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Fundação anuncia o Hospital do Câncer de Catanduva
Na solenidade de outorga dos troféus Fundação Padre Albino e Monsenhor Albino, dia 18 de setembro último, o presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, anunciou que Catanduva terá, agora, o seu Hospital do Câncer. Página 11.
Divulgação

Edu é o nome do personagem social da FIPA
A comissão julgadora do concurso cultural escolheu “Edu” para o
nome do Personagem Social da FIPA. Alunos, egressos e colaboradores
enviaram sugestões. Página 06.

HPA conclui 40% da reforma
nas Enfermarias SUS
O Hospital Padre Albino reforma desde maio deste ano as Enfermarias do SUS. De acordo com o departamento de Manutenção e Obras, a
equipe terceira contratada concluiu 40% da reestruturação. Página 08.

Visita monitorada à Maternidade
O Hospital Padre Albino realizou dia 3 de setembro visita monitorada
à Maternidade. Gestantes dos 19 municípios de referência percorreram as
dependências do setor esclarecendo dúvidas. Página 08.
Divulgação

NA PRAÇA O evento “Fundação Padre Albino na praça”, realizado dia 19 de
setembro último, das 9h00 às 12h00, na Praça Monsenhor Albino, reuniu
cerca de mil pessoas. Todos os Departamentos da Fundação Padre Albino
foram reunidos para atendimento à população. A atividade fez parte da
XXIV Semana Monsenhor Albino. Mais detalhes na próxima edição.

Presidente do TJSP recebe o título
de Professor Honoris Causa da FIPA
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador José Renato Nalini, recebeu no dia 24 de agosto último o título de Professor Honoris Causa das Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA). A solenidade foi realizada no Câmpus São Francisco. Página 06.

Centro Oftalmológico transfere serviço
de glaucoma para o “Emílio Carlos”
O Hospital Emílio Carlos constituiu uma equipe multiprofissional para
o atendimento ambulatorial dos pacientes com glaucoma. Desde o mês
de julho as consultas e o acompanhamento da doença dos clientes do SUS
são realizados no ambulatório de ensino do “Emílio Carlos”. Página 08.

IMAGENS A XXIV Semana Monsenhor Albino proporcionou inúmeras
imagens das atividades realizadas de 14 a 19/09. Fátima Aparecida
Ferreira e a Associação de Assistência ao Hospital Emílio Carlos – AEC,
representada pelo seu presidente, Sylvio Antonio Bueno Neto, receberam, respectivamente, o Troféu Fundação Padre Albino e o Troféu Monsenhor Albino. Páginas 11 e 12.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Alegria do escrevinhador
Escrever
o
editorial de um
veículo de comunicação interna,
seja ele em que
formato for, é
responsabilidade
pessoal de quem
escreve; ainda
que por mera
obrigação de dar
voz à entidade
que representa.
Nesse sentido, o editorialista deveria
ater-se apenas na defesa dos interesses da
instituição, evitando ao máximo transcrever
opiniões pessoais ou fatos que estejam relacionados mais à sua pessoa do que à instituição. Deveria, mas não é o que comumente
acontece e inadvertidamente acaba muitas
vezes resvalando em fatos e opiniões relacionados ao seu cotidiano pessoal, ainda que
em muitos momentos estes se confundam
ou se entrelaçam com os da instituição.
Escrever o editorial deste jornal para mim
é uma grande satisfação, apesar do esforço
para fazê-lo, por razões óbvias. Tento no mínimo não decepcionar o ilustre leitor. Condição,
aliás, típica dos escrevinhadores, na acepção
que o dicionarista lhe dá. Não espero nenhum
reconhecimento por isso, a não ser conseguir
transmitir, com máxima fidelidade, a missão e
visão da Fundação Padre Albino. Apesar disso,
sei que alguns ilustres leitores – algumas personalidades inclusive – me prestigiam com a
leitura do editorial. Sou-lhes grato por isso.
Proporcionou-me, entretanto, especial alegria saber que Dom Antonio Celso de Queiróz
lê os editoriais deste jornal com habitualidade.
Isso, no meu caso, é um ápice que extrapola
qualquer pretensão menos modesta e soaria
falso negar. Bispo Emérito da Diocese de Catanduva, tendo sido também o seu primeiro Bispo,
Dom Celso, como gentilmente nos permite
chamá-lo, deixou marcas apostólicas e pessoais

profundas na sua passagem por aqui. E não só
entre os fiéis católicos diocesanos, mas na sociedade como um todo.
Pastor dedicado e amoroso, fiel à Igreja da
qual é profundo conhecedor de seu magistério,
sempre acolheu com paternal carinho todas as
pessoas que dele se aproximaram. Durante seu
bispado em Catanduva, por mais de nove anos,
sempre calou fundo em nós suas profundas e
tocantes homilias e pregações. Tive o prazer de
revê-lo, quando de sua recente visita à Diocese,
numa celebração eucarística presidida por ele
mesmo, na Catedral. Visivelmente alquebrado
pelo peso dos anos e limitações físicas, contudo
não perdeu o olhar amoroso e vivaz de quem
não se deixa abater na fé e na esperança, apontando, ainda, o caminho às suas ovelhas. Mostrou-nos que ainda detém o vigor espiritual ao
dizer que o que lhe pesa hoje nos ombros não é
a cruz de Cristo, mas a falta das coisas que a vida
aos poucos vai lhe tirando.
Para mim, em particular, além da grande
satisfação em revê-lo e trocar com ele duas palavras, seu testemunho de que lê os editoriais
que escrevo em nome da Fundação Padre Albino foi também de particular alegria. Em que
pese seu interesse na saúde geral da Fundação
que, em última instância, significa a garantia de
assistência à saúde aos mais necessitados, todavia, sua generosidade mais uma vez marcou.
Ser lido por um intelectual da Igreja, ainda que
por razões meramente altruísticas, não é pouco
para ninguém, quem dirá para mim!
Obrigado, Dom Celso! Esse gesto singelo
renovou minha coragem e estimulou-me a
permanecer firme à frente da missão a mim
confiada.
“O verdadeiro escritor não tem nada a dizer. O
que conta é o modo como ele diz”. (Alain Robbe-Grillet)

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

Outubro - Datas comemorativas
01 – Dia do Vendedor e do Vereador; Dia Internacional da Terceira Idade
04 – Dia do Barman, do Poeta e dos Animais; do
Agente de Saúde e Agente de Epidemias
06 – Dia do Tecnólogo
07 – Dia do Compositor
09 – Dia do Açougueiro
11 – Dia do Deficiente Físico
12 – Dia da Criança, do Corretor de Seguro e do
Engenheiro Agrônomo
13 – Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional
15 – Dia do Professor
16 – Dia do Anestesista; Dia da Ciência e Tecnologia, Mundial da Alimentação

17 – Dia do Eletricista
18 – Dia do Médico, do Pintor e do Securitário
19 – Dia do Profissional de Informática
20 – Dia do Arquivista e do Controlador de Tráfego Aéreo
21 – Dia do Contato
22 – Dia do Enólogo e do Paraquedista
23 – Dia da Aviação Brasileira e do Aviador
25 – Dia do Dentista, do Sapateiro e Nacional do
Macarrão
26 – Dia do Trabalhador da Construção Civil
28 – Dia do Funcionário Público
29 – Dia Nacional do Livro
30 – Dia do Balconista, do Comerciário e do Fisiculturista
31 – Dia das Bruxas

