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Fundação prossegue obra e Radioterapia deve ser concluída em julho
Com a verba de R$ 1.727.546,47, cujo extrato de convênio foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 19 de agosto de 2014, mas liberada
pelo Governo do Estado em setembro de 2015, a Fundação Padre Albino retomou as obras do Serviço de Radioterapia, que está sendo construído
no Hospital Emilio Carlos. Última página.
Imprensa/FPA

Curso de Medicina da FIPA está entre
os 15 melhores do Estado
O curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA),
ao lado de faculdades renomadas como USP, Unesp, Unicamp e Unifesp, ficou entre os 15 melhores cursos do Estado de São Paulo no exame do Conselho Regional de Medicina (Cremesp) aplicado aos alunos
concluintes de 2015. Página 11.

Colégio Catanduva inicia o curso
de Técnico em Enfermagem
VISITA O deputado estadual Itamar Borges (PMDB) visitou a Fundação
Padre Albino dia 26 de janeiro, sendo recebido pela Diretoria Administrativa. Página 08.

Segunda Licenciatura em Pedagogia
A FIPA está oferecendo a Segunda Licenciatura, antiga Complementação Pedagógica, um novo diploma reconhecido pelo MEC. O curso
de Segunda Licenciatura em Pedagogia, está com matrículas abertas.
Página 09.

Acompanhantes dos pacientes oncológicos
participam de projeto terapêutico

O Colégio Catanduva promoveu dia 01 de fevereiro, às 19h30, a aula
inaugural do curso de nível médio de Técnico em Enfermagem. Os interessados podem fazer matrícula até o final deste mês de fevereiro. Página 08.

Adquiridos equipamentos para os hospitais
com recursos da Nota Fiscal Paulista
As doações das notas fiscais paulistas continuam proporcionando
benefícios para os usuários dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino.
A arrecadação do ano de 2015, no valor total de R$ 416 mil, foi investida em equipamentos médicos e diversos para várias áreas dos hospitais. Última página.
Divulgação

O Serviço de Psicologia da área de Oncologia da Fundação Padre
Albino realiza encontros periódicos com os acompanhantes dos pacientes que fazem quimioterapia no Hospital Emílio Carlos. O projeto
intitulado “Da espera ao encontro” reúne familiares para a troca de experiências. Página 06.

Terceira Idade está com inscrições abertas
A Faculdade da Terceira Idade das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) está com inscrições abertas para os interessados que pretendem participar do curso em 2016. A faculdade é projeto de extensão dos cursos de Educação Física, de caráter informativo, e oferece aos
alunos palestras e atividades físicas e de lazer. Página 07.

Mesa cirúrgica ortopédica, que garante o posicionamento correto do paciente
durante a cirurgia, foi adquirida com doações da nota fiscal.
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Dica do Poupinho
s.
Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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EXPEDIENTE
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação
interna editada pela Assessoria de Imprensa da Fundação Padre Albino.
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Doar é fácil: Nota Fiscal Paulista
Hoje vamos
falar um pouco
sobre os efeitos
da doação, na
sua concepção filantrópica, que é
muito importante
tanto para quem
recebe
quanto
para quem doa e é
fácil de praticar.
Sempre me
pergunto por que,
nós brasileiros, temos tanta dificuldade em doar a
quem está necessitando, seja a pessoas ou instituições, sabendo que em outros países a cultura da
doação está bem mais disseminada e doar é um ato
corriqueiro.
Interessante notar que, se olharmos para o início da nossa colonização, não deveria ser assim.
Junto com os exploradores portugueses vieram
também os jesuítas – há quem afirme que a expedição tenha sido financiada por aquela ordem religiosa, dadas, como sempre, às condições precárias da
Coroa portuguesa – e, logo depois, vieram as Santas Casas ou Misericórdias (a primeira que se tem
notícia foi a de Olinda/PE, em 1539). Ou seja, desde
o início já havia um espírito altruístico, voltado à
ajuda aos mais necessitados.
O que ocorreu de lá para cá? Será que foi obra
do tal capitalismo selvagem, que impõe ter mais
hoje do que ontem e amanhã mais do que hoje e
assim infinitamente? Pode ser, mas penso que isto
tem mais a ver com o que as pessoas entendem por
Estado democrático de direitos e, dentro desses direitos, os direitos sociais dos cidadãos.
Veja, não desejo aqui abordar o tema pelo lado
das virtudes religiosas, para as quais entendo que,
se a pessoa professa alguma fé, seja ela qual for, a
autoimposição de ajudar torna-se indiscutível. Minha abordagem pretende entender a coisa mais
pelo lado cidadão, pelo lado dos direitos e garantias individuais, que implica também nos deveres
sociais que cada cidadão de um país livre tem de
ser solidário para com seus concidadãos mais desvalidos.
Numa sociedade que se pretenda justa, ninguém deveria passar por nenhum tipo de necessidade, sobretudo as necessidades básicas. Ok! Concordo. Isso é obrigação constitucional do governo
democraticamente eleito (ou não). Afinal é para
isso que arrecada impostos, certo? Certo, mas nem
tanto. Me indique um país no mundo que o Estado
supre todas as necessidades de seus cidadãos e que
ninguém precise ajudar a ninguém, nem existam
organizações sociais para cuidar de pessoas necessitadas. Seria o ideal, lógico, mas é pura utopia.
Independentemente de um determinado governo ser ou não competente e honesto sempre e
em qualquer lugar haverá pessoas precisando de
ajuda onde o Estado não chega ou chega de forma
insuficiente. O lema dos EUA, quando conquistaram sua independência, foi: tudo o que o particular pode fazer o Estado não deve fazer. Ademais,
o que as filantrópicas realizam fazem-no a custos
muito mais econômicos que o próprio Estado. Ou
seja, é muito mais eficiente doar diretamente às entidades. É aí que entra a atitude do cidadão mais
abastado e cônscio de suas responsabilidades so-

ciais. Sabe perfeitamente que por mais provedor
que seja o Estado, ainda assim haverá pessoas em
estado de necessidade, cujos tentáculos estatais
não conseguirão alcançar (ainda que consideremos
a eventual falta de um dos tentáculos; mas isso não
vem ao caso agora).
Doar é mais que uma obrigação; é uma atitude
consciente e responsável. É uma atitude cidadã. É
possível também que muitas pessoas não ajudem
porque não sabem mesmo como ajudar – embora
seja difícil acreditar que um cidadão com um mínimo de capacidade intelectual possa não saber - ou
por puro comodismo. Há certamente aquelas que
não ajudam porque não querem ajudar mesmo e
pronto. Para estas só resta esperar que não venham
precisar algum dia, mas se precisarem vão receber
ajuda mesmo assim.
Para aquelas que julgam não saber como, será
preciso que pessoas já engajadas lhes mostrem
como e onde ajudar. Já para aquelas mais acomodas também há solução. E fácil! Todos nós, diariamente, compramos produtos em supermercados,
padarias, farmácias, postos de gasolina, lojas de
roupas, calçados etc. No Estado de São Paulo existe
uma ação governamental que permite que o comprador, que paga o imposto de circulação de mercadorias (ICMS) embutido no total da compra, destine parte desse imposto a entidades filantrópicas
cadastradas no sistema. Isto pode ser feito de duas
maneiras: não apontar o número do CPF do comprador no momento da emissão do ticket fiscal e
depositá-lo em uma urna existente no local (geralmente existem várias, de diversas instituições) ou,
se apontou o CPF, no momento de resgatar os créditos poderá indicar uma instituição para doá-los.
É muito simples e no conjunto aportam recursos consideráveis às instituições filantrópicas. Veja
na página 12 quantos equipamentos, por exemplo,
a Fundação pode adquirir a partir dessas doações
em 2015. E poderia ter adquirido muito mais se
houvessem mais doadores.
Não fique com receio por não saber o que será
feito com o seu dinheiro. Instituições sérias prestam
contas anualmente do dinheiro recebido por essa
ou por outras formas de doação. Fique atento. Veja
as publicações de balanço. Se por acaso você for
daqueles que tem dificuldades para ler um balanço
– o que é muito compreensível – cobre diretamente
da instituição. Peça para receber suas publicações
mensais, como este jornal. Se você assina algum
diário da cidade ou região, fique atento, pois as
instituições sérias também publicam o destino das
doações nesses órgãos de imprensa. Se tiver computador, melhor ainda, pois tudo o que acontece na
instituição vai para o site, inclusive as prestações de
contas. Quer saber mais? Visite pessoalmente a instituição, veja in loco o que ela faz e como faz. Talvez
assim você passe a doar com mais tranquilidade e
regularidade sabendo exatamente aonde vai o seu
rico dinheirinho.
Seja um cidadão consciente. Não fique acomodado esperando que o Estado resolva tudo, porque
não resolverá. Pelo menos faça a sua parte. Melhor
que isso, só mesmo sendo um voluntário.

