dos professores faz toda a diferença
na nossa formação”. O egresso do curso de Educação
Física André Luiz Lachi participou do “Projeto Passar”
do curso e teve 23 acertos. “Fazer o cursinho fez toda a
diferença e agradeço a dedicação dos professores que
se esforçaram para passar todo o conteúdo necessário
e estar entre os primeiros é o resultado de todo esse
esforço”. Além destes, a aluna Letícia Baldini teve 25
acertos e a egressa Gabriela Aluísio conseguiu a maior
pontuação em P1.
O Projeto Passar foi realizado em setembro pelo curso de Pedagogia da FIPA. O montante de R$ 5.110,00
foi doado ao HCC, resultado das matrículas e simulado
dos participantes e do pró-labore dos professores que
ministraram aulas no projeto.

Brincadeiras no Bosque
O curso de Pedagogia da FIPA realizou no dia 29 de
outubro o projeto Leitura no Bosque em parceria com
a Prefeitura de Catanduva. Alunos do curso resgataram
brincadeiras tradicionais como amarelinha, pula corda
e cantigas de roda, além de teatro de fantoches. Com
pipoca, algodão doce, bexigas, bolo e muitas outras guloseimas, a tarde da garotada ficou ainda mais doce e
animada. O projeto Leitura no Bosque é realizado todo
último domingo de cada mês no Zoológico Municipal.
No dia 29 de setembro, das 14h00 às 16h00, na
Casa da Criança Sinharinha Netto, que atende crianças de 04 meses a 05 anos, o curso realizou o projeto
de extensão “Brinquedoteca: jogos e brincadeiras no
contexto escolar”. Os alunos do curso participantes do
projeto, acompanhados pela professora responsável,
receberam orientação de como selecionar e aplicar
atividades integrando a contação de histórias utilizando livros e fantoches compatíveis à faixa-etária das
crianças atendidas pela creche.

Divulgação

Os alunos da Pedagogia resgataram brincadeiras
tradicionais no Bosque Municipal.

simuladas, visitas a órgãos, relatórios de processos e
participação em atividades de conciliação e mediação.
Petições O Centro de Práticas Jurídicas (CEPRAJUR) do
curso implantou, neste semestre, sistema eletrônico de
recepção de arquivamento das petições efetuadas pelos
alunos que frequentam o 3º, 4º e 5º anos do curso. O Prof.
Donizett Pereira informou que a mudança tem por objetivo capacitar melhor os alunos, adaptando as atividades de
estágio ao cenário judiciário contemporâneo, já que praticamente todos os tribunais adotam sistema eletrônico de
tramitação de processos. “O sistema foi desenvolvido pela
área de Tecnologia da Informação da FIPA e iniciou os testes definitivos em agosto”, acrescentou.

Concurso de fotografia tem três premiados
Com o tema “Sustentabilidade: desafio de todos”, o
concurso de fotografia da FIPA, organizado pelo Núcleo
de Apoio ao Estudante (NAE) e realizado durante o CIC
(Congresso de Iniciação Científica) 2017, teve três premiados: Karla Sibro e Luiz Felipe Gestal e Gabriela Stefanescu.
“Acreditar em um mundo melhor e conscientemente responsável com o meio ambiente é o que tem feito
empresas e instituições comprometidas com a sustentabilidade. Exemplo disso é o simples fato de um gotejamento de uma torneira dar oportunidade de uma
plantinha viver. A imagem demostra que do desperdício gerou-se a vida”, explicou Karla Sibro, vencedora
do concurso. “O mundo está cheio de energia. Em todo
canto podemos senti-la. Seja pelo mover das águas produzindo sons, ou pelo soprar do vento balançando as
árvores e a rodar moinhos, ou mesmo pelo sol trazendo
o calor que aquece a Terra e enche-nos de energia para
movimentarmos sempre a frente.”, disseram Luiz Felipe
e Gabriela, segundo colocados no concurso.
As fotos foram julgadas pelos publicitários Dennis

Os alunos dos cursos de Educação Física Bacharelado e Licenciatura da FIPA receberam o preparador físico
do Esporte Clube Água Santa, de Diadema, Prof. Fábio
Jacobasso, que contou sobre sua trajetória profissional
e ressaltou a importância da graduação para ingressar
no mercado de trabalho. Fábio Jacobasso é egresso do
curso de Educação Física da FIPA e atua há 17 anos como
preparador físico de equipes de futebol profissional.
Dança O curso de Bacharelado realizou no dia 7 de outubro o projeto de extensão “Dança: consciência corporal,
improvisação e expressão” com o Prof. Carlos Alexandre
Mendes. Foram apresentadas as teorias sobre a história
da dança até a atualidade e elementos corporais para o
desenvolvimento da biomecânica. Os alunos também realizaram coreografia de passos simples e combinados.
40º SICE O Prof. Me Igor Augusto Braz, coordenador
do curso de Educação Física – Bacharelado, participou,
de 5 a 7 de outubro, do 40º Simpósio Internacional de
Ciências do Esporte (SICE), no Centro de Convenções
Rebouças em São Paulo, onde apresentou o trabalho
“Comparação do equilíbrio estático entre adolescentes
bailarinas e não bailarinas”.’