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes,
s,
acender apenas as luzes necessárias.
s.
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ANIVERSÁRIOS OUTUBRO
Membros Conselheiros da
Fundação Padre Albino
28 – Vicente Chiavolotti
Coordenadoria Geral
06 - Sirio Maurício da Silva
12 - Dr. Márcio Fernando Aparecido Zerbinatti
15 - Cosme Oliveira de Souza
30 - Jean Carlos de Lucca
Hospital Padre Albino
01 - Amanda Tereza Paulino
Neraci de Oliveira Mucci
02 - Amador Gomes da Silva
Bruno Machado Dutra de Moraes
Fabiana Aparecida Custódio Fonseca
Maria Lourdes Gomes de Souza
Vilma Pereira
03 - Ariane Ranzani Rigotti
Marina Aparecida Pinto Sampaio
04 - Gislayne Cristina Saes
Jéssica Trindade Lopes
Lucas Eduardo da Matta
Rosineia Aparecida Ferreira
05 - Ester Campos
06 - Márcia de Fatima Martins Passone
07 - Rafaela de Oliveira
08 - Diva Helena Aparecida da Silva
Gislaine Magda Barros
09 - Maria Fernandes Boerin
Paola Andresa Aquatti
10 - Arlete Masteguim dos Santos Nunes
11 - Antonia Aparecida Esparapani Frota
Dr. Valentin Fiori Sestito
12 - Daniela Cristina Candido Oliveira
Elisa Raquel Cunha
Gilberto Guedes
13 - Angélica Ravazzi
Daniela Aparecida Lilli
Maria Cristina Pinheiro Andrade Ponte
Maria de Fátima Gonçalves Alves
14 - Ana Karoline Rossi do Nascimento
Andreia Gislene da Silva Badin
Danieli Regina Ribeiro
15 - Andresa Aparecida Fante Amaro
16 - Marilsa Ferreira Vieira
Adailton Marcos Fontana
17 - Carlos Eduardo Mancini Gomes
Fabiele Fernanda Hipólito Pereira
Fátima Canalli
Juliana Fachim
18 - Guilherme Henrique Pires Barboza
Renata Cristina Marinho Dossena
Roseli Cristina de Almeida Cordeiro
19 - Márcia de Oliveira do Prado
20 - Aline Mendes da Silva de Oliveira
Carlos Roberto Fernandes
21 - Angélica Cocato Rossigali
Marilza Cristina Jorge de Souza
22 - Joyce Elaine Bessane
Mayara de Moraes Armiato
23 - Andressa da Silva Firmino

23 - Gildeth Druzian Ruiz
Mekita Santos Macedo Viana
24 - Marcos Rogério Pirotta
Miriane Marins Macedo
25 - Elisa Bongiovani
26 - Aline Cristina de Poli
Célia Maria Almeida Volpe
28 - Izilda Coltri
Jaqueline Azevedo de Morais
Milene Tais dos Santos
Valker Renato Semedo de Oliveira
29 - Fátima Aparecida Rodrigues
Giseli Sanchez
Yara Denise Burger Rodrigues
30 - Gláucia Regina Avansi
Izaura Rosa Pretti
Luís Augusto Dalla Pria
Sueli Aparecida dos Santos
31 - Vanessa Vieira
Hospital Emílio Carlos
02 - Lincon Richard de Oliveira
03 - Cleide de Fátima Rosalin
05 - Vanessa Gabrielli Lopes
06 - Luís Carlos da Silva
07 - Cristiane da Silva Segura
08 - Isabela Manfredo Peloi
09 - Luciana Silva de Oliveira
Marisa Aparecida Pires Ministro
10 - João Luis Matheus
Tatiane Camassuti Benevides
11 - Aparecida de Fátima Freitas
João César Jacon
12 - Elisabete Aparecida Oliveira
Fernanda Couto Siviero
13 - Maria Izilda Gonçalves Sant’ana
15 - Adalgisa Cristina de Campos
Josiani Gabas
Patrícia Fernanda de Araújo
Samuel Felix
16 - Silvana Pereira Apolaro
17 - Silmara Aparecida Queiróz Campos
18 - Estela Fabrícia Malavazzi
Lucineide da Silva Norato
19 - Rosalina de Seixas Stoqui
Roseli Batista dos Santos
Tânia Aparecida Ferreira Alves
20 - Fábio Martinez
Maria Olinda de Souza
21 - Lara Helena Alves Arten
22 - Vanessa Aparecida Camargo de Oliveira
23 - Jefferson de Oliveira
25 - Devanir Aparecido Fernandes
Jussara Sabrina Genari
Paulo César Guessi
26 - Cleusa Staropoli
José Benedito Vendramini
Ludimila de Peder Eskildesen
29 - Iolanda Maria da Silva Celestino
Jerson Nunes de Souza
30 - Aparecido Antonio de Oliveira
João Roberto Vaz

Recanto Monsenhor Albino
10 - Cátia Cristina de Almeida Moraes
11 - Odete Gaino Wolf
Zenaide Vieira Silva Barboza
24 - Simone Placidio Mendonça
Suzana Lopes
27 - Ana Maria Navarro Gonçalves
Padre Albino Saúde
01 - Cláudia do Rosário Souza Silva
23 - Marina Colombo Amarante Marton
26 - Joyce Bomfante Silva
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
03 - Perla Dione Parente Rodrigues
04 - Naiara Eliel Fernandes
06 - Rafael Augusto Abrahão Vieira
08 - Cláudia Daiane dos Santos
10 - Franz Leno Bianchi
12 - Paula Fernanda Carvalho Ranzani
Tiago Henrique de Andrade
13 - Beatriz Martine
17 - Marcela Alessandra Sovenha de Oliveira
23 - Luciana de Fátima Luqueis Domingos
26 - Alisson Parra de Aleluia
28 - Jonas Carvalho de Sant’ana
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Simone de Lima Zapata
02 - Simone de Fátima Weiber Tonelli
04 - Profª Andreia de Haro Moreno
Natália Aparecida Biagi
05 - Melina Mizusaki Iyomasa Pilon
06 - Marion Viana Pereira
07 - Profª Mayda Ignes Pieroni Farina Valiatti
Zildinha de Lourdes Iori
13 - Profª Gracy Helen Gaetan Afonso
14 - Profª Nilce Barril Brighetti
18 - Prof. Olavo de Carvalho Freitas
20 - Alessandra Ferreira Trídico
Janaina Rogante Huck
21 - Profª Cristiane Paschoa Amaral
Prof. Waldemar Curi
22 - Sandra Célia Hermínio de Oliveira
26 - Prof. Sérgio Antonio Rodrigues Centurion
28 - Profª Ana Paula Polacchini de Oliveira
Diego Thadeu Lanza
Giovani Alves dos Santos
31 - Profª Larissa Fávaro Marchi
Colégio Catanduva
17 - Prof. Daniel Rodrigo da Silva
18 - Valmir de Deus Garcia
22 - Profª Roselei Adriana Baio
23 - Ester Falcão Laurindo Ferreira
Fernando Yago Colombo da Silva
25 - Profª Rita de Cássia Ferreira Bobadilha
26 - Profª Stela Maria de Souza Freitas
28 - Prof. Artur Henrique Barbosa
29 - Profª Neusa Regina Baldo Banhos

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

3

4

Dica do Poupinho
z.
Ao sair da sala, desligue a luz.