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

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes,
s,
acender apenas as luzes necessárias.
s.
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ANIVERSÁRIOS
Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
15 - José Silas Januário
17 - João Antonio Corniani
Coordenadoria Geral
02 - Gustavo Barbujani Fuser
07 - Isabella de Oliveira
Márcio Antonio Puzzi
08 - Júnior Henrique Moreli Pio
11 - Débora Perpétua Maria Pereira
Priscila Lidiane Norvete de Castro
15 - Ana Letícia Bueno Najm
17 - Dr. Nélson Gomes Hespanha
18 - Jesus Natalino Torres
20 - Aparecido Reinaldo Caetano de Abrantes
Rogério Goltardo
Wellington Miletta
22 - Silmara Simões Parra
23 - Flávio Fernando Pascolat
24 - Joel da Silva Batista
26 - Daniel Malheiros de Campos
Valquer do Carmo Lopes
27 - Cláudio Ludugero
28 - Fabiana de Souza Cury
29 - Ana Paula Braga
31 - Beatriz Figueiredo Capelli
Hospital Padre Albino
01 - Ana Cristina Cândido Fiori
Dr. José Augusto de Camargo Gabas
Simone Aparecida Trovó
02 - Cláudia Lecínia Correa
Jéssica Perpétua de Jesus Gonçalves
Michele Cristina de Souza
Sebastião Laurindo
Suellen Cristina de Oliveira da Silva
03 - Sandra Rodrigues
05 - Rita de Cássia de Oliveira Teófilo
Tainá Carla Oliveira de Melo
06 - Gilmara Cláudia Octavio
Naiara Toppe Won Ancken
Patrícia Cristina Nunes
Verônica Aparecida Evaristo
07 - Ana Maria Teodoro
Andreia Ferraz do Amaral Gomes
Juliana Perpétua da Cunha
Nelita Cristina Souza
Sebastião Barbosa da Silva
08 - Fernanda Carolina Marcello Pinoti
09 - Fernanda Barreto da Silva
10 - Audenir Aparecida Pexe
Danithiele Braga Ranzani Mendonça
Dayse Cristina Rocha Costa
12 - Lucileide Cândido dos Santos
Vanuza dos Santos Talhari Garcia
14 - Doraci de Oliveira
Edilson Rogério de Souza
Patrícia Guaresi Bueno
15 - Lucilene dos Santos Toscaro Martine
Marcela Salvador Rigoldi
Railete Alves Lima Oliveira
Sonia Sueli Zampieri Brito
16 - Johnathan Otávio Moura do Carmo
Marina Pagliarini da Costa
17 - Daiane de Fátima Sando
Evandro de Jesus Pedro
Giselda Patrícia Barbieri
18 - Giovana de Azevedo Carano Fernandes
Maria José de Paula
19 - Anderson Paulo de Oliveira de Almeida
Djalma José dos Santos

MARÇO

Luís Carlo Parada
20 - Edmara Aparecida San Felice
Marco Antonio de Oliveira
21 - Kátia Helena da Silva
Neide Naranjo
22 - Antonia Benedita Carmosini
Izilda Aparecida Bardella Bigoni
Jandira Cristina Peres Balduim
Dr. José Paulo Nardi
Maria Helena Mendes Canova
Marta Ramos de Souza
Patrícia do Amaral Giacomassi Aparicio
Roberto Cássio Alberganti Lucci
23 - Elaine Cristina Araújo dos Santos Souza
24 - David Roberto Bueno da Silva
Fabiana Perpétua do Nascimento Ulbrich
José Junio Dearo
Marli Pereira
25 - Jaqueline de Oliveira de Souza
Valquíria Pereira Pinto
26 - Maria Clarete Mossambani de Oliveira
Patrícia de Oliveira Silva
Solange Cristina Gallis
Taisa de Cássia Boina
Valdineia da Anunciação Silva Freitas
27 - Adriana Marcolino dos Santos
Ana Maria Lazari de Moraes
Rosimara de Campos Franco
28 - Bianca Sant´Ana Andreazzi
Deolinda Mutti
Jalifi Alves
29 - Luciani Coelho Ancioto
Maria Ines Tadeu Vieira
Sandro César Costa
30 - Angélica Aparecida Freu Costa
Jefferson Rodrigo Urbano Alves
31 - Daiane Flávia Andrade dos Santos
Daniel Ronchi Bottós
Fátima Pinto Cajuela
Márcia José Alves Dezidério
Valdercília Selma Pinchini BenattI

22 - Erica Aparecida Rubinho da Silva
23 - Eliana Cardoso da Silva
23 - Franciani Gizeli Abrante Lima
24 - Priscila Aparecida da Silva
Stefani Cristina Innocente Duarte
25 - Grasieli Bernardo Lima
Melina Sant´Ana Bertelini
Renata Moreti
28 - Cínthia Carla Andreetta Thomazelli
29 - Elias da Motta
Márcia Massoni
30 - João Aparecido Innocencio do Amaral

Hospital Emílio Carlos
01 - Andreia de Cássia Ferreira de Sousa
02 - Rosimeire Perpétua de Andrade Viana
Talles Josuel Rodrigues Martins Santo
03 - Izildinha Benevente
Regina Baldo de Oliveira Lima
05 - Carina Maria Bucardi
Monize Fernanda Pretti
06 - Mayara Theodoro Neves
Sonia Regina Aparício Azevedo
07 - Juliana Aparecida Machado Dias
09 - Rosemary Fernandes
11 - Priscila Fernanda da Silva Lopes Pereira
12 - Maria Lourdes Oliveira da Silva
Rosa Maria Leite de Freitas
13 - Patrícia Clemente
Valquíria Ferreira
14 - Lucas Adriano dos Santos
15 - Letícia Cristina Vidal
Luzia Eleutério da Silva
Nadir Alves da Silva
16 - Paulo Fernandes de Souza
17 - Antonio Pereira Filho
18 - Anderson José Barboza de Lima
19 - Christiane Aparecida da Silva
Cláudia Aparecida Gomes da Silva
José Estevo
Rosângela de Sousa Pio
21 - Solange Aparecida da Graça Placco

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
05 - Profª Eunice Aparecida de Aguiar Alonso
Prof. Willian Delfino
08 - Diego Coletti Sbravatti
Prof. José Cione Neto
10 - Prof. Jorge Luís dos Santos Valiatti
Profª Vanda Aparecida Manfredo
Profª Vanessa Maria Brogio Schiesari
14 - Prof. Manoel de Souza Neto
15 - Helena Ribeiro Souza
16 - Profª Adriana Balbina Paoliello Paschoalato
Prof. Sérgio Ricardo dos Santos
17 - Luciana Lourenção Andreta
Prof. Marcelo Ceneviva Macchione
19 - Cleide Aparecida Bomfante Silva
Jamon Ramirez Xavier do Nascimento
21 - José Ricardo de Sousa
22 - Débora Bernadete de Barros
Rosimeire Xavier Fanhani Pereira
24 - Prof. José Antonio Sanches
Luciano Carlos Santana
Mairto Roberis Geromel
25 - Prof. Júlio César Fornazari
Maria Stela Esteves
26 - Willian Rafael Moreira de Oliveira
28 - Prof. Manzélio Cavazzana Júnior
30 - Adriana Borges Rodrigues
31 - Roberta Maria Ferreira
Tânia Regina Bortolozzo Menegoli