Alunos apresentam
trabalhos em Simpósio

Direito da FIPA: alunos vivenciam a realidade jurídica
O curso de Direito da FIPA, que está entre os melhores do Brasil, utiliza de regime diversificado de estágio,
possibilitando que o aluno atue em todas as áreas do
universo jurídico. “Nossos alunos vivenciam a realidade
através do escritório mantido pelo curso no bairro Solo
Sagrado, em Catanduva, e através de parcerias firmadas
com órgãos jurisdicionais como o CEJUSC, PROCON,
AGU, Fórum e escritórios de advocacia”, ressalta o coordenador do CEPRAJUR, Prof. Donizett Pereira.
Para garantir melhor andamento das atividades, o
curso mantém secretaria própria para monitorar e arquivar as atividades forenses desenvolvidas pelos discentes no decorrer do curso, como audiências reais e

Preparador Físico ministra aula
para Educação Física

Henrique Vicário Olívio, Mário Morabito de Paula e Flávio Alves Novais.
Divulgação

A foto vencedora, da jornalista Karla Sibro.

Alunos integrantes dos grupos de pesquisa do curso
de Direito da FIPA apresentaram trabalhos no I Simpósio
de Direito das Famílias da USP de Ribeirão Preto dia 18 de
outubro, sob orientação da Profª Márcia Menin. Guilherme
Batholomeu apresentou o pôster “A parentabilidade no
direito homoafetivo” e os alunos Guilherme Luís Ribeiro e
Luisi Aguiar abordaram “As repercussões práticas das novas famílias na pós-modernidade”. “Ainda este ano, os alunos terão a possibilidade de escrever artigo científico a ser
publicado nos anais do simpósio”, informou a professora.
Portugal Barbara Maccário, aluna da 5ª série do curso, apresentou o trabalho de pesquisa “O reconhecimento jurídico das famílias paralelas: o dever fundamental
de proteção à família” no II Congresso Internacional de
Direito Público: justiça e efetivação dos direitos humanos
na Universidade de Coimbra, em Portugal, de 11 a 13 de
outubro. O convite para se apresentar partiu do Prof. Dr.
Paulo Lépore, que compôs uma das bancas dos simpósios
apresentados. A aluna ressaltou que o momento marcará
sua história como graduanda. “Estou imensamente agradecida pela oportunidade concedida pela FIPA. Agradeço
ao coordenador Luís Rossi, aos mestres da nossa instituição Marcelo Truzzi, Márcia Menin e Ana Paula Polacchini
que mostraram que não existem fronteiras para a busca
do conhecimento e ao Prof. Dr. Paulo Lépore pelo convite
para apresentar meu trabalho de pesquisa no congresso”.

A pele do idoso
A Liga de curativos do curso de Enfermagem da
FIPA ministrou palestra sobre “A pele do idoso” dia 10
de outubro para a Faculdade da 3ª Idade, projeto de
extensão do curso de Educação Física – Licenciatura.
Ministrada pelo Prof. João Cesar Jacon, com participação das alunas da Liga, foram expostos os cuidados
necessários para uma pele protegida e mais saudável.
As alunas receberam, no dia 17 de outubro, a psicóloga do Recanto Monsenhor Albino, Lilian Buniack,
que discursou sobre Saúde Mental. Durante a aula, a
psicóloga abordou como identificar os primeiros sinais da depressão, o tratamento e a intervenção clínica. “Você é o resultado de tudo o que pensa”, afirmou
incentivando as alunas a como ajudar conhecidos a se
livrarem da depressão e ganharem autoestima.
Estatuto Alunos do curso de Direito da FIPA ministraram palestra sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência
e seus reflexos no Instituto da Curatela para as alunas no
dia 31 de outubro. De acordo com a Profª Márcia Menin,
do curso de Direito, “a divulgação das prerrogativas conferidas por tal instrumento legal habilita o cidadão acometido de deficiência física ou intelectual na consciência
e exercício de seus direitos”, afirmou.
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Colégio Catanduva forma 1ª turma de Auxiliares
de Enfermagem e abre matrículas para 2018
Divulgação
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Barroco brasileiro
Os alunos do 7º ano A e B do Ensino Fundamental do Colégio Catanduva desenvolveram trabalho em
maquetes tendo como tema o barroco brasileiro que,
associado com a religião católica, era utilizado em muitas igrejas e fachadas dos edifícios civis e apresentou
diferentes características em determinadas regiões.
Nas regiões mais ricas, desenvolvidas pelo comércio
de açúcar e mineração, os trabalhos eram feitos por
relevos, de madeira entalhada e ouro.