Setembro/2015

Saiba mais sobre a regulação em saúde no SUS
A regulação é composta por
um conjunto de ações que dirigem, ajustam, facilitam ou limitam
determinados processos e abrange tanto o ato de regulamentar
(elaborar leis, regras, normas, instruções, etc.) quanto as ações e
técnicas que asseguram seu cumprimento (fiscalização, controle,
avaliação, auditoria e sanções).
A portaria Nº 1.559, de 1º de
agosto de 2008, institui a Política

Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde/SUS. As ações
da política estão organizadas em
três dimensões de atuação, integradas entre si (Regulação de
Sistemas de Saúde, Regulação da
Atenção à Saúde e Regulação do
Acesso à Assistência).
A Regulação de Sistemas de
Saúde tem como objeto os sistemas municipais, estaduais e
nacional de saúde e como su-

Funcionários homenageados do mês

Valdete de Oliveira – Ambulatórios
Luciana de Lourdes Spinelli – CME
Ludmila de Peder Eskildesen – C2 Impar
Lucimar Pinheiro – C2 Par
Márcia Luciane Messias – C3 Impar
Doris Pereira Cabreira – C4
Ana Paula Ricci – C5
Elizandra Letícia Oliveira Frizoni – Centro Cirúrgico
Adriana de Melo Ezequiel – Enfermagem
Fernanda Failli Pereira – Moléstias Infecciosas
Cintia Ap. M. Porta – Unidade de Terapia Intensiva
Silmara A. C. Carmelin – Farmácia
Cássia Regina Candido Staine – Laboratório de Análises Clínicas
Luciano Serpa – Manutenção
José Carlos da Cruz Gomes – Monitoramento
Jerson Nunes de Souza – Portaria
Maria Cláudia do Prado Lopes – Quimioterapia
Célia Donizete Jacomini – Recepção
Camila Luzia Nogueira S. Vieira – SAME
Rosilene Gorri – Serviço de Higiene e Limpeza
Conceição Mancini Gardini – Serviço de Nutrição e Dietética
Magaly Aparecida da Silva – Copa
Valdenir Pereira da Silva – Telemarketing
Wilson Artur Zampieri Filho – Transporte

Vera Lúcia Cordasso de Oliveira – PABX
Diene de Deus Pedroso Rocha – 5° Andar
Nélia C. Queiroz Rodrigues – 4° Andar
Marta Maria Costa – 3° Andar
Andreia Silva Machado – Pediatria
Luciana Maria Dias Ulian – Centro Cirúrgico
Cláudia das Dores Gomes – Unidade de Terapia Intensiva Adulta
Eliana Cristina Vicente – Hemodiálise
Bianca Sant’Ana Andreazzi – Unidade de Tratamento para Queimados
Luana Alves da Silva – Pronto Atendimento
Nayara Aparecida Chicone – Unidade de Urgência e Emergência
Isabel Moreira Ferreira da Silva – Berçário
Shirlei Matucho – Centro Obstétrico
Audenir Aparecida Pexe – Maternidade I
Mekita Santos Macedo – Maternidade II
Cristina Aparecida Virgille – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
Tânia Azevedo da Silva – Unidade de Terapia Intensiva Infantil
Gabriela Grizoste Cassolato – Posto III
Angelita Cabral – Agência Transfusional
Clarice Aparecida dos Santos – Banco de leite
Bruna Gabriela de Oliveira – Fisioterapia
Elizandra Macedo – Serviço de Higiene e Limpeza
Cristina Coelho Delvechio – Recepção Unidade de Urgência e Emergência
Miriani Marins Macedo – Administrativo SUS
Priscila de Cássia Cunha – Faturamento SUS
Cristina Marson Coimbra – Faturamento Convênios
Pablo Henrique Silva – Radiologia

jeitos seus respectivos gestores
públicos, definindo a partir dos
princípios e diretrizes do SUS, macrodiretrizes para a Regulação da
Atenção à Saúde e executando
ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância
desses sistemas.
Já a Regulação da Atenção à
Saúde, que é exercida pelas Secretarias Estaduais e Municipais
de Saúde, conforme pactuação
estabelecida no Termo de Compromisso de Gestão do Pacto
pela Saúde, tem como objetivo
garantir a adequada prestação de
serviços à população e seu objeto
é a produção das ações diretas e
finais de atenção à saúde, estando, portanto, dirigida aos prestadores públicos e privados e como
sujeitos seus respectivos gestores
públicos, definindo estratégias e
macrodiretrizes para a Regulação
do Acesso à Assistência e Controle da Atenção à Saúde, também
denominada de Regulação Assistencial e controle da oferta de serviços executando ações de monitoramento, controle, avaliação,
auditoria e vigilância da atenção e
da assistência à saúde no âmbito
do SUS.
A Regulação do Acesso à Assistência, também denominada
regulação do acesso ou regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle,
o gerenciamento e a priorização
do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS e como
sujeitos seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida
pelo complexo regulador e suas
unidades operacionais e esta
dimensão abrange a regulação
médica, exercendo autoridade
sanitária para a garantia do acesso baseada em protocolos, classificação de risco e demais critérios
de priorização.
O que é classificação de risco?
A classificação de risco é uma
ferramenta que, além de organizar a fila de espera e propor outra
ordem de atendimento que não
a ordem de chegada, tem também outros objetivos importantes, como garantir o atendimento
imediato do usuário com grau de
risco elevado; informar o paciente
que não corre risco imediato, assim como a seus familiares, sobre

o tempo provável de espera; promover o trabalho em equipe por
meio da avaliação contínua do
processo; dar melhores condições
de trabalho para os profissionais
pela discussão da ambiência e
implantação do cuidado horizontalizado; aumentar a satisfação
dos usuários e, principalmente,
possibilitar e instigar a pactuação
e a construção de redes internas e
externas de atendimento.
A realização da classificação
de risco isoladamente não garante melhoria na qualidade da assistência. É necessário construir pactuações internas e externas para
a viabilização do processo, com
a construção de fluxos claros por
grau de risco, e a tradução destes
na rede de atenção.
A Unidade de Urgência e
Emergência do Hospital Padre Albino trabalha dentro dos padrões
estabelecidos e pratica o Protocolo de Manchester, que classifica
os doentes por cores, após uma
triagem baseada em sintomas, de
forma a representar a gravidade
do quadro e o tempo de espera
para cada paciente.
Os casos graves com risco iminente de morte são classificados
como Emergência (cor vermelha); os casos com necessidade
de atendimento rápido são classificados como Urgência Menor
(cor amarela); os casos que podem aguardar por atendimento
são classificados como urgência
menor (cor verde) e os casos que
podem ser solucionados em regime ambulatorial são classificados
como sem urgência (cor azul).
O Pronto Socorro do Hospital
Padre Albino tem a finalidade
de atender pacientes em situação de risco. Nele, o tratamento
adequado pode reduzir a possibilidade de complicações, inclusive a morte. A superlotação
do Pronto Socorro por pacientes
sem gravidade diminui a eficiência no atendimento.
Para que todo o sistema funcione é importante a colaboração
de toda a população, utilizando
adequadamente cada serviço de
saúde disponível em seu bairro,
auxiliando a melhorar o atendimento prestado, reduzindo as filas e o tempo de atendimento.
Telefones úteis: SAMU, 192;
Bombeiros, 193; Central de Ambulâncias Catanduva, 0800 7713366.