Recanto Monsenhor Albino
11 - Ana Cláudia Vespasiano
15 - Arlete Mathias
18 - Maria Terezinha Goulart Morais
21 - Dulcineia Augusta da Luz Trindade
22 - Conceição Imaculada de Carvalho Guirado
27 - Magali Aparecida Braga Ranzani
28 - Osvaldo Pereira Motta
Colégio Catanduva
11 - Márcio Régis Antunes
Padre Albino Saúde
02 - Silene Squinca Tessari
18 - Carmen Sílvia Lourenço Salvino
25 - Hassan Abdel Rahman Ibrahim Neto
27 - Kléber Alexandre Antonio Silva
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
07 - Camila Raissa Thomazini
Luzia Araújo Sindra
11 - Angélica Aparecida Jeronymo Sarti
Angélica Lopes Braga
16 - Dr. Luiz Gustavo de Senzi Dian
17 - Laisla Fernanda da Silva
18 - Aline dos Santos Garcia
Rayani de Souza Tavares
20 - Laura Formigoni Pagliotto
28 - Cristiane Mara Antignani Lima

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.
Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Dica do Poupinho
z.
Ao sair da sala, desligue a luz.
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Campanha da Fraternidade aborda a
preocupação com o meio ambiente
A Campanha da Fraternidade
Ecumênica (CFE) 2016 foi lançada,
oficialmente, no dia 10 de fevereiro. O tema da Campanha é “Casa
Comum, nossa responsabilidade” e
o lema bíblico, “Quero ver o direito

brotar como fonte e correr a justiça
qual riacho que não seca”. (Am 5.24)
O objetivo da campanha é
chamar atenção para a questão
do direito ao saneamento básico
para todas as pessoas, buscando

Funcionários homenageados do mês

Paulo Fernandes de Souza – Almoxarifado
Aline Eva Viscovini – Ambulatórios
Eva Ap. Faria Bazon – Central de Materiais e Esterilização
Daniele Campos – Enfermagem
Rosangela de Souza Pio – C2 Ímpar
Jorge Tudes dos Santos – C2 Par
Márcia Luciane Messias – C3 Ímpar
Ana Carolina Dysney Santos – C5
Nilvânia da Silva Custódio – Centro Cirúrgico
Marcos Antonio Martim – Moléstias Infecciosas
Darliana Cristina B. C. Matos – Unidade de Terapia Intensiva
Regina Imamura Nigro – Farmácia
Cleusa Staropoli – Laboratório
José Landim – Manutenção
Leonardo Henrique Mismito – Monitoramento
Lucas Baldan Frezarini – Portaria
Débora Mantovani Gomes – Recepção
Robson Henrique da Silva – SAME
Neuza da Silva Martins – Serviço de Higiene e Limpeza
Maria de Lourdes Zaneti dos Santos – Cozinha
Edimara Cristina Simonetti Moraes – Copa
Suelem Cristina de Oliveira da Silva – Telemarketing
Jean Risse – Transportes

Danithieli Braga Ranzani Mendonça – 5° Andar
Queila Rafaela Rodrigues – 4° Andar
Paula Cristina Vieira de Souza – 3° Andar
Marisa Brás das Dores – Pediatria
Izabel Cristina Brachi Fava – Centro Cirúrgico
Paulino Silva Guerbas – Unidade de Terapia Intensiva Adulta
Sandra Rodrigues – Hemodiálise
Reginalva P. da Silva Ananias – Unidade de Tratamento para Queimados
Tamires Fernanda Saurin – Unidade de Urgência e Emergência
Vanilce Pereira de Oliveira – Berçário
Cláudia Aparecida Lopes Braga – Centro Obstétrico
Érica Cristiane Praizi – Maternidade I
Gisele Ap. Gonçalves Cavaquioli – Maternidade II
Vania Ap. Lazarini – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
Maria Pierina D. Anastácio – Unidade de Terapia Intensiva Infantil
Ângela Mara Nunes Santos – Posto III
Angelita Cabral – Agência Transfusional
Antônia Aparecida Esparapani Frota – Banco de Leite
Elisângela Patrícia de Moura – Laboratório de Análises Clínicas
Arlete Masteguim S. Nunes – Serviço de Higiene e Limpeza
Patrícia de Oliveira Silva - Faturamento de Convênios
Rita Cássia de Lima – PABX
Ademir Aparecido Padovani – Almoxarifado
Alessandra Cristina Mauricio – Administrativo
Maria Aparecida Veronesi Bigoni – Faturamento SUS

fortalecer o empenho, à luz da
fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam
a integridade e o futuro da Casa
Comum, ou seja, do planeta Terra.
A Campanha da Fraternidade
Ecumênica é realizada pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs
do Brasil (CONIC) e assumida pelas
igrejas-membro: Católica Apostólica Romana, Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Episcopal
Anglicana do Brasil, Presbiteriana
Unida do Brasil e Sírian Ortodoxa
de Antioquia. Além dessas igrejas,
estão integradas à Campanha a
Aliança de Batistas do Brasil, Visão
Mundial e Centro Ecumênico de
Serviços à Evangelização e Educação Popular (CESEEP).
Este ano, a CFE terá dimensão
internacional, pois será realizada
em parceria com a Misereor – entidade da Igreja Católica na Alemanha que trabalha na cooperação para o desenvolvimento na
Ásia, África e América Latina.
O BRASIL
O Brasil é um dos países com

o índice mais alto de pessoas que
não possuem banheiro - quase
7,2 milhões de habitantes, de
acordo com o Progress on Sanitation and Drinking-Water, 2014.
Cerca de 35 milhões de pessoas
não contam com água tratada
em casa e quase 100 milhões
estão excluídas do serviço de
coleta de esgotos, como aponta
publicação, de 2015, do Instituto
Trata Brasil.
Ainda de acordo com o Trata
Brasil, a cada 100 litros de água
coletados e tratados, em média,
apenas 67 litros são consumidos.
Contudo, 37% da água no Brasil
é perdida, seja com vazamentos,
roubos e ligações clandestinas,
falta de medição ou medições
incorretas no consumo de água,
resultando no prejuízo de R$ 8 bilhões. A soma do volume de água
perdida por ano nos sistemas de
distribuição das cidades daria
para encher seis sistemas Cantareira. O problema afeta a saúde
pública, a dignidade humana, a
sustentabilidade do planeta e,
também, a economia.

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, que vestem a
camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir
deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!
Hospital Padre Albino
Maria Teodoro Neto
Roseane Santana Rocha
Nicole Lopes Bazan
Ronaldo Aleo Rodrigues Junior

Faculdades Integradas Padre Albino

Hospital Emílio Carlos
Marcela Helena Florindo

AME
Andréia Ferreira Varela

Elisângela Ap. Silvestre dos Santos
Recanto Monsenhor Albino
Ana Carla Camargo

Março - Datas comemorativas
02 – Dia da Oração e do Turismo
03 - Dia do Meteorologista
04 – Dia Mundial da Oração
05 – Dia do Filatelista
06 – Dia Internacional do Optometrista
07 – Dia do Fuzileiro Naval
08 – Dia Internacional da Mulher
09 – Dia Internacional do DJ
10 – Dia do Sogro
11 – Dia Mundial do Rim
12 – Dia do Bibliotecário
14 – Dia da Poesia e do Vendedor de
Livros

15 – Dia do Consumidor e da Escola
16 – Dia do Ouvidor
19 – Dia do Artesão e do Carpinteiro
20 – Dia do contador de histórias
21 – Início do Outono; Dia Internacional para eliminação da discriminação
racial; Internacional da Síndrome de
Down e Universal do Teatro
22 – Dia da água
27 – Dia do circo
28 – Dia do Diagramador e do Revisor
30 – Dia Mundial da Juventude
31 – Dia da Saúde e da Nutrição

Dica do Poupinho
Elimine, quando possível, a
iluminação de áreas externas.
s.

LAZER E VARIEDADES
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Se você esparrama espinhos, não ande descalço.
Provérbio italiano.

Dicas para não esbanjar alimentos
Evite ir ao supermercado ou à feira com fome ou sem uma lista de
compras, pois essas condições estimulam compras exageradas. Na escolha dos alimentos, fique alerta com relação ao prazo de validade.
Compre primeiro os alimentos secos, seguidos dos congelados e
por último os refrigerados para que estes não se contaminem ou estraguem durante a volta para casa. Da mesma maneira guarde primeiro os
alimentos perecíveis: refrigerados, hortifrútis e congelados.
Aproveite as cascas, folhas, talos, sementes e entrecascas. Os talos
de cenoura e suas folhas podem ser utilizados em substituição à salsinha; a casca da cebola pode ser usada em caldos, junto com a folha
de salsão e a casca da cenoura; cascas e entrecascas de frutas podem
render sucos ou compotas e geleias; sementes podem ser torradas e
transformadas em farinhas ou aperitivos.
Pratique o “PVPS” – primeiro que vence, primeiro que sai. Coloque
alimentos que têm prazo de validade mais curto à frente daqueles que
estão mais distantes da data de vencer.
Diga não às sobras. Prepare o suficiente para alimentar sua família
e lembre-se: a comida pronta dura no máximo dois dias sem refrigeração. Continua.