Missa do cadáver
Divulgação

Os novos auxiliares de enfermagem, futuros técnicos de Enfermagem.
No dia 20 de outubro último, às 19h30, no Anfiteatro
Padre Albino, foram entregues os certificados de Auxiliar
em Enfermagem para a I Turma do curso Técnico em Enfermagem do Colégio Catanduva, mantido pela Fundação Padre Albino. Habilitados a trabalharem como auxiliares, os alunos cursam mais seis meses para obtenção

do diploma de Técnico em Enfermagem.
As matrículas para 2018 já estão abertas. O curso é noturno, com quatro módulos semestrais e turmas de 35 alunos. Para 2018, o Colégio vai disponibilizar bolsas sociais de
50 a 100%. Mais informações pelo fone 3522-4177. O Colégio Catanduva fica na Rua Monte Aprazível, 297, Vila Guzzo.

Medicina realiza a XIX Semana do Trauma
A Liga de Cirurgia de Urgência e Trauma do curso
de Medicina da FIPA realizou de 19 a 26 de outubro a
XIX Semana do Trauma, que foi iniciada dia 19, na Praça
da República, com Simulado de Emergência, através da
colisão de bicicletas. Integrantes da Liga simularam o
acidente e os ferimentos, enquanto outros alunos prestaram atendimento com o apoio do Corpo de Bombeiros, demonstrando como proceder em caso de acidentes com fratura exposta.

A programação, que incluiu palestras de atualização
ao longo da semana, foi voltada para alunos de Medicina e Enfermagem nos dias 19, 23 e 24 e abertas ao público nos dias 25 e 26. Neste ano a Liga comemorou 20
anos de fundação. Os alunos prestaram homenagem ao
fundador da Liga, Prof. Dr. Raul José de Andrade Vianna
Júnior, e ao biólogo José Ricardo de Souza, técnico do
LAHEM (Laboratório de Habilidades em Emergências
Médicas) da FIPA.

Simulado de catástrofe em indústria
Alunos da 2ª, 3ª e 4ª séries do curso de Medicina
da FIPA, integrantes da Liga de Cirurgia de Urgência e
Trauma, realizaram simulado de catástrofe na Cocam
na tarde do dia 8 de novembro. Todos os anos a Liga
promove o simulado com a finalidade de treinamento
para a brigada de incêndio da fábrica e para os alunos
de Medicina. A brigada é responsável por analisar os
riscos, isolar a área e tomar as medidas necessárias até
a chegada do Corpo de Bombeiros e do Samu (192). Os
alunos são divididos em vítimas, socorristas e sombras,
que são responsáveis pelos sinais vitais e integridade

física das vítimas.
Na simulação 10 pessoas ficaram feridas após explosão em um dos setores. Entre os ferimentos simulados havia queimaduras por carvão, choque elétrico e
produtos químicos, fraturas expostas, lesões internas,
cortes e sangramentos. As equipes localizaram as vítimas, que foram socorridas de acordo com a gravidade
e o risco de morte. Após o atendimento pré-hospitalar
foram encaminhadas ao Biotério da FIPA, onde foi simulado o atendimento intra-hospitalar com os residentes
da Cirurgia Geral.

Docente da Medicina lança livro sobre dor de cabeça
A Profª Drª Eliana Melhado, docente do curso de
Medicina da FIPA, participou do XXXI Congresso Brasileiro de Cefaleia de 19 a 21 de outubro de 2017,
em Tiradentes/MG. Na oportunidade a neurologista
promoveu o pré-lançamento do livro “Dor de cabeça
e enxaqueca – tudo o que você precisa saber!” pela
editora Atheneu. O livro ainda será lançado em outros
congressos em 2018 e pode ser adquirido através do
site da editora e de outras livrarias.
Este é o segundo livro da Drª Eliana. De acordo com
ela, o livro não é dirigido somente para médicos ou estudantes de medicina. “A proposta é atingir o público geral,
pois ele tem linguagem fácil, esclarecedora e muito útil”,
disse. O primeiro livro, “Cefaleia na mulher”, está em promoção para estudantes e Residentes de medicina, que
podem adquiri-lo pelo fone 0800-026-7753.
No congresso, Drª Eliana ministrou aulas no dia 20
sobre Peculiaridades da cefaleia na mulher e Migrânea e
anticoncepcionais.