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

5

Ao término do jogo, o rei e o peão voltam para a mesma caixa.
Provérbio italiano

Os benefícios da azeitona
A azeitona possui ômega-3, gordura insaturada que auxilia na redução do colesterol ruim (LDL), o que diminui os riscos de doenças cardiovasculares. Ela também tem antioxidantes e por isso contribui para a saciedade e o funcionamento do intestino, vitaminas A, D, K, E e fitosteróis,
que inibem o envelhecimento celular.
Para se beneficiar de tudo isso se deve comer de cinco e sete azeitonas por dia. Segundo estudo publicado nos Estados Unidos, essa porção
não gera pneus (a gordura insaturada dela se distribui no organismo;
não para no abdome).
Um dado importante: das duas mil calorias que a pessoa precisa consumir por dia, de 15 a 20% devem vir de gordura insaturada. A azeitona
verde tem cerca de 140 calorias em 100 gramas e a preta, 210 calorias.
Não há diferença nutricional entre os tipos de azeitona – verde ou
preta. O que muda é o ponto de maturação, que interfere no sabor.

Bolo de fubá
com queijo e coco
CULINÁRIA
Ingredientes
4 ovos
4 colheres de sopa de margarina
2 xícaras de chá de açúcar cristal
2 xícaras de chá de leite
100 gramas de queijo ralado
100 gramas de coco ralado
2 xícaras de chá de farinha de trigo
1 xícara de chá de fubá mimoso (aquele mais fino)
1 colher de sopa de fermento em pó

O ferro na alimentação

Modo de preparo: Separe as claras das gemas e bata bem até ficarem
em neve. Reserve e em outro recipiente bata as gemas com a margarina e o açúcar. Mexa e bata até ficar uma mistura bem cremosa. Em
seguida, junte o restante dos ingredientes: o leite, o queijo, o coco, a
farinha de trigo, o fubá e o fermento. Misture antes de bater e quando
estiver bem batido, misture as claras em neve devagar, mexendo levemente até a massa ficar homogênea. Não faça isso na batedeira, pois
o segredo do bom bolo é misturar vagarosamente as claras em neve
à massa. Leve para assar em forma untada a seu gosto, tanto pode ser
de buraco no meio, quanto forma retangular. Depois de 45 minutos
está pronto o bolo de fubá com queijo e coco! Essa receita demora
mais ou menos uma hora para fazer e rende doze pedaços.

As necessidades diárias de ferro são:
Crianças:
De 01 a 03 anos – 7 mg
De 04 a 08 anos – 10 mg
De 09 a 13 anos – 8 mg
De 14 a 18 anos – 11 mg
Homens:
acima de 18 anos – 8 mg

Mulheres:
De 19 a 50 anos – 18 mg
De 51 a 70 anos – 8 mg
Gestantes:
de qualquer idade – 27 mg

Alimentos ricos em ferro (mg/100g)
Coentro seco – 81,4
Mingau – 42
Farinha de arroz enriquecida – 31,4
Farinha de soja – 13,1
Fígado de frango – 9,5

Farinha láctea de cereais – 8,7
Farinha de rosca – 6,7
Coração de frango – 6,5
Fígado bovino – 5,8
Azeitona preta- 5,5

Novos usos
para objetos
de todo dia
Purifique o ar de um porão
úmido. Corte uma cebola ao
meio, coloque-a num prato
e deixe da noite para o dia.
Se, num primeiro momento,
o aroma é forte, logo depois
você terá um ambiente fresco
(e sem cheiro de cebola).

CURIOSIDADE
Por que quando matamos um grilo faz um barulho de estralo?
O som de estralo vem, provavelmente, do próprio exoesqueleto do grilo: uma camada rígida que envolve o corpo de todos
os artrópedes e, sob impacto, pode rachar.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Segredos culinários
Gelatina
1. Quando uma receita pedir gelatina em folha e você só tiver em pó, use
uma colher de chá para cada folha de gelatina pedida na receita.
2. Ao fazer gelatina, substitua um copo de água por um copo de leite.
Assim, você aumentará o seu valor nutritivo.
3. Para que o sagu endureça mais rápido, não acrescente o suco ou vinho
já adoçado antes do cozimento. Deixe o sagu cozinhar primeiro e depois coloque o açúcar.
4. Para desenformar gelatina com facilidade, mergulhe a fôrma por um
instante em água fervente. Ou, ainda, ensope uma toalha com água quente,
torça e enrole em volta da fôrma por cerca de quinze minutos. Depois, desenforme dando uma rápida batida na fôrma.

Cuidados com as roupas
•
•
•
•
•
•

Tome cuidado para não estragar roupas na hora de secar.
Procure pendurar camisetas e camisas em cabides no varal;
Use prendedores plásticos para não manchar;
Estique peças delicadas sobre toalhas sem prendedores;
Verifique a etiqueta antes de colocar a roupa na secadora.
As roupas ficarão mais macias e fáceis de passar.
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Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes,
janelas, pisos e forros.
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Presidente do Tribunal de Justiça do Estado recebe
o título de Professor Honoris Causa da FIPA
O Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, desembargador José Renato Nalini,
recebeu no dia 24 de agosto último o título de Professor Honoris
Causa das Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA) e proferiu aula
magna para o curso de Direito. A
solenidade foi realizada no Câmpus São Francisco, às 19h00.
O título de Professor Honoris
Causa é uma dignidade acadêmica outorgada a personalidades

com relevantes serviços. No dia 05
de maio deste ano, a Congregação
da FIPA, atendendo a solicitação
do curso de Direito, aprovou, por
unanimidade, a outorga desse título ao homenageado.
O Diretor do Fórum de Catanduva, Dr. José Roberto Lopes Fernandes, deu as boas vindas ao Dr.
Nalini, ressaltando o apoio que a
Fundação Padre Albino e a FIPA
têm dado ao Poder Judiciário de
Catanduva através de convênios

Começa a coleta de DNA com a colaboração
dos cursos de Direito e Enfermagem
Na manhã do dia 02 de setembro, no CEJUSC, na Rua Alagoas,
519, em Catanduva, iniciou-se o
atendimento da Unidade de Descentralização das Perícias de DNA
do Instituto de Medicina Social
e de Criminologia de São Paulo
(IMESC). A Unidade foi inaugurada
no dia 24 de julho, em solenidade
realizada no Salão do Júri do Fórum de Catanduva.

Para agilizar os processos de
investigação de paternidade, o Fórum de Catanduva celebrou convênio com o IMESC e parceria com
as Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), através dos cursos de
Direito e Enfermagem, para que a
coleta para o exame de DNA fosse
feita em Catanduva.
Neste mutirão de coleta participaram as alunas do curso de Enfermagem Alessandra Barbosa,
Divulgação
Milena Fernandes Sechim,
Sandra Cavaliere, Siria Pinto
e Maitana Canassa, supervisionadas pelas Enfermeiras
Professoras Maristela Magri
Magagnini, Coordenadora
do Projeto, e Drª Maria Cláudia Parro, Coordenadora do
curso de Enfermagem da
FIPA. Do curso de Direito
participaram os acadêmicos
Jéssica Caroline Ferregutti,
Otávio Henrique Silva e João
Vítor Morandim.
O início do projeto foi
prestigiado pelo Sr. Renato
Centurion Stuchi, Diretor
Auxiliar Administrativo da
Área de Saúde da Fundação
Padre Albino, e pelo Prof.
Sidnei Stuchi, Vice-Diretor
As alunas do curso de Enfermagem fizeram
da FIPA.
a coleta do material.