Dicas úteis
Baratas - Use álcool para matar baratas. Jogue diretamente sobre
elas uma boa quantidade. Morrem instantaneamente.
Peças em metal dourado - Mergulhe a peça em água fria com vinagre. Deixe de molho por um dia e depois esfregue com esponja grossa ou
bombril novinho, levemente para não arranhar. Fica muito fácil limpar.

CULINÁRIA

Frango com
creme de milho

Ingredientes
- 1 peito de frango grande sem pele
- 2 latas de milho verde
- 1 lata de creme de leite light
- 1 colher (sopa) de amido de milho
Modo de preparo
Tempere o peito de frango e cozinhe em panela de pressão por 1/2
hora. Em seguida, desfie e reserve. Depois, bata no liquidificador a
água que sobrou do frango com uma lata de milho e o creme de
leite. Misture o amido de milho. Numa forma untada, distribua o
frango desfiado, a outra lata de milho e o creme. Deixe no forno até
ficar consistente. Se gostar, acrescente cogumelos.

Qual o vinho ideal para acompanhar
um peixe não gorduroso?
A melhor sugestão: chardonnay (uva branca) de média estrutura ou
espumante branco de uva pinot noir. Outra dica: vinho tinto jovem, não
estruturado, como os produzidos com a uva tempranillo.

Segredos culinários
Legumes
6. Antes de fritar berinjelas, passe na farinha de rosca misturada
com clara de ovo. Assim, elas não absorverão muito óleo.
7. Corte a berinjela crua em fatias e mergulhe em água com um
cálice de leite, durante meia hora. Dessa forma, a berinjela fica mais
macia e não escurece.
8. Deixe para picar o pimentão após a cebola. Ele tirará facilmente o
cheiro de cebola das mãos. Para tirar o cheiro de pimentão, basta lavar
as mãos com água e sabão.
9. Antes de usar o pepino, corte suas extremidades e esfregue bastante as partes cortadas nos dois lados do pepino, até sair toda a gosma. Assim, ele não amarga. Depois, corte em rodelas bem finas, sem
tirar a casca, para aproveitar toda a sua vitamina.

Crie uma aguadeira
baratinha, perfurando
buracos na tampa de
um garrafão de leite ou
de outra coisa.

CURIOSIDADE
Como funciona uma colmeia?
A maior parte da colmeia é constituída por abelhas operárias. Elas são encarregadas de buscar o néctar das flores para
a fabricação do mel, dos favos e da alimentação das larvas. Na colmeia
existe apenas uma abelha rainha. Ela é responsável pela reprodução, o
que garante a existência do grupo. A rainha é maior que todas as outras abelhas porque é alimentada apenas com a geleia real. Os zangões
são os únicos machos da colmeia e só servem para fecundar a rainha.
As abelhas operárias e os zangões alimentam-se de mel e pólen.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.
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Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes,
janelas, pisos e forros.
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Ambientação da Pediatria é humanizada
O Hospital Padre Albino ambientou a Enfermaria Pediátrica
com motivos infantis. A ação de
humanização tem o objetivo de
reduzir a sensação de medo e ansiedade dos pacientes infantis por
meio de um ambiente mais acolhedor. Os apartamentos, a sala
de procedimentos e a brinquedoteca estão mais coloridos.
De acordo com a enfermeira coordenadora da Pediatria,
Maria Cláudia Piccolo Barbosa,
após a recente ambientação já é
possível perceber os resultados
positivos da nova ambiência. “Os
desenhos estampados no teto da

sala de procedimentos chamam a
atenção das crianças durante os
momentos de maior ansiedade e
com o entretenimento a colaboração tem sido maior e a tensão,
menor”, conta.
Na Pediatria, procedimentos
como, por exemplo, a punção do
acesso venoso periférico é realizada com maior privacidade para
que os pacientes infantis que
compartilham do mesmo apartamento não presenciem momentos de tensão das outras crianças.
“A enfermeira Verônica Evaristo
relatou que a ambientação na
sala de procedimentos foi positi-

va, pois contribui com a
assistência”, explica Maria
Cláudia.
A intervenção feita
na Pediatria integra um
planejamento de melhorias estruturais que vem
sendo desenvolvido pela
Fundação Padre Albino
nos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos.

Comunicação/HPA

Sala de procedimentos da Pediatria.

Hospitais da Fundação
homenageiam funcionários
Comunicação/HPA

Acompanhantes dos pacientes oncológicos
participam de projeto terapêutico
O Serviço de Psicologia da
área de Oncologia da Fundação
Padre Albino realiza encontros periódicos com os acompanhantes
dos pacientes que fazem quimioterapia no Hospital Emílio Carlos.
O projeto intitulado “Da espera ao
encontro” reúne familiares para a
troca de experiências.
De acordo com a psicóloga responsável pela ação, Maria Cláudia
do Prado Lopes, os encontros são
mediados e têm o objetivo de facilitar a compreensão em relação ao
tratamento do câncer. “A intervenção visa auxiliar emocionalmente
os familiares para o enfrentamento das dificuldades e, consequentemente, apoio adequado aos pacientes”, explica.

A profissional acolhe os acompanhantes e por meio de dinâmicas e verbalizações desenvolve a
atenção flutuante dos clientes e
incentiva a empatia entre os participantes, mantendo sempre o sigilo profissional, que é inerente ao
processo de condutas individual e
em grupo.
O encontros acontecem de
segunda e quarta-feira, às 7h, no
Ambulatório, na sala 5 da Ginecologia e Obstetrícia ou no próprio
setor de Quimioterapia. Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone 17 3311.3309.
A ação integra o planejamento institucional de humanização
desenvolvido pelos hospitais da
Fundação Padre Albino.

Médico fala sobre nefrolitíase
O Mestre em Nefrologia e
doutorando pela Universidade
Federal de São Paulo/UNIFESP,
professor da disciplina de Nefrologia do curso de Medicina da
FIPA e membro do corpo clínico
dos hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino”, Dr. Luís Ayusso, abordou o tema nefrolitíase no evento
de especialização da Sociedade
Brasileira de Nefrologia, promovido pela Regional de São José de

Rio Preto no dia 12 de dezembro
na Faculdade de Medicina de São
José do Rio Preto – FAMERP.
Na ocasião, os nefrologistas
da região debateram novidades
relacionadas ao tratamento de
cálculos renais, que são formações sólidas de sais minerais e/
ou uma série de outras substâncias que se cristalizam e podem
migrar pelas vias urinárias causando complicações.

Carta de agradecimento
O Serviço de Atendimento ao
Cliente do Hospital Emílio Carlos
registrou a satisfação da cliente
Cecília G. L. Gonçalves, que enviou agradecimento por escrito
evidenciando o atendimento humanizado.
“Nesta ocasião eu declaro a

minha gratidão ao Hospital Emílio
Carlos e, em especial, à equipe da
Enfermaria C2 Impar, gerenciada
pelo enfermeiro Edson, que é um
excelente profissional e acolheu a
minha genitora Onélia Maria na
prática efetiva da humanização
ao lado do Dr. Gustavo”, registrou.

Colaboradores homenageados dos dois hospitais concorreram ao sorteio de gratificação.

A Administração Hospitalar,
em parceria com o Departamento
de Recursos Humanos, o Serviço
da Qualidade e o Centro Integrado
de Humanização dos hospitais da
Fundação Padre Albino, sorteou
entre os colaboradores participantes do Projeto Homenageado do
mês gratificações para a área assistencial, administrativa e de apoio,
no dia 27 de janeiro.
Os colaboradores homenageados contemplados no Hospital Emílio Carlos foram Gláucia Cristina da
Silva do Carmo, Devanir Aparecido
Fernandes e Maria Stela Limeira.
No Hospital Padre Albino os homenageados sorteados foram Antonia Aparecida dos Santos, Emely
Cristina Souza da Silva e Andréia
Gislene da Silva Badin.
Durante o sorteio no “Emílio

Carlos”, o administrador dos hospitais, Rogério Bartkevicius, enalteceu os colaboradores homenageados. O gerente administrativo
do hospital, Benedito Carlos Rodrigues, ressaltou a importância
da ação. A gerente de RH Cristiane
Oliveira agradeceu a participação
dos funcionários. A gerente assistencial Adriana Bianchi Tanaka
realizou o sorteio no “Padre Albino” e parabenizou os homenageados de 2015.
Periodicamente, as lideranças
indicam um nome por setor com
base no desempenho do colaborador nas avaliações mensais que
seguem a política de recursos humanos e os clientes internos e externos podem conhecer o funcionário homenageado de cada setor
por meio deste jornal.