Divulgação

A FIPA realizou, através dos cursos de Biomedicina e Medicina, a Missa do Cadáver no dia 07 de novembro. Com a participação da diretoria, funcionários,
docentes e discentes foram homenageados os professores, alunos, funcionários e egressos falecidos e os
irmãos da Anatomia, como são chamados os corpos
utilizados para estudos.
Realizada há mais de 25 anos, por iniciativa do
Prof. Neder Abdo, ex-docente das faculdades, a missa
hoje é organizada por sua filha Profª Drª Cibelle Rocha
Abdo, também docente da FIPA. A missa foi celebrada
pelo Capelão dos hospitais da Fundação Padre Albino.
Pe. Francisco.

Conscientização sobre Tuberculose
A Liga de Pneumologia e Terapia Intensiva do curso de Medicina da FIPA promoveu no dia 10 de novembro campanha informativa sobre a tuberculose
junto aos pacientes do Hospital Emílio Carlos com distribuição de folhetos e orientação aos pacientes sobre
os cuidados e o tratamento gratuito nas unidades de
saúde, além da importância de segui-lo corretamente. A Organização Mundial da Saúde aponta que, no
mundo, 10,4 milhões de pessoas tiveram tuberculose
em 2015 e mais de um milhão morreram por conta da
doença. Esses resultados configuram a tuberculose
como um grave problema de saúde pública. A OMS a
reconhece como a doença infecciosa de maior mortalidade no mundo, superando o HIV e a malária juntos.
Diabetes A Liga de Endocrinologia e Diabetologia (LED) promoveu no dia 11 de novembro ação de
conscientização sobre o diabetes e testes no Hospital
Emílio Carlos (HEC) e no Garden Shopping Catanduva.
Os alunos, sob coordenação da presidente docente da
Liga, Profª Drª Eliana Perez, realizaram exame do pé
diabético nos pacientes do HEC e aferição de pressão
e testes de glicemia no shopping. A ação foi alusiva ao
Dia Mundial do Diabetes (14 de novembro). De acordo
com a presidente discente da LED, Gabriela Voltolini
Alves, “foram atendidos 15 pacientes agendados no
HEC e realizados cerca de 200 testes no shopping”.

Mobilização contra a dengue

O livro teve seu pré-lançamento em congresso.

Em função do início do período de chuvas, a Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti/EMCAa,
em parceria com o SESMT da Fundação, ministrou
palestras informativas e de prevenção contra o Aedes
Aegypti dia 26 no Hospital Emílio Carlos e dia 25 no
“Padre Albino”.
Diego Palmieri ministrou a palestra para 70 funcionários dos hospitais.
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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

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

NEUROLOGIA CLÍNICA
(Adulta e infantil) Eletroencefalografia computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia e potenciais evocados audivo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera - •Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027

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

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

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

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263

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

OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr. - Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin - Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

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

PEDIATRIA
•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

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

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

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

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

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

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino - Rua 13 de Maio 1269 - Tel: (17) - 3522-5396

REUMATOLOGIA
•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti - Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
UROLOGIA
•Dr. Wilmar Calil de Mello - Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511

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

Enfermagem participa de eventos internacionais e tem trabalho premiado
O curso de Enfermagem da FIPA, através do Prof. Esp. João César Jacon, presidente docente da Liga de Curativos, participou do I Latin American Wound Healing
Society Meeting, do II International Meeting SOBRATAFE on Advanced Wound Care
e do III Congresso Brasileiro de Tratamento
Avançado de Feridas, organizados pela
Sobratafe – Brazilian Society on Advanced
Wound Care e realizados de 24 a 27 de outubro último em São Paulo com apresentação de trabalhos, sendo um premiado.
No dia 25, na modalidade oral, foi apresentado o trabalho “Entre a tecnologia e o
cuidado: desafios para o ensino do trata-

mento de feridas a acadêmicos de Enfermagem” e no dia 27, na modalidade pôster,
o trabalho “Intervenções e resultados de
enfermagem para o diagnóstico integridade tissular prejudicada: um relato de caso”,
premiado em terceiro lugar, sendo que dele
participaram como coautores os Enfermeiros do Hospital Padre Albino Cristiano Bispo
dos Santos e Ana Carolina Eugenio Dias.
Simpósio Internacional A docente do
curso Profª Ma Maristela Aparecida Magri
e as graduandas da 1ª e 2ª séries Tatiana
Veteri Coneglian e Adriane Izabel de Souza Moraes participaram da X Bienal de Enfermagem e apresentaram trabalhos, na

forma oral, no 2º Simpósio Internacional
de Enfermagem no dia 17 de outubro, na
UNESP de Botucatu. Os trabalhos apresentados foram “Acidentes envolvendo material biológico em laboratório de Análises
Clínicas”; “Procedimento operacional padrão nos processos de preparo e administração de medicamentos”; “Segurança do
Paciente, uso de pulseira de identificação
na unidade de internação”; e “ Aleitamento
materno: conhecimento, orientações e importância para a saúde do recém-nascido”.
XIV CAIC O curso participou também
do XIV Congresso Anual de Iniciação no
dia 18 de outubro na Faculdade de Medi-