Palestras beneficentes
Nos dias 26 e 27 de agosto último, às 19h00, no Câmpus São
Francisco, a OAB de São Paulo, em
parceria com o curso de Direito da
FIPA, promoveu duas palestras para
alunos e comunidade externa.
No dia 26 o advogado Dr. Everton Simon Zadikian falou sobre “A
jovem advocacia e seus desafios”

e no dia 27, o tema do advogado
Dr. Roberto Delmanto Junior foi
“Delação premiada – Ontem, hoje
e amanhã”.
Os participantes das palestras,
no ato da inscrição, doaram latas
e pacotes de leite integral em pó
que serão destinadas para entidades beneficentes de Catanduva.

como o CEJUSC, a Oficina de Pais e
Filhos e a Unidade descentralizada
do IMESC para coleta de DNA. Em
seguida, o Dr. José Renato Nalini
proferiu a aula magna “O futuro
da Justiça” quando disse que uma
das soluções para os mais de 100
milhões de processos no Brasil,
dos quais ¼ no Estado, é o investimento na informatização, mas sobretudo, o estímulo à conciliação,
uma forma mais rápida e ágil para
a solução dos conflitos.
Um grupo de alunos do curso
de Direito prestou homenagem
ao Dr. Nalini, que recebeu do presidente do Centro Acadêmico 21
de setembro uma placa. O Diretor
Geral da FIPA, Dr. Nelson Jimenes,
entregou o título de Professor Honoris Causa ressaltando que como

Padre Albino é referência em Catanduva, o Dr. Nalini é referência
no mundo jurídico. “Não mereço
esse título, fruto da generosidade
de pessoas que me olham com
olhos de extrema bondade”, disse
Dr. Nalini, agradecendo. O título,
para ele, é para o Tribunal de Justiça do Estado.
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre
Albino, Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, o Dr. Nelson Jimenes, o
Coordenador do curso de Direito,
Dr. Luís Rossi, o Dr. José Roberto
Lopes Fernandes e o Juiz de Direito
Dr. Antônio Carlos Pinheiro de Freitas descerraram quadro com foto
do Dr. Nalini que integrará a galeria
na Sala do Júri do curso de Direito.
Divulgação

Dr. Nelson Jimenes entrega o Título ao Dr. Renato Nalini.

Edu é o nome do personagem social da FIPA
A comissão julgadora do concurso cultural escolheu “Edu” para
o nome do Personagem Social da
FIPA. Alunos, egressos e colaboradores enviaram 114 sugestões entre 03 a 17 de agosto.
O critério de avaliação foi
criatividade e objetividade das
autoras em relacionar Edu, nome
curto, simples, íntimo e de fácil
associação à palavra Educação.
Coincidentemente, o nome escolhido foi indicado por duas alunas
- Beatriz Gonçalves Rogério, do
4° ano de Direito, e Natália Camarote, do 1° ano de Pedagogia.
A comissão também considerou
outras sugestões que se aproximaram do nome Edu: Duca, Eduquinho, Dudu, Educa e Edufipa,
razão pela qual percebeu a afinidade entre o nome escolhido e o
perfil do personagem.
O regulamento previa que, em
caso de sugestões iguais, o pre-

miado seria o autor da primeira
sugestão inscrita, considerando a
data e horário do cadastro. A comissão, entretanto, decidiu que as
alunas Natalia e Beatriz são igualmente merecedoras do título de
autoras do nome e, portanto, ambas receberam o certificado.
Os membros da comissão julgadora foram o Vice-diretor da FIPA,
Prof. Sidnei Stuchi; o Assessor de Imprensa da Fundação Padre Albino,
Jornalista Mauro Assi; a Assessora de
Redes Sociais, Iara Zulato, e o designer Dennis Olívio.
Edu estará nas redes sociais
como novo canal de comunicação da instituição. “A ideia central
é que Edu seja um entusiasta da
instituição, que compartilhe ideias
e conteúdos, converse com os
alunos de igual para igual, e, ao
mesmo tempo, sirva-lhes de inspiração”, disse o Diretor Geral, Dr.
Nelson Jimenes.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas
as
e demais aparelhos de iluminação.
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VESTFIPA será realizada dias 7 e 8/10
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizam dias 07
e 08 de outubro próximo, em dois
períodos, manhã e noite, no Câmpus Sede, a VESTFIPA.
A coordenação da feira informou que 32 escolas, com aproximadamente 1.976 alunos, estão
inscritas. Na feira, os alunos do
Ensino Médio poderão aprender
mais sobre profissões, vão conhe-

cer os oito cursos oferecidos pela
FIPA, farão visitas guiadas pelo
câmpus, participarão de atividades culturais e de lazer e receberão brindes.
Pessoas interessadas da comunidade também poderão visitar a
feira das 8h00 às 12h00 e das 19h30
às 22h00. O Câmpus Sede da FIPA
fica na Rua dos Estudantes, 225,
Parque Iracema, em Catanduva.

Alunos do Colégio Catanduva
visitam o Museu Padre Albino
Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio
Catanduva, acompanhados pela
Profª Rita Peres, visitaram o Museu Padre Albino dia 02 de setembro último. Recebidos pelo
Diretor do Museu, Prof. Sérgio

Feira
No último dia 10 de setembro,
a FIPA participou da I Feira de Vestibular da EE Dr. Nestor Sampaio
Bittencourt. A feira, realizada das
14h00 às 16h00 e das 19h00 às
20h30, foi dirigida para alunos do
Ensino Médio de período integral
e noturno daquela escola com
objetivo de apresentar as opções
de cursos oferecidos pelas facul-

dades de Catanduva e região, ajudando, então, na escolha segura
da profissão que queiram seguir.
Na sala de exposição da FIPA
os alunos assistiram ao vídeo institucional, conheceram os cursos
oferecidos, valores de mensalidades, datas dos vestibulares e curiosidades da área de Parasitologia e
Fisiologia. A feira reuniu aproximadamente 300 alunos da escola.

Exposição “Sensibilidades e Migrações” reúne
trabalhos de alunos do curso de fotografia

Bolinelli, eles visitaram todas as
dependências e receberam informações sobre a vida e a obra
de Monsenhor Albino.
Após a visita, os alunos elaboraram uma redação sobre a obra
de Padre Albino.
Divulgação

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), através do seu
Núcleo de Apoio ao Estudante
(NAE) e em parceria com a Aluize
Armazém Cultural, promovem dia
26 de outubro próximo, às 19h30,
no salão de exposições da Estação
Cultura Deca Ruette, a abertura
oficial da exposição “Sensibilidades e Migrações”.
A exposição, de acordo com os
curadores André Aluize e Guilherme Sant’Anna, uma releitura fotográfica com referência na obra

da pintora mexicana Frida Kahlo
e do artista plástico Arthur Bispo
do Rosário, mostrará o trabalho
desenvolvido pelos alunos do
curso “Perspectivas fotográficas”,
organizado pelo Apoio cultural
do NAE, que está sendo realizado
no Câmpus Sede da FIPA.
A exposição fica aberta à visitação até o dia 06 de novembro
de 2015. A Estação Cultura Deca
Ruette fica na Rua Rio de Janeiro
nº 100, em Catanduva (antiga estação rodoviária).