Trote solidário
No próximo dia 05 de março,
das 8h30 às 11h00, o GAC (Grupo
de Apoio à Comunidade), juntamente com os cursos de Medicina e Direito da FIPA e a IFMSA,
realizarão o Trote Solidário 2016.
Os alunos sairão pelas ruas
para coletar roupas, produtos de
limpeza e higiene, alimentos e
brinquedos doados pelos moradores dos bairros Parque Iracema,

Jardim Soto, Centro, Higienópolis
e Jardim Primavera. Haverá, ainda, ponto de coleta na Rua 13 de
maio, 1729. No Câmpus Sede da
FIPA, na Rua dos Estudantes, 225,
Parque Iracema (Hospital Emílio
Carlos) haverá um grupo recebendo doações de roupas.
O GAC montará cestas básicas para serem doadas a famílias
carentes de Catanduva.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas
as
e demais aparelhos de iluminação.
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FIPA está entre as 100 melhores faculdades do país
O Ministério da Educação
(MEC) divulgou dia 18 de dezembro último a listagem dos Indicadores de Qualidade da Educação
Superior das 953 faculdades e
universidades avaliadas em 2014.
As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA), nos Indicadores Institucionais, mantiveram o IGC (Índice Geral de Cursos) com conceito 4. No CPC – Conceito Preliminar
de Curso, o curso de Licenciatura

em Educação Física recebeu 4 e
o curso de Pedagogia o conceito
máximo (5).
Para entrar na categoria de
excelência, uma instituição precisa chegar às faixas 4 ou 5 no Índice Geral de Cursos (IGC). Quem
não atinge a nota mínima 3 tem
classificação insatisfatória, segundo o MEC.
Cada área do conhecimento
é avaliada de três em três anos

pelo ENADE. Por isso, o IGC leva
em conta os cursos analisados no
último triênio. Em 2014 foram avaliados cursos de arquitetura, engenharias, ciências biológicas, letras,
filosofia, pedagogia, graduações
ligadas à área de tecnologia da Informação, entre outras.
Indicador oficial do ensino superior, o índice leva em conta a
qualidade de cursos de graduação,
por meio do Conceito Preliminar

de Cursos (CPC) e também a nota
Capes, que mede o desempenho
na pós-graduação (mestrado e
doutorado).
As Faculdades Integradas Padre Albino integram a relação das
100 melhores faculdades do Brasil, de acordo com a revista Exame. Confira através do link http://
exame.abril.com.br/carreira/noticias/as-melhores-faculdades-do-brasil-segundo-o-mec

Docentes da FIPA terão artigos publicados em revistas internacionais
O Prof. Manzélio Cavazzana Jr,
docente da FIPA, é um dos autores
do trabalho “Novos insights sobre
a história evolutiva do Trypanosoma cruzi fornecida por uma nova
espécie de tripanossoma intimamente ligados a morcegos neotropicais (Pteronotus) e relacionados a uma linhagem australiana
de tripanossomas”, desenvolvido
por um grupo de pesquisa internacional.
O estudo descreve uma nova
espécie do gênero Trypanosoma,
que foi denominada Trypanosoma wauwau n.sp em homenagem à tribo indígena “Uru Eu
Wau-Wau”, localizada em Monte
Negro/RO, onde o parasita foi
detectado pela primeira vez pelo

Prof. Manzélio. A análise genética desse parasita ajuda a contar
a história natural da evolução da
Doença de Chagas e sugere que
espécies de Trypanosoma americanos podem tem evoluído de
espécies relacionadas com morcegos australianos.
Além do Prof. Manzélio, os
demais membros do grupo pertencem às instituições USP/São
Paulo; Smithsonian Institution,
Washington/USA; Royal Ontario
Museum, Toronto/Canadá; University of Exeter, Inglaterra; Pontifícia Universidad Católica del
Ecuador, Quito, e Universidad del
Tolima, Ibagué, Colômbia. O trabalho será publicado na revista
inglesa Parasites & Vectors.

atraso no controle de origem, a
definição de aquisição e quaisquer
fatores de risco como idade e imunossupressão. O método WISS, estudo observacional multicêntrico,
foi aplicado em 132 instituições
médicas do mundo durante outubro/2014 a fevereiro/2015), com a
inclusão de 4.533 pacientes, com
idade média de 51,2 anos.
O estudo concluiu que o Escore de Gravidade de Sepse WSES
para pacientes com infecções intra-abdominais complicadas pode
ser usado em nível global, pois
tem mostrado alta sensibilidade,
especificidade e razão de verossimilhança que pode ajudar os profissionais médicos na tomada de
decisões clínicas.

Novos Médicos Residentes
tomam posse em março

Terceira Idade da FIPA está
com inscrições abertas
A Faculdade da Terceira Idade
das Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) está com inscrições
abertas para os interessados que
pretendem participar do curso
em 2016. A faculdade é projeto
de extensão dos cursos de Educação Física, de caráter informativo,
e oferece aos alunos palestras e
atividades físicas e de lazer.
A Coordenadora Profª Luciana

Professor de Medicina
O Prof. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga, docente do curso de
Medicina da FIPA, participou de estudo com mais 129 profissionais do
mundo, que foi publicado pelo World
Journal Of Emergency Surgery.
Sob o título “Validação global
do Índice de Gravidade WSES Sepsis para pacientes com infecções
intra-abdominais
complicadas:
um estudo prospectivo multicêntrico (estudo WISS)” o estudo foi
feito para validar uma nova prática
do escore de severidade de sepse para pacientes com infecções
intra-abdominais
complicadas,
incluindo as condições clínicas na
admissão (sepses grave/choque
séptico), a origem da infecção, o

Divulgação

de Souza Cione Basto informa que
60 vagas estão disponíveis e as
aulas são ministradas às terças e
quintas-feiras, das 14h00 às 17h00,
no Câmpus Sede e terão início no
dia 1° de março, às 14h00. As inscrições podem ser feitas no local
ou na secretaria do curso, antecipadamente, na Rua dos Estudantes, 225 (Hospital Emílio Carlos),
Parque Iracema, em Catanduva.
Arquivo

Os Residentes prestaram prova em Catanduva nos dias 2 e 3 de fevereiro.

A animada festa junina é uma das atividades da Terceira Idade.

Dia 02 de fevereiro último, a
FIPA recebeu 94 candidatos que
prestaram a prova objetiva da
primeira fase do concurso institucional de Residência Médica 2016
do curso de Medicina, conduzida
pelo Dr. Eduardo Marques, Coordenador da COREME. No dia 03,
às 8h30, os aprovados participaram da segunda fase do concurso,
análise do currículo. Os resultados
finais foram divulgados no dia 8
de fevereiro.