cina de Rio Preto (FAMERP). Os docentes
Profª Drª Andréia de Haro Moreno, Profª
Drª Maria Cláudia Parro e Prof. João César
Jacon e graduandos apresentaram, na forma oral, os seguintes trabalhos: “Processo
de enfermagem para assistência no choque cardiogênico com fibrilação atrial”;
“Atribuições do enfermeiro na encefalite
herpética”; “Síndrome do idoso frágil: relato de caso”; “Diagnóstico de enfermagem
segundo pressupostos de horta em portador de hepatite alcóolica e pancreatite”
e “Diabetes mellitus, hipertensão arterial
e obesidade como fatores de risco para a
doença renal crônica”.
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Positio sobre Padre Albino será analisada no Vaticano
Divulgação
Rede
Sociais

Capa e...

...primeira página da Positio

Entregue no dia 19 de outubro último ao Cardeal
Ângelo Amato, prefeito da Congregação das Causas dos
Santos, no Vaticano, a Positio, conjunto de documentos e
depoimentos sobre as virtudes cristãs de Pe. Albino, será
analisada por comissão de teólogos, depois por bispos
e cardeais e por último pelo Papa Francisco, que pode
proclamar a bem-aventurança do Padre Albino, sendo

apresentado como Venerável, o segundo passo no caminho da santificação.
O documento foi entregue pelo Postulador Paolo Vilota, pelo Pe. José Luís Cassimiro, Vice-Postulador, e pelo
Bispo da Diocese de Catanduva, D. Otacílio Luziano da
Silva. Para a beatificação de Padre Albino será necessário
comprovar um milagre.

Dia mundial de combate à obesidade
As Ligas de Endocrinologia e Medicina Desportiva
do curso de Medicina da FIPA promoveram no dia 7 de
outubro campanha de prevenção à obesidade na Praça
da República, das 8h30 às 12h30, com cálculo de IMC
(índice de massa corpórea), orientações, aferição de
glicemia, pesagem e tirando medidas da população.
No dia 9, as Ligas promoveram a mesma campanha no
corredor dos ambulatórios do Hospital Emílio Carlos
voltada para pacientes e funcionários do HEC e FIPA. A
campanha teve o apoio da ABESO (Associação Brasileira
para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica).
O dia é comemorado mundialmente na data de 11 de
outubro.
Congresso O Centro Acadêmico Emílio Ribas (CAER)
do curso de Medicina da FIPA realizou, de 2 a 4 de outubro, o XXVI Congresso Médico Acadêmico (COMA), com
palestra, mesa redonda e apresentações orais e de painéis de trabalhos científicos
Aleitamento Materno A Liga de Ginecologia e Obstetrícia realizou atividade de interação com gestantes
que realizam pré-natal na Unidade de Saúde Dr. José Barrionuevo Rodrigues, na Vila Sotto. Na ocasião, as gestantes esclareceram dúvidas a respeito da amamentação.
Ação de combate A Liga de Medicina de Família e a
LC Fameca da IFMSA Brazil (Comitê Local da International Federation of Medical Students’ Associations of Brazil)
promoveram dia 26 de outubro Campanha do Outubro