Treinamento “On the job”

Alunos recebem explicações da direção do Museu.

FIPA realiza VI Seminário de Gestão Educacional
e VIII Seminário de Autoavaliação Institucional
Dia 12 de setembro, a partir
das 8h45, no Anfiteatro Padre Albino, a FIPA realizou o VI Seminário de Gestão Educacional e o VIII
Seminário de Autoavaliação Institucional para gestores, coordenadores, colegiados, pessoal administrativo, discentes, docentes e
representantes da sociedade civil
e organizada com o objetivo de
apresentar o desempenho institucional na gestão de autoavaliação e das políticas institucionais e
pedagógicas.
Após a abertura pelo Diretor
Geral, Dr. Nelson Jimenes, o Prof.
Me. Nilson Mozas Olivares apre-

sentou os resultados da Autoavaliação Institucional 2014 e a Profª
Drª Maria Rita Braga a Nota Técnica nº 065/2014 do INEP/DAES/CONAES sobre Processo de Autoavaliação Institucional. Encerrando
os seminários, o Prof. Dr. Antonio
Carlos de Araújo, Coordenador
Pedagógico das FIPA e do Núcleo
Gestor de Educação, falou sobre
o panorama atual e a visão prospectiva da FIPA.
Os seminários foram realizados pelo Núcleo Gestor de Educação, Coordenação Pedagógica e
SAIFI - Sistema de Autoavaliação
Institucional.

O Departamento de Recursos
Humanos iniciou neste mês de
setembro o projeto “Outras visões
que a arte encena”, que tem como
objetivo a capacitação e o desenvolvimento dos colaboradores
através de filmes dirigidos ao cotidiano profissional. O projeto faz
parte do treinamento “On the job”.
No “On the job training” as
pessoas constroem juntas a relação de aprendizagem até a experimentação das situações concretas do seu cotidiano em um
ambiente de aprendizagem. A
sessão pipoca iniciou com o tema
Atendimento ao cliente.
Os treinamentos foram realizados no Colégio Catanduva dia
9, das 7h00 às 9h00; para a FIPA,

HEC, Coordenadoria Geral e AME
no dia 16, na sala de treinamento do Hospital Emílio Carlos, das
8h00 às 10h00 e das 13h30 às
15h30, e para o PAS, HPA, Recanto
Monsenhor Albino e Museu Padre
Albino no dia 23, no Anfiteatro
Padre Albino, das 8h00 às 10h00
e das 13h30 às 15h30.
CONARH
Cristiane Valéria Silva P. de Oliveira, Luciana Cristina Calza de
Carvalho e Suélen Zanirato Dodorico, do RH, participaram do
CONARH-ABRH 2015, cujo tema
foi “A arte da gestão de pessoas
desafios, incertezas e complexidade”, realizado dia 19 de agosto
último, em São Paulo.

Biomedicina ministra palestra
para adolescentes
No dia 28 de agosto último,
os alunos Lucas Sylvestre e Franciele Pasqualetto, do terceiro
ano do curso de Biomedicina da
FIPA, ministraram a palestra “Sexualidade, DST e outros riscos” na
instituição beneficente “Criança,
cidadão do futuro”.
A palestra abordou assun-

tos como Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DSTs), gravidez
precoce, a importância da prevenção e o perigo das redes sociais
com os jogos de sedução, onde
o público adolescente continua
sendo alvo fácil. Cerca de 300
adolescentes, com idades entre
12 e 18 anos, assistiram a palestra.
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Dica do Poupinho
Use luz natural de janelass
sempre que possível.
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Hospital Padre Albino conclui 40%
da reforma nas enfermarias SUS
O Hospital Padre Albino reforma desde maio deste ano as Enfermarias do SUS. A obra integra
um planejamento de melhoria
que vem sendo desenvolvido pela
Fundação Padre Albino nos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos.

De acordo com o departamento de Manutenção e Obras,
a equipe terceira contratada concluiu 40% da reestruturação. Entre os espaços reformados estão
apartamentos, sanitários e salas
de estudo. Atendendo a NBR

Visita monitorada à Maternidade
O Hospital Padre Albino realizou no último dia 3 de setembro,
às 15h, uma visita monitorada
à Maternidade. As enfermeiras
obstetras Luciana Braz de Oliveira Paes e Aline de Poli acolheram
as gestantes presentes dos 19
municípios de referência e percorreram as dependências do setor esclarecendo dúvidas.
O médico Mauro Casanova
falou sobre os tipos de parto e
apresentou os recursos médicos

disponíveis no hospital. A Maternidade do Hospital Padre Albino
dispõe, por exemplo, de Centro
Obstétrico próprio, ou seja, os
partos são feitos num ambiente específico e integrado com o
Berçário e a Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal.
A iniciativa integra o planejamento institucional de humanização que sugere uma série de
ações para aprimorar a qualidade no atendimento.
Comunicação/HPA

A visita foi feita por 19 gestantes da região.

Semana da Amamentação
A Maternidade do Hospital
Padre Albino, em parceria com
o Departamento de Ginecologia
e Obstetrícia da FIPA, realizou a
Semana Mundial do Aleitamento Materno com tema “Amamentação e trabalho – Para dar certo
o compromisso é de todos” nos
dias 12 e 13 de agosto, no Anfiteatro Padre Albino.
No dia 12 de agosto, a partir
das 9h, a Drª Luciana Sabatini
Doto Tannous ministrou a palestra “Contra indicações da amamentação” e a enfermeira obstetra Denise Gonzales Stellutti
de Faria falou sobre o manejo no
aleitamento materno. No dia 13

de agosto, o Banco de Leite Humano do Hospital Padre Albino
apresentou dados sobre o pólo
de incentivo à amamentação e
a enfermeira responsável Vanda
Aparecida Manfredo esclareceu
as dúvidas dos presentes e o médico Mauro Casanova abordou
a importância do contato pele a
pele e da amamentação na primeira hora de vida.
A equipe de enfermagem da
Maternidade apresentou um vídeo, produzido pelo Ministério
da Saúde, sobre a amamentação.
A obra também foi exibida posteriormente para as puérperas
no hospital.

9050, os sanitários dos pacientes receberam barras de apoio
de aço inox e cadeiras articuladas para banho para auxiliar as
pessoas com necessidades especiais. Além disso, as portas, os
batentes e o piso também foram

Feitiço contra a Dengue
Os hospitais Emílio Carlos e
Padre Albino participaram, por
meio do Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar, da campanha “Feitiço Contra a Dengue
- Não existe mágica! Prevenção
é a solução” no último dia 8 de
agosto, das 9h às 12h, na Praça
da República.
O evento desenvolvido pela
Secretaria de Saúde de Catanduva e Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) teve

– SESMT, realizou a palestra “Automedicação – Riscos e Perigos”, no
dia 9 de setembro de 2014, às 14h,
na sala de espera da Oftalmologia,
ministrada pelo farmacêutico Belmiro Morgado Júnior.

como objetivo alertar a população catanduvense em relação à
prevenção da dengue. Essa é a
terceira edição da campanha, que
teve início no dia 13 de junho.
Além da Fundação Padre Albino, o Tiro de Guerra de Catanduva
também foi parceiro da iniciativa.
Dentro das ações dessa campanha, na última sexta-feira de cada
mês acontece o “Dia Vermelho
contra a Dengue”, com atividades
internas nas Unidades de Saúde.