Os candidatos concorreram
às 14 vagas das especialidades
de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem (07), Medicina de Família e Comunidade (02), Cirurgia
Plástica (03) e Medicina Intensiva
Adulta (02). Além destas vagas
da instituição, a Secretaria de
Estado de Saúde selecionou em
concurso outras 68 vagas de programas de Residência Médica,
cujos Residentes tomam posse
no dia 1º de março.
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Dica do Poupinho
Use luz natural de janelass
sempre que possível.
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Colégio Catanduva inicia o curso de Técnico em Enfermagem
O Colégio Catanduva, mantido pela Fundação Padre Albino,
promoveu neste dia 01 de fevereiro, às 19h30, a aula inaugural do
curso de nível médio de Técnico
em Enfermagem.
As boas-vindas aos alunos foram dadas pelo Vice-Diretor da
FIPA, Prof. Sidnei Stuchi, e pela
Diretora do Colégio Catanduva,
Profª Tânia Mazinini Pimentel. Em
seguida, o Coordenador do curso, Enfermeiro Benedito Carlos

Rodrigues, falou sobre a organização curricular, informando que
ao final de três módulos o aluno
já será Auxiliar de Enfermagem e
poderá ingressar no mercado de
trabalho. O curso, noturno, terá
quatro módulos semestrais e a
mensalidade será de R$ 260,00.
O Coordenador ressaltou que
a Fundação Padre Albino, por
possuir dois hospitais escola (Padre Albino e Emílio Carlos) e uma
instituição de longa permanên-

Mutirão contra a dengue
O Colégio Catanduva realizou
dia 15 de fevereiro o Dia D contra a Dengue. A ação é realizada
uma vez por mês em caráter de
mutirão.
De acordo com a Coordenadora

cia (Recanto Monsenhor Albino),
acredita estar credenciada a apresentar um curso de qualidade. “O
curso não será focado somente
nas questões técnicas, mas também nas humanas. Queremos formar Técnicos de Enfermagem que
gostem de cuidar de gente, não
negligenciando princípios de gestão e liderança, que são virtudes
importantes dentro do contexto
da atividade de Enfermagem. Temos o desejo de formar técnicos
para a área da saúde e primar pela
qualidade da assistência em saú-

de”, finalizou.
A Enfermeira Ana Lúcia dos
Santos, que também será docente
do curso, falou sobre a importância e a responsabilidade do profissional de Enfermagem. Também
foram apresentadas as professoras Regiceli Bento de Almeida Farizato e Juliana Guidi Magalhães.
Os interessados ainda podem fazer matrícula. Mais informações pelo fone 3522-4177. O
Colégio Catanduva fica na Rua
Monte Aprazível, 297, Vila Guzzo,
em Catanduva.
Imprensa/FPA

Pedagógica do Colégio, Profª Fabiana Fiorin Checconi, “neste dia os funcionários intensificam e redobram a
atenção, cada um em seu setor, nas
áreas de risco, que podem ser foco
de criadouro do mosquito”.
Divulgação

Benê Rodrigues, responsável pelo curso, fala aos alunos.

Pedagogia realiza a V Semana
de Integração de Calouros
O Colégio realiza o Dia D contra a dengue mensalmente.

Deputado Itamar Borges visita a Fundação
O deputado estadual Itamar
Borges (PMDB), acompanhado
do vereador Cidimar Porto, presidente do partido em Catanduva,
visitou a Fundação Padre Albino
neste dia 26 de janeiro, sendo recebido pelo Presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos
Rodrigues Amarante, e diretores.
Na sala de reuniões, Dr. Amarante falou ao deputado sobre
a Fundação e a construção do
Serviço de Radioterapia. Itamar
Borges disse que estava devendo
a visita, cumprimentou os diretores pelo trabalho e se colocou à
disposição para colaborar, lem-

brando da destinação da verba
de R$ 100 mil que possibilitou a
aquisição de dois ventiladores
pulmonares para a UTI do Hospital Padre Albino.
Dr. Amarante agradeceu e
cumprimentou o deputado Itamar Borges, autor do projeto de
lei, aprovado pela Assembleia,
que tornou permanente o Auxílio
Financeiro às Instituições Filantrópicas/Santas Casas SUStentáveis.
O deputado, ainda, foi convidado para o lançamento do
futuro Hospital de Câncer de Catanduva realizado neste mês de
fevereiro.
Imprensa/FPA

O deputado foi autor de lei em benefício das filantrópicas.

De 29 de fevereiro a 04 de
março, às 19h30, o curso de Pedagogia da FIPA realizará a sua V Semana da Integração de Calouros,
organizada pelos veteranos. Este
ano o tema será “Está tranquilo,
está favorável...faço Pedagogia!”.
O objetivo da Semana é fazer com
que os novos alunos e os veteranos, organizados em equipes, se
integrem através das atividades
propostas.
A programação marca para o
dia 29 de fevereiro a apresentação do Câmpus Sede aos novos

alunos, visitas técnicas aos laboratórios e espaços de aprendizagem e de convivência e apresentação dos setores e funcionários.
Nos dias 01, 02, 03 e 04 de março,
no Colégio Catanduva, haverá
atividades lúdicas e culturais, tais
como gincanas, confraternização
e o tradicional Pedagonique, piquenique da Pedagogia no Colégio Catanduva.
Durante a semana, ainda, haverá atividade social de arrecadação
de alimentos para doação a entidades filantrópicas de Catanduva.

Exposição “Sensibilidades e
Migrações” nos dois câmpus
A exposição “Sensibilidades e Mi- cia na obra da pintora mexicana
grações”, que apresenta os trabalhos Frida Kahlo e do artista plástico
desenvolvidos pelos alunos do curso Arthur Bispo do Rosário. Os tra“Perspectivas fotográficas”, realizado balhos ficaram expostos até o dia
em 2015 e organizado pelo Apoio 29 de fevereiro.
Imprensa/FPA
cultural do Núcleo de Apoio
ao Estudante (NAE) das Faculdades Integradas Padre
Albino, foi montada no
Câmpus Sede e no Câmpus
São Francisco.
A exposição, de acordo com os curadores André Aluize e Guilherme
Sant’Anna, é uma releitura
fotográfica com referên- A exposição foi montada nos dois câmpus da FIPA.

Dica do Poupinho
Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando
o
apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.
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FIPA oferece segunda Licenciatura em Pedagogia
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) estão oferecendo
uma excelente oportunidade de
crescimento profissional por meio
da Segunda Licenciatura, antiga
Complementação Pedagógica, um

novo diploma reconhecido pelo
MEC. O curso de Segunda Licenciatura em Pedagogia é direcionado
a Licenciados e demais graduados
(Bacharéis) que buscam formação
atualizada para o exercício da do-

Os novos alunos de Medicina
Dia 15 de fevereiro, a FIPA recebeu os calouros da 47ª Turma
do curso de Medicina com aula
inaugural organizada pelo Núcleo
de Apoio ao Estudante (NAE).
Os novos alunos receberam as
boas vindas do Vice-Diretor, Prof.
Sidnei Stuchi, que contou a história
do curso de Medicina de Catanduva, e da Coordenadora do curso,
Profª Drª Terezinha Soares Biscegli,
que falou sobre a qualidade do curso, reconhecido pelo MEC. Em seguida, os alunos assistiram a palestra motivacional do Prof. Dr. Jorge
Luís dos Santos Valiatti, professor
e ex-aluno do curso. Os membros
do Núcleo de Apoio ao Estudante,
Profª Marcos Venício Braz de Assis,
Profª Drª Ana Paula Girol e Profª Mª
Luciana de Souza Cione Basto falaram sobre a importância do Núcleo
para a comunicação e interação do
aluno com a instituição.
Às 14h00, os calouros foram

recepcionados pelos membros
do Centro Acadêmico Emílio Ribas, que contaram experiências
de como é ser aluno da FIPA e os
levaram para conhecer as dependências do Câmpus Sede. No dia
16, às 8h00, os novos acadêmicos
conheceram as Ligas e os projetos
do curso e às 14h00 participaram
de atividades esportivas com os
alunos da Atlética.
Aprovados
A VUNESP divulgou no dia 28
de janeiro a relação dos aprovados no Vestibular 2016. Na lista
dos 64 aprovados, três de Catanduva: Ana Luisa Stefane Fonseca,
Felipe Gomes Sanches e Letícia
Piovesana Devito. O primeiro colocado é de Ribeirão Preto: Pedro
Murari Mondadori.
2.788 candidatos se inscreveram para o Vestibular 2016.

cência, bem como para a gestão
dos processos educativos, tanto
em ambientes escolares quanto
não escolares (empresariais).
De acordo com a Coordenadora do curso de Pedagogia da FIPA,
Profª Drª Silene Fontana, o campo
de atuação do Pedagogo é composto por docência na Educação
Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º anos),
e na modalidade Educação de
Jovens e Adultos – EJA, além das
áreas da gestão educacional. “O
mercado de trabalho nesta área
está em constante expansão, necessitando de professores e gestores qualificados que possuam
metodologias diferenciadas, que
contemplem e atendam às questões da diversidade e inclusão na

escola”, ressalta.
O curso é regulamentado pela
Resolução CNE nº 2, de 1º de julho
de 2015, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial em nível superior
(cursos de licenciatura, cursos de
formação pedagógica, para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.
A pessoa interessada precisa
ser portadora de diploma de licenciatura plena ou bacharelado em
qualquer área e as aulas serão às
sextas-feiras, das 19h00 às 22h00
e aos sábados, das 8h00 às 17h00.
Mais informações podem ser obtidas pelo fone 17 - 3311-3228 ou e-mail marion.pereira@fipa.com.br
As matrículas devem ser feitas
de 07 a 11 de março.