Rosa no Hospital Emílio Carlos das 7h às 8h e das 12h30
às 15h30. Os alunos receberam capacitação do mastologista Eduardo Rogério Malaquias Chagas, professor
do curso. “Nós abordamos os pacientes que aguardavam atendimento e distribuímos folhetos informativos,
bombons e laços que simbolizavam a campanha, além
de demonstrarmos através da ‘mama amiga didática’
como realizar o autoexame”, disse a presidente da Liga
Cristiane Helena Sanches Rabelo.
Em USF A Liga de Ginecologia e Obstetrícia promoveu a Campanha Outubro Rosa na Unidade de Saúde
da Família (USF) Dr. José Rocha, no bairro Gavioli, no dia
20 de outubro. Integrantes da Liga orientaram as usuárias nos exames preventivos anualmente e ensinaram a
técnica do autoexame.
Jornada As Ligas de Pneumologia e Terapia Intensiva e de Radiologia realizaram a I Jornada de Pneumologia e Radiologia Torácica no dia 10 de outubro,
às 19h30, no Anfiteatro Padre Albino. As palestras ministradas foram “Alterações fundamentais no raio X de
tórax, pelo Dr. Fernando Mansano, médico radiologista
do HPA; “A radiografia de tórax: o que podemos extrair
para a prática clínica, pelo Dr. Prof. Me Paulo Togni Filho,
“Pneumonia: aspectos clínicos e radiológicos”, pelo Dr.
Renato Eugênio Macchione, e “Tuberculose: aspectos
clínicos e radiológicos”, pelo Prof. Dr. Marcelo Ceneviva
Macchione, todos docentes da FIPA.
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HCC ganha cabeças de gado
em leilões na região
A Fundação Padre Albino prestigiou o leilão de
gado da Lagoa Limpa realizado dia 29 de outubro. O
presidente da Diretoria Administrativa, José Carlos Rodrigues Amarante, falou aos presentes sobre o projeto
do Hospital de Câncer de Catanduva e o atendimento
a toda a região. Oito cabeças de gado foram doadas
ao HCC pelo Comércio de Frutas São Bom Jesus; José
Marcos Gambatte; Dr. Odival Atílio Stradioto; Adilson
Caliam; Marcos Sperandio; Wagner Promencia; Beto
Sardinha e Roque Soares.
No leilão em Urupês, dia 15 de outubro, o HCC recebeu uma cabeça de gado de Renato Benedito Damin e
um quadro do Brega.
No dia 29 de outubro, no leilão realizado em São João
de Itaguaçu pró Hospital de Câncer de Barretos, o HCC
ganhou 17 cabeças de gado. Dr. Amarante agradeceu as
doações e parabenizou os organizadores e todos os presentes afirmando que “sem dúvida é um dos melhores
leilões da região e deveria ser considerado um evento
cultural”. Os doadores foram Benedito Aparecido Longarine; Mauri Roberto de Freitas; Antonio Colabone/
Paulo Adame/José Carlos Valentim/Luiz Carlos Dusso;
João Hernandes/Domingos Hernandes; Wilson Zanon/
Romildo Valetin; Ronaldo Virgulim/Alcir/Rubio Garrido/
José Carlos Marion/Edson Verri; Cecilia Cherutti/Letícia Cherutti; Wilson Colabone e família; Família Oliver;
André/Marcos/Clodovil/Baianinho; Família Garrido; Benedito Hernandes e Família; Airton/Reginaldo Mistran;
Família Avance e Tito Colabone; Fumaça/Rodrigo Veri;
Antonio/Antonio Ap. Valetim e Teco/ Sidival Geriole.

Coral encerra programação
do Outubro Rosa
O Coral juvenil Santa Cecília, do Conservatório
Santa Cecília, de Catanduva, encerrou a programação
do Outubro Rosa da Fundação Padre Albino com apresentação no dia 31 de outubro último no saguão de
entrada do Hospital Emílio Carlos/Coordenadoria Geral e no Serviço de Quimioterapia. Regido pela Profª
Marcela Milani, com assistência de regência da preparadora vocal Carolina Milani, o coral é composto por
35 adolescentes e tem ainda o instrumentista acompanhador Prof. Eduardo Souza. A Direção Geral é da
Profª Patrícia Supi.
Em seguida, o grupo visitou o Serviço de Radioterapia.
Imprensa/FPA

Um olhar médico e social
O curso de Medicina da FIPA realizou a II Jornada da
Liga de Ginecologia e Obstetrícia com o tema LGBT: um
olhar médico e social no dia 8 de novembro, no Anfiteatro Padre Albino. A jornada que debateu o atendimento ginecológico aos LGBT e aos jovens em situação
de rua contou com palestra do Prof. Dr. Paulo Fasanelli,
docente da FIPA; da Drª Débora Anhaia de Campos, especialista em Atenção Básica e médica de Unidade Bá-

sica de Saúde do programa Mais Médicos/Provab, e da
Drª Carolina Ciattei de Paula, residente de ginecologia.
De acordo com a presidente discente da Liga, Claudia Ferraz, “os assuntos abordados na jornada tiveram
o propósito de contribuir para uma formação médica
mais humanizada, pois estende o conhecimento do
aluno para o assunto, muitas vezes, negligenciado”,
destacou.

Gincana beneficente
Na Semana da Criança, o Colégio Objetivo de Catanduva realizou a sua tradicional gincana “Sonômio”, quando os alunos arrecadam alimentos não perecíveis para
doação a entidades beneficentes de Catanduva. O HCC
recebeu óleo de cozinha, arroz, feijão, macarrão, sabonete, gelatina e café.
Dia 14 de outubro foi realizado treino de crossfit
aberto à comunidade, no Aeroporto de Catanduva. Toda
a renda da venda de camisetas foi doada ao HCC. De

acordo com a responsável pelo evento, Monise de Lima
Bernardi, foram arrecadados R$ 3.084,00.
Motobar de Itajobi O valor arrecadado no 1º Motobar
de Itajobi foi doado ao HCC. O encontro de carros antigos
e motociclistas aconteceu nos dias 9 e 10 de setembro, na
Chácara Dallas. Os alimentos arrecadados na entrada dos
shows de rock - leite, leite condensado, óleo, açúcar, café,
sal, arroz, macarrão, fubá e farinha de trigo, também para o
hospital, foram entregues no dia 13 de setembro.