Centro Oftalmológico transfere serviço
de glaucoma para o “Emílio Carlos”
O Hospital Emílio Carlos
constituiu uma equipe multiprofissional para o atendimento
ambulatorial dos pacientes com
glaucoma. Desde o mês de julho
as consultas e o acompanhamento da doença dos clientes do SUS
acontece no ambulatório de ensino do “Emílio Carlos”.
Para receber o serviço, o hospital remodelou a antiga sala da
Fisioterapia para a criação de uma
ampla recepção. Mensalmente,
cerca de 650 pacientes de Catanduva e região são atendidos para
o monitoramento da doença.
O Centro Oftalmológico da

Fundação Padre Albino, localizado na Rua 13 de maio, 1062,
em Catanduva, continua oferecendo exames e tratamentos na
área de oftalmologia como, por
exemplo, Campimetria Computadorizada, Topografia, Capsulotomia a Laser, Iridotomia, Retinografia Colorida, Retinografia
Fluorescente, Mapeamento da
Retina, Fotocoagulação a Laser,
entre outros.
Além de atender ao SUS, o
Centro Oftalmológico tem ampla
rede conveniada e também realiza
atendimentos particulares. Informações pelo fone 17 3311-3072.
Comunicação/HPA

CIPA aborda a automedicação
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA do Hospital Emílio Carlos Gestão 2015/2016,
em parceria com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho

substituídos.
Nos apartamentos, o forro foi
substituído por gesso acartonado
estruturado; as instalações elétricas revisadas; as áreas receberam
nova pintura e as camas e os demais mobiliários reformados.

O atendimento é feito mensalmente.

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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AME Catanduva obtém excelente
avaliação no 2º trimestre
A Secretaria de Estado da
Saúde, através do Grupo de Gestão Ambulatorial da Coordenadoria de Gestão de Contratos e
Serviços de Saúde, divulgou o

relatório de avaliação do segundo trimestre do Ambulatório
Médico de Especialidades (AME)
Catanduva, sob gestão da OSS
Fundação Padre Albino.

Oficina de captação de recursos
A Fundação Padre Albino sediou a 3ª Oficina de Captação
de Recursos promovida pela
FEHOSP nos dias 24, 25 e 26 de
agosto, na sala D11 da FIPA.

Pela Fundação participaram Dr.
José Carlos Rodrigues Amarante,
Cristiane Oliveira, Prof. Nélson Lopes Martins, Reginaldo Donizete
Lopes e Heliton Wagner Benetelli.

Docente de Medicina ministra aula em
congresso e alunos apresentam trabalhos
A Profª Drª Eliana Melhado, do
curso de Medicina da FIPA, participou do Congresso Brasileiro de
Cefaleia realizado de 03 a 05 de setembro último, em Curitiba/PR.
No congresso, Drª Eliana ministrou aula juntamente com o
Dr. José Geraldo Speciali sobre o
tema “Bloqueios cervicais em cefaleia primária: porquê eu não faço
e porquê eu faço”. Ainda no congresso foram apresentados dois
trabalhos científicos elaborados
por acadêmicos de Medicina da
FIPA, orientados pela Drª Eliana.
“Alodínia e migrânea relacionada
à menstruação”, de Débora Renata
Galego, Juliana Marcos, Isadora A.
Buttarello, Inaê S. Belucio, Maria
Luiza T. Xavier, acadêmicas do 6°

ano, com colaboração dos neurologistas Marcelo Eduardo Bigal
(EUA) e Mário Fernando Prieto
Peres (Unifesp), escolhido para
apresentação oral, ficou entre os
nove melhores do Congresso. O
trabalho “Trombose venosa cerebral - uma revisão”, de Ana Carolina
Botelho Cardoso, Gabriel Camargo Bongiovani, Juliana Vilaça Vaz,
Mariana de Lima Frachia, Pedro
Matheus Benelli, Stella Regina Mastrangi Ignácio Ribeiro, Thaís Figueiredo de Castro, Viviane Mari Honori
e Micael Hamra ganhou prêmio de
melhor pôster apresentado.
Drª Eliana participou também,
junto com outros cefaliatras, de palestras para leigos, esclarecendo a
população sobre cefaleia.

De acordo com a avaliação final, a Unidade encerrou o trimestre com indicadores de qualidade
e de produção cumpridos integralmente. Com relação à pesquisa de satisfação dos clientes, o
AME Catanduva obteve 99%, contra 96,3% de média das demais
Unidades do Estado. No primeiro
trimestre o índice de satisfação
dos clientes do AME Catanduva

foi de 98,6%, contra 96,5% das
demais Unidades.
A gerente administrativa do
AME Catanduva, Renata Rocha
Bugatti, disse que os resultados
são decorrentes da responsabilidade, comprometimento e colaboração de todos os colaboradores. “Vamos sempre crescer e
fazer mais em busca da excelência”, frisou.

Museu Padre Albino apresenta novas peças
O Museu Padre Albino, dentro da programação da Semana
Monsenhor Albino, apresentou,
no dia 15 de setembro, às 20h00,
novas peças que foram integradas ao seu acervo e abriu exposição sobre Padre Albino, que foi
levada para a praça Monsenhor
Albino no evento “Fundação Padre Albino na praça” no dia 19.
As novas peças do acervo do
Museu são uma placa denominativa de sala da Coordenadoria
Geral, que homenageou o Com.
Antonio Stocco; banner em homenagem aos jornalistas Mozart

Costa Nunes, Nair de Freitas, Carlos Machado, Augusto Gimenes
e Lecy Pinotti; banner com foto
das “7 maravilhas de Catanduva”;
banner a respeito do cognome
“Cidade Feitiço” e tela do artista
plástico José Reinaldo Mendes
da sede da Vila São Vicente de
Paulo em 1949.
O Museu Padre Albino, na Rua
Belém, 647, esquina com Rua Ceará,
funciona de 2ª à 6ª feira, das 7h00 às
17h00, e aos sábados, das 7h00 às
11h00. As visitas podem ser agendadas pelo fone (17) 3522.4321. A
entrada é franca.
Imprensa/FPA

Colégio Catanduva promove
concurso de música sobre Padre Albino
O Colégio Catanduva promoveu dia 16 de setembro, a partir
das 19h30, no Anfiteatro Padre Albino, a final do concurso de música
“Monsenhor Albino – cem anos da
sua chegada”. O projeto foi iniciado
em 2012, sob orientação da Profª
de Língua Portuguesa Regiceli Bento de Almeida Farizato, e envolve
os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. O concurso deste ano
reuniu 28 alunos que, após pesquisarem a biografia do Padre Albino,
compuseram as músicas, das quais
três foram selecionadas para a final,
interpretadas pela cantora Marcela
Ferreira Masocca.
As músicas finalistas foram “Então vou contar”, versão da música
“Então é Natal”, interpretada por Simone, composição do grupo formado pelos alunos Fernanda Montes
Braggio, Giovana Caraccini, Marco