Aula inaugural arrecada alimentos
Divulgação

Divulgação

O Prof. Alexandre Garcia Carneiro falou sobre “gestão estratégica das emoções.

Os novos alunos foram recebidos com inúmeras atividades.

Recanto realiza Café Especial e
comemora aniversários dos idosos
O Recanto Monsenhor Albino
realizou no mês de janeiro as atividades permanentes e mensais
Café Especial e comemorou os
aniversários dos idosos.
O objetivo do Café Especial é,
de acordo com a Enfermeira da
Educação Permanente e Continuada, Mariângela Teixeira, melhorar a comunicação, interação com
toda a equipe e qualidade de vida
no ambiente de trabalho. Já a comemoração dos aniversariantes
do mês objetiva a inclusão social
e a humanização. Os idosos rece-

bem presentes simbólicos.
Administração de
medicamentos
No dia 03 de fevereiro último, o
Recanto, através da Educação Permanente, promoveu à Equipe Multiprofissional treinamento sobre
administração de medicamentos.
O Farmacêutico Belmiro Morgado Junior abordou o tema “Segurança do paciente na prescrição, dispensação e, sobretudo, no
uso dos medicamentos”.

No dia 3 de fevereiro, às 19h30,
no SESC Catanduva, as Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA),
através do Núcleo de Apoio ao
Estudante (NAE), promoveram
aula inaugural para recepcionar
os alunos ingressantes de 2016
dos cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física
(Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem e Pedagogia.
Os novos alunos assistiram ao
vídeo institucional e receberam
as boas-vindas do Diretor Geral.
Dr. Nelson Jimenes falou sobre
as áreas de atuação da Fundação
Padre Albino e dos cursos da FIPA.
Disse que a Mantenedora e a FIPA
darão suporte e tudo o que estiver
ao alcance delas e os professores
deixarão os alunos prontos para o
mercado de trabalho. “O futuro de
vocês está em suas mãos; aproveitem e sejam felizes”, terminou Dr.
Nelson. Em seguida o Grupo Cia
Jovem Alexandre Mendes Ballet
apresentou a coreografia medieval

“Em busca do desconhecido”.
Encerrando a aula inaugural,
o Prof. Alexandre Garcia Carneiro
ministrou a palestra “Gestão estratégica das emoções” quando procurou estimular os alunos a terem
atenção positiva e estratégica das
emoções nos ambientes individual, familiar, profissional e coletivo social. Ele ainda incentivou o
desenvolvimento da compaixão,
da serenidade, autocontrole das
emoções para melhor desenvolvimento da carreira no alcance de
metas e sonhos. O Prof. Alexandre
é Bacharel em Fisioterapia pela
Universidade José do Rosário Velano/UNIFENAS, tem Pós-Graduação
em Fisioterapia Musculoesquelética e Desportiva e professor e
palestrante através do SENAC/MG.
Os alunos levaram um quilo de
alimento não perecível para a Coleta solidária, que foi destinada a
entidades beneficentes de Catanduva. No total foram arrecadados
240 quilos de alimentos.
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Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho
o
que requerem níveis elevados de iluminação.

GUIA MÉDICO
BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av. Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto
Av. Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR
E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830
Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
GASTROENTEROLOGIA
ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
•Dr. Bruno C. Sabino
Instituto Jorge de Medicina
Rua 13 de Maio 1269
Tel: (17) - 3522-5396
NEFROLOGIA
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
NEUROLOGIA CLÍNICA
(adulta e infantil)
Eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia
e potenciais evocados audivo e
visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438
Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de
cabeça, eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento
cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado
Rua 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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS
•Drª Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
REUMATOLOGIA
•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511
LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº

PAS tem grupo de qualidade de vida
O Padre Albino Saúde/PAS
mantém o programa Medicina
Preventiva com o objetivo de auxiliar os beneficiários inscritos a
controlar doenças pré-diagnosticadas. No último mês de janeiro,
a operadora iniciou um grupo de
qualidade de vida, mediado por
uma equipe multidisciplinar composta por psicóloga, nutricionista,
educador físico e médico.
Os encontros do grupo de
qualidade de vida acontecem
toda terça-feira, das 20h às 22h,
na sede do Programa de Medicina
Preventiva, na Rua Pernambuco,
21, no Centro, em Catanduva. As
reuniões acontecerão por 11 meses e o beneficiário pode entrar
em qualquer período do ano.
De acordo com a assistente social e coordenadora do programa
preventivo, Fabiana Waldomiro
Heredia, o objetivo é a orientação
em relação às práticas saudáveis.

“Nos encontros, os profissionais
do plano de saúde incentivam a
prática de exercícios físicos e disponibilizam diversas dicas sobre a
alimentação, entre outros temas”,
conta.
Além da turma de qualidade
de vida, o plano mantém outros
quatros grupos de emagrecimento voltados aos adultos com Índice de Massa Corpórea/IMC maior
que 30. Dentro da linha de cuidados da Medicina Preventiva, o PAS
também oferece aos beneficiários
os grupos “Saúde Mental e Vida” e
“Infância Saudável”.
A Medicina Preventiva é um
benefício oferecido aos clientes
do PAS gratuitamente e com inscrições prévias. O programa conta com uma equipe multidisciplinar responsável por orientações
especializadas por meio de palestras, atendimento individual e
em grupo.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários,
s,
procure concentrá-los em um só local.
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Curso de Medicina da FIPA está entre os 15 melhores do Estado
O curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), ao lado de faculdades
renomadas como USP, Unesp,
Unicamp e Unifesp, ficou entre os
15 melhores cursos do Estado de
São Paulo no exame do Conselho
Regional de Medicina (Cremesp)
aplicado aos alunos concluintes
de 2015.
O Cremesp informou que
participaram do exame 30 instituições, sendo 10 públicas e 20
privadas, sendo três da região:
Famerp (Rio Preto), FIPA (Fameca)
e Unicastelo (Fernandópolis). Famerp e FIPA (Fameca) obtiveram
60% de aproveitamento, o que
as colocou no ranking entre os
melhores cursos do Estado. Pela
primeira vez, o Cremesp divulgou
as escolas paulistas que tiveram
média de acerto igual ou maior
a 60% entre seus alunos. Das 30
escolas médicas paulistas que
realizaram a prova, 15 não conseguiram atingir 60% de aproveitamento (ponto de corte). Entre as
15 escolas com melhor aproveitamento, nove são públicas e seis
privadas. Entre as 15 com pior desempenho, 14 são privadas e uma
é pública.
Para a Coordenadora do curso
de Medicina da FIPA, Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, “o exame
é importante, pois traduz uma
avaliação externa dos egressos
do curso realizada por um órgão conceituado, capaz e idôneo
como o Cremesp”. De acordo com
ela, ainda, a cada ano, com base
nas Diretrizes Curriculares Nacionais e com o apoio da Fundação
Padre Albino, da Direção e da Coordenação Pedagógica da FIPA, a
matriz curricular está sendo reestruturada, valorizando a capacita-

ção dos docentes e melhorando a
infraestrutura institucional.
O exame do Cremesp, para a
Drª Terezinha, “representa a certificação externa da qualidade
do curso e a certeza de estar proporcionando aos nossos egressos
condições de competirem em
situação de igualdade com os
egressos das mais conceituadas
escolas do país, haja vista que a
participação na prova começa
a ser exigida para acesso a Residência Médica, concurso público
e mercado de trabalho”. Por fim,
ela parabeniza a 41ª Turma da
FAMECA, “responsável pelos bons
resultados do exame e a todos os
alunos, docentes e funcionários
do curso que tanto se esforçam
para graduar profissionais dignos
de receberam o título de Médico”.
O EXAME
Quase metade dos recém formados em escolas médicas do
Estado de São Paulo foi reprovada. De um total de 2.726 egressos
que participaram do Exame de
2015, 48,13% deles (1.312) não alcançaram a nota mínima, ou seja,
acertaram menos de 60% das 120
questões da prova, porcentagem
que o Cremesp considera mínima para a aprovação. Os outros
51,87% (1.414) acertaram mais de
60% das questões. Entre os egressos de escolas públicas paulistas,
a reprovação foi de 26,4%; entre
os cursos privados, 58,8% dos alunos foram reprovados.
De acordo com o Cremesp,
atualmente existem 45 escolas
médicas em atividade em São
Paulo. Dessas, 30 foram avaliadas
no Exame de 2015. As demais,
abertas há menos de seis anos,