Os jovens do coral se mostraram dispostos a
colaborar com o HCC.

Captômetro
A Fundação Padre Albino precisa captar R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para terminar o
Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do
Hospital de Câncer de Catanduva. Confira o que foi arrecadado até 31/10/17:
Eventos e doações ......................................................R$1.552.877,80
Doações através do site .................................................R$ 31.570,88
Doações através do 0500 ................................................ R$ 1.385,00
Doações através da conta de energia elétrica.....R$ 204.386,50
Telemarketing ..............................................................R$ 1.154.491,10
Nota Fiscal Paulista ....................................................... R$ 283.399,27
TOTAL R$ 3.228.110,55
Faltam R$ 1.771.889,45

12

Novembro /2017

Fundação Padre Albino reestrutura
seu Serviço de Oncologia

Visita do Deputado Gilmar Gimenes
Imprensa/FPA

A equipe de apoio do Serviço de Quimioterapia.
Quando entrar em funcionamento o Serviço de Radioterapia, que possibilitará a instalação do Hospital de
Câncer de Catanduva/HCC, a Fundação Padre Albino
já terá reestruturado o seu Serviço de Oncologia. A reestruturação começou em 2014 com a contratação de
enfermeira, psicóloga, assistente social e farmacêutica,
todas com dedicação exclusiva ao Serviço.
As cirurgias oncológicas são realizadas no Hospital
Padre Albino e o atendimento ambulatorial de primeiras consultas para fins de diagnósticos, assim como o
acompanhamento e retornos pós-cirúrgicos no Hospital
Emílio Carlos, que disponibiliza ainda para toda a rede do
Colegiado de Catanduva, composto por 19 municípios, o
Serviço de Diagnóstico através do Laboratório de Patologia e o tratamento no Serviço de Quimioterapia.
De acordo com o gerente de serviços de saúde do
Hospital Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues, “a
adequação mínima para a Equipe de Oncologia, acima
citada, contribuiu para o atendimento humanizado,
conforme preconiza a Política Nacional e Estadual de
Humanização. Ele informa, ainda, que além da reestruturação da equipe de apoio foi iniciada em 2015 a rees-

truturação do Serviço de Anatomia Patológica/Laboratório de Patologia, com a contratação de profissionais,
médicos, biomédicos e auxiliar administrativo, assim
como a atualização de protocolos, visando melhorar o
tempo de respostas no resultado de exames diagnósticos e a modernização do parque tecnológico.
A Fundação Padre Albino está credenciada como
Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON, assim como na Rede Hebe Camargo.
A equipe
A equipe do Serviço de Oncologia é composta por
Kely Cristina de Souza, graduada em Farmácia e Bioquímica pela Unip/Rio Preto, cursando Pós-Graduação em
Gestão de Equipes em Saúde pela Uniara/Araraquara;
Ana Paula Mangonaro, graduada em Psicologia pela
USP – Câmpus Ribeirão Preto e pós- graduada pela UNICAMP pelo Programa de Aprimoramento Profissional
(PAP) de Psicologia Hospitalar aplicada a Oncologia; Rafaela Gomes Maciel, graduada em Serviço Social pela
Unilago/Rio Preto e Melina Santana Bertelini, graduada
em Enfermagem pela FIPA e pós-graduada em Oncologia pela Faculdade Unyleya – Brasília/DF.

No dia 10 de outubro o deputado estadual Gilmar Gimenes (PP) e o vereador da cidade de Pindorama Nenê
Vidal visitaram a Fundação Padre Albino para conhecer
os serviços de Radioterapia, em construção, e de Quimioterapia. Eles foram informados sobre o atendimento
oncológico de Catanduva e região. O gerente administrativo do Hospital Emílio Carlos, Benedito Rodrigues,
explicou sobre o funcionamento da Rede Hebe Camargo
e o Diretor de Captação de Recursos, Nelson Lopes Martins, falou sobre o projeto da Radioterapia. O Diretor Laer
Sérgio Dervelan também acompanhou a visita.
Enfermeiras As enfermeiras e alunas da pós-graduação “Oncologia Multiprofissional” do Instituto de Ensino
São Francisco – IESF, representado no Polo de Catanduva pela FAEC, visitaram a obra da Radioterapia no dia 21
de outubro. A equipe do HCC apresentou o projeto que
beneficiará Catanduva e região.
Divulgação

O deputado conheceu as instalações da Radioterapia.