Caminhada contra o câncer
No dia 10 de abril, a Fundação Padre Albino e o Hospital de
Câncer de Catanduva realizam a
Caminhada contra o câncer – um
grande passo para a vida. A atividade será feita para marcar o Dia
mundial da luta contra o câncer,
comemorado no dia 08.
A caminhada será feita na pista de caminhada do Aeroclube
de Catanduva, a partir das 9h00,
com aquecimento, duas voltas
na pista e alongamento comandado pelos alunos do curso de

Educação Física das Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA).
O kit, composto por camiseta e
squeeze, estará à venda no Garden Shopping Catanduva, Corpo
Atleta da Rua Brasil e Academia
Lukas Cunha e no Hospital Emílio Carlos (Setor de Captação de
Recursos).
A caminhada tem o apoio da
FIPA, Prefeitura de Catanduva,
Garden Shopping, Padre Albino
Saúde (PAS) e AVCC – Associação
de Voluntários contra o Câncer

Divulgação

Alunos da Medicina em aula prática no SAMU.

ainda não formaram turmas à
época da prova realizada no dia
18 de outubro de 2015.
Entre 2012 e 2014, o Exame foi
obrigatório por resolução do Conselho que condicionou o registro
dos egressos de Medicina à participação nas provas. Em outubro
passado, a Justiça Federal concedeu liminar em ação movida pelo
Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos
de Ensino Superior (Semesp), que
é contrário às provas. Com isso,
o Exame de 2015 teve participação voluntária, como ocorreu nas
edições entre 2005 e 2011. O Cremesp recorreu da decisão.
As notas individuais serão
encaminhadas confidencialmente a cada participante. As escolas
médicas receberão um relatório
pormenorizado de desempenho
de seus alunos por área do conhecimento, preservando a identidade dos mesmos. O propósito
do Cremesp é fornecer subsídios
para o aprimoramento dos cursos
avaliados. Também receberão relatório sobre os resultados os ministérios da Educação e da Saúde,
o Conselho Federal de Medicina, a
Câmara dos Deputados, o Senado
Federal, o Ministério Público e os
Conselhos Nacionais de Saúde e

de Educação.
O Exame do Cremesp passa a
ser critério para acesso à Residência Médica, concurso público e
mercado de trabalho. Programas
de Residência Médica, como da
Unicamp, USP de São Paulo, USP
de Ribeirão Preto, Santa Casa, Unifesp, entre outros, passarão a exigir, a partir deste ano, a participação nesse Exame como condição
para o acesso à Residência. Também empregadores públicos e
privados adotarão o mesmo critério. A exigência será condicionada
apenas à participação no Exame,
independentemente da nota que
o recém-formado venha a tirar.
O Cremesp não divulga, de
forma alguma, nem aos empregadores e programas de Residência
Médica, as notas obtidas pelos
participantes. “O exame passou a
ser considerado importante fator
para o jovem médico ingressar no
mercado de trabalho e nos melhores programas de Residência”,
afirma o presidente do Cremesp,
Bráulio Luna Filho. “Consideramos
que o Exame não pertence mais
ao Cremesp, mas sim às sociedades paulista e brasileira, que têm
o direito de avaliar e acompanhar
a qualidade da formação de seus
médicos”, completa Luna Filho.

NER insere revistas de 2015 no site
O Núcleo de Editoração de
Revistas (NER) informa que foram inseridas no site da FIPA as
revistas de 2015 “Temas em Administração”, do curso de Administração, “Direito e Sociedade”,
do curso de Direito, e “Ciência,
Pesquisa e Consciência”, do curso
de Medicina.

Para visualizá-las, acesse o
menu “Núcleos” em www.fipa.
com.br e clique em “NER”. O objetivo do Núcleo, através das
revistas, é tornar público os artigos desenvolvidos por alunos e
professores da instituição ou de
outras instituições em suas respectivas áreas de atuação.
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Fundação adquire equipamentos para os hospitais
com recursos da Nota Fiscal Paulista
As doações das notas fiscais
paulistas pela população de Catanduva continuam proporcionando
benefícios para os usuários dos
hospitais Emílio Carlos, que atende
100% SUS, e Padre Albino, mantidos pela Fundação Padre Albino.
A arrecadação do ano de 2015,
no valor total de R$ 416 mil, foi investida em equipamentos médicos
e diversos para áreas como Centro
Cirúrgico, Central de Material e Esterilização, Centro de Diagnóstico
por Imagem, Serviço de Hemodiálise, Medicina Nuclear, UTI, Unidade
de Urgência e Emergência (Pronto
Socorro) e Enfermarias.
Segundo informações do presidente da Diretoria Administrativa
da Fundação, Dr. José Carlos Rodri-

gues Amarante, foram adquiridos
dois processadores para Endoscopia, dois perfuradores pneumáticos, mesa cirúrgica ortopédica, seis
cardioversores, ultrassom, aspirador cirúrgico, tricotomizador, homogeneizador, bisturi eletrônico,
um veículo para transporte de material, 49 poltronas para pacientes,
três televisores para pacientes e
três carrinhos de medicação, num
total de 72 equipamentos.
Os hospitais Emílio Carlos e
Padre Albino atendem Catanduva
e mais 18 municípios da microrregião, com uma população estimada em 300 mil pessoas. Dr. Amarante frisou que os equipamentos
vão beneficiar grande parte dos
pacientes atendidos. Informou

que o SUS só reembolsa 60% do
que é gasto nos hospitais e que
a tabela de procedimentos não é
reajustada há 12 anos. Por isso, a
colaboração da população é muito
importante, disse ele.
COMO COLABORAR
O programa da Nota Fiscal
Paulista propõe a captação de
recursos através da doação dos
créditos do ICMS, gerados a partir
das notas fiscais paulistas. Para colaborar basta depositar os cupons/
notas fiscais paulistas, sem o CPF,
nas urnas localizadas nos estabelecimentos comerciais parceiros
ou nos próprios hospitais.
De acordo com o Prof. Nelson
Lopes Martins, Diretor de Capta-

ção de Recursos, a Fundação Padre
Albino tem prazo para cadastrar
os cupons/notas. “Todo início do
mês os documentos precisam ser
entregues na Central de Doações
da Fundação Padre Albino para a
digitação”, ressalta. Nelson explica, ainda, que no caso das notas já
emitidas com o CPF do consumidor há a possibilidade da doação
pelo site da Nota Fiscal Paulista
(http://www.nfp.fazenda.sp.gov.
br/), através da transferência dos
créditos já recebidos. É o doador
quem define o valor da doação.
Quem quiser colaborar com os
hospitais da Fundação Padre Albino deve entrar em contato com
a Central de Telemarketing pelo
fone 17 – 3311-3365.

Fotos: Divulgação

Cardioversor

Van para transporte de materiais.

Aspirador cirúrgico.

Homogeneizador

TV para pacientes

Reprocessadora endoscópica

Fundação prossegue obra e Radioterapia
deve ser concluída em julho
Com a verba de R$
1.727.546,47, cujo extrato de convênio foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 19 de agosto
de 2014, mas liberada pelo Governo do Estado em setembro de
2015, a Fundação Padre Albino
retomou as obras do Serviço de
Radioterapia, que juntamente
com os outros serviços já oferecidos, se transformará no futuro
Hospital de Câncer de Catanduva.
A obra está sendo construída no

Hospital Emilio Carlos.
A construtora, de acordo com o
engenheiro civil da Fundação, Edegar Durigan Junior, começa agora
a instalação de portas, piso, forro,
das redes elétrica e hidráulica, louças e pintura interna e externa.
A previsão de término da
construção do prédio é para julho deste ano. A Fundação Padre
Albino iniciou a construção do
Serviço no final do mês de maio
de 2013.

Ultrassom

Carro para medicação

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