Entregue carro sorteado
no leilão de gado

HCC é apresentado nas câmaras municipais da região
O Diretor de Captação de Recursos Prof. Nelson Lopes
Martins foi recebido pelos vereadores, entidades e associações no dia 18 de outubro na Câmara Municipal de
Urupês. O projeto do HCC foi apresentado, assim como os
serviços que os hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino”
oferecem à população e divulgada a campanha para arrecadar os recursos necessários para o término da obra.
Presentes na reunião o presidente da Câmara, Armando Aparecido Donizete Sardella; os vereadores
Eliandra Aritéia de Nóbrega Mazali, James Renato Loreti, José Marcos Alves do Amaral, José Rivelo do Carmo,
Leonildo Carlos de Andrade, Marcelo Aparecido Hernandes, Mauro Barbosa, Nelsides Rodrigues de Araujo;
o secretario de saúde Antonio de Pádua Pascoal; representantes da Igreja Brasil para Cristo; Associação de Rodeio Urupês; Associação de doadores de sangue; Igreja
Batista Nova Jerusalém; Associação Comercial; Rádio
FM Comunitária; Sociedade São Vicente de Paulo; Igreja Católica; Associação de Produtores Rurais de Urupês;
Hospital São Lourenço (Santa Casa de Urupês) e Rotary
Club de Urupês. Todos se prontificaram a divulgar e colaborar com a campanha em prol ao HCC.
Sales
Nelson Martins foi no dia 17 na Câmara Municipal de
Sales. Ele enfatizou que assim que a Radioterapia estiver
funcionando, os novos casos de câncer com tratamento

através do SUS daquela cidade e dos 18 municípios da
região serão encaminhados para Catanduva. Presentes
na reunião o presidente da Câmara João Francisco Ribeiro; os vereadores Josemar Francisco de Abreu, João
Antonioli Sobrinho, Adriano Giampani, João Costa,
João Ricardo da Silva, Expedito Borges da Silva, Nassif
Jorge Nassif, Aroldo Luiz Alves e a Secretária da Saúde
Márcia Veronez. O HCC foi convidado pelo Sr. Ronaldo,
coordenador de Barretos na cidade, para participar do
leilão de gado agendado para 17 de dezembro.
Tabapuã
A Câmara Municipal de Tabapuã foi visitada dia 06
de outubro. Recebido pelo presidente Leonardo Bologna e pelos vereadores Adilson Olívio, Áquiles Luiz
Paulella, Vanderlei Franzoni, Lincoln José Franco, Luiz
Roberto Verza, Silvia Maria Souza Nespolo, Tarciso do
Valle Pereira e Valentim Figueiredo do Valle Pereira,
Prof. Nelson informou sobre a construção da Radioterapia que vai viabilizar o HCC. Os vereadores foram muito
receptivos, fizeram perguntas e disseram que vão divulgar o projeto e colaborar com a causa. Também estava
presente a Secretária da Saúde do município Karyna
Camillo Pinto Iglesias. O Supervisor de Relações Institucionais, Carlos Sangiorgi, falou sobre as formas de colaboração e distribuiu folhetos para doação através da
conta de energia elétrica.

HCC participa da SIPAT da COCAM
A COCAM de Catanduva disponibilizou espaço para a apresentação do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC
durante a sua Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho/SIPAT realizada de 23 a 27 de outubro. O
Supervisor de Relações Institucionais, Carlos Sangiorgi, apresentou o projeto do HCC e distribuiu folheto com autorização para doação através da conta de energia elétrica.

No dia 16 de outubro, o Clube de Rodeio “Os Bravos”
e o Hospital de Câncer de Catanduva entregaram o carro
0 km sorteado no 2º Leilão de gado pró HCC realizado no
dia 24 de setembro passado. O sorteado, Marcelo Cruz,
ganhou um Kwid da Renault. Na entrega estiveram presentes o gerente da concessionária, José Moreira do Prado; Marcelo Cruz; o diretor de Captação de Recursos da
Fundação Padre Albino, Nelson Lopes Martins; o diretor
do Clube de Rodeio Os Bravos, Cláudio Romagnolli; e o
vendedor da Renault, André Mota.

Lacres para o HCC
O curso de Enfermagem da FIPA, através da disciplina curricular “Sustentabilidade e Biossegurança”, ministrada na 2ª série pela Profª Mª Luciana Paes, promoveu
de 20 de setembro a 04 de outubro a “Gincana de Sustentabilidade Solidária”. A coordenadora do curso, Profª
Drª Maria Cláudia Parro, informou que o objetivo foi trabalhar conhecimentos científicos sobre sustentabilidade e consumo consciente, além de conscientizar sobre
a importância da doação na formação dos alunos, buscando mudança de comportamento.
A atividade mobilizou os alunos de todas as séries
do curso e culminou com atividades lúdicas sobre a temática na VESTFIPA. Os alunos arrecadaram 76 quilos
de lacres de latinhas, doados ao Hospital de Câncer de
Catanduva/HCC.
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