Antonio Moreira Pinto, Maria Antonia dos Santos, Maria Laura Dearo
Frias e Yasmin Senhorini Silva; “Louco por ele”, versão de “Furdúncio”, de
Roberto Carlos, dos alunos Ângelo
Borges Miesa, Johanes Killan Berto
Alves e Luiza Leite Silva Nobile e Vinicius Lopes Guardia e “História de
vida”, versão de “Estrada da vida”,
de Milionário e José Rico, dos alunos Diego Stórti Valle, Felipe Alves
Cerquiare, Gabriel Oliveira Bomfim
Dias, Murilo Lioci, Pedro Henrique
Bardella e Thiago Bonfim.
O resultado final foi 1º lugar,
Então vou contar; 2º lugar, Louco
por ele, e 3º lugar, História de vida.
O júri foi formado pelo Prof. Sérgio
Bolinelli, Diretor do Museu Padre
Albino, o jornalista Mauro Assi e o
Dr. Nelson Jimenes, Diretor Geral
da FIPA. Todos os alunos receberam
certificado e mimo.

Cinco novas peças foram integradas ao acervo do Museu.

Recanto Monsenhor Albino
recebe verba federal
O Recanto Monsenhor Albino recebeu do governo federal
(Ministério do Desenvolvimento Social), do Programa Serviço
de acolhimento institucional –
abrigo institucional, verba de R$
7.500,00, repassada pela Prefeitura Municipal de Catanduva.
O convênio foi assinado pelo
presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, e a
verba recebida no gabinete do

prefeito Geraldo Vinholi pela Supervisora do Recanto, Irmã Anália Nunes.
Localizado no Km 4 da Rodovia Dr. Alberto Lahós de Carvalho,
o Recanto Monsenhor Albino,
mantido pela Fundação Padre
Albino, atende 52 idosos de ambos os sexos. Para a manutenção
desse atendimento, em 2014 a
Fundação Padre Albino utilizou
recursos financeiros próprios no
valor de R$ 1.262.171,68.

10

Setembro/2015

Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho
o
que requerem níveis elevados de iluminação.

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

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
GASTROENTEROLOGIA
ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
•Dr. Bruno C. Sabino
Instituto Jorge de Medicina
Rua 13 de Maio 1269
Tel: (17) - 3522-5396
NEFROLOGIA
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
NEUROLOGIA CLÍNICA
(adulta e infantil)
Eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia
e potenciais evocados audivo e
visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438
Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de
cabeça, eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento
cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA,
CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Drª Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070

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

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

Essa vaga não é sua nem por um minuto
Divulgação

Dia 21 de setembro, em comemoração ao Dia nacional da luta
das pessoas com deficiência, o
NEI – Núcleo de Educação Inclusiva da FIPA realizou durante todo
o dia a campanha “Essa vaga não
é sua nem por um minuto”.
Cadeiras de rodas com cartazes
identificando a campanha foram
colocadas nas vagas de carros do
estacionamento do Câmpus Sede
com o objetivo de sensibilizar a
comunidade acadêmica para o
respeito à vaga privativa das pessoas com deficiência física.

A verdadeira medicina no interior
Dia 1° de setembro, às 19h30, na
sala D11 do Câmpus Sede, os alunos
do curso de Medicina da FIPA participaram da “Aula homenagem” promovida pelo Prof. Dr. Ayder A. G. Vivi,
representando a área do Conhecimento em Cirurgia, Prof. Dr. Murillo
A. Couto, representando a Supervisão do PRM de Cirurgia Geral, e
pelo Prof. Me. Ricardo A. T. Gonsaga,
diretor da Supervisão da Cirurgia do
Trauma. O tema da aula foi “A verdadeira medicina no interior”, que ho-

menageou o Dr. Dalilio Biscegli.
Dr. Dalilio tem 88 anos de idade e é médico na cidade de Itajobi/
SP há 60 anos. Na aula ele contou
aos alunos do curso de Medicina
toda a sua história profissional e
suas experiências ao exercer a profissão em uma pequena cidade do
interior. Os organizadores da aula
escolheram o homenageado pelo
exemplo de amor à profissão e
de dedicação até hoje na arte de
diagnosticar e curar doenças.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários,
s,
procure concentrá-los em um só local.
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Fundação outorga troféus e anuncia Hospital do Câncer
A Fundação promoveu, dia 18
de setembro, às 20h30, no Anfiteatro Padre Albino, a outorga
dos troféus Fundação Padre Albino e Monsenhor Albino.
O Troféu Fundação Padre Albino foi outorgado à funcionária
Fátima Aparecida Ferreira. Admitida na Fundação em 01/04/1976
na função de Escriturária, Fátima,
em 01/11/1979, foi promovida a
Secretária e em 01/09/2012 a Coordenadora Administrativa, sempre desempenhando suas funções
junto ao curso de Medicina. O Dr.
Nelson Jimenes, Diretor Geral das
Faculdades Integradas Padre Albino, foi chamado para entregar o
troféu à Fátima. Este, por sua vez,
convidou a Coordenadora do curso de Medicina, Profª Drª Terezinha
Soares Biscegli, para também participar da entrega. Os dois exaltaram
as qualidades da homenageada e
agradeceram pela colaboração de
tantos anos.
Fátima, ao agradecer sua escolha, disse aceitá-la “com a consciência de que cumpro um papel e que,
fora outro o eleito, do mesmo modo,
esta Instituição continuaria marcada
pelo afã de mostrar a nós mesmos
e a todos que, o que importa, é o
culto permanente à bondade, à honestidade, à caridade, à compaixão,
à paz, à liberdade e à dignidade humana, valores que se servem de nós,
mortais, para permanecerem imortais”. Agradeceu ao Dr. Michel Curi,
Sr. Cheddy Gattaz, Sr. Albertino Fonseca e Prof. Sidnei Stuchi por tudo o
que lhe ensinaram desde o seu primeiro dia de trabalho na Faculdade
de Medicina de Catanduva.

O Troféu Monsenhor Albino
foi outorgado à AEC - Associação
de Assistência ao Hospital Emílio
Carlos. A AEC surgiu pela iniciativa
do empresário Marcelo Gimenes
que em visita à ala C2 Par daquele
hospital notou que as instalações
poderiam ser melhores para fazer jus ao excelente atendimento
prestado. Comentou com amigos,
que abraçaram a sua ideia e assim
surgiu a Associação. Na reforma
foram investidos R$ 315.000,00
na obra e R$ 30.000,00 em equipamentos e acessórios. A Fundação Padre Albino participou com
R$ 135.000,00. A AEC obteve os
recursos com a venda do livro
“Pessoas de estória e histórias de
pessoas”, do voluntário Dr. José
Carlos Buch, e shows com a dupla
Mato Grosso & Matias e do grupo
ABBA on stage.
O Troféu Monsenhor Albino foi
entregue ao presidente da AEC, Sylvio Antônio Bueno Neto, pelo conselheiro da Fundação e membro da
entidade, Renato Centurion Stuchi.
Sylvio Bueno Neto agradeceu a homenagem e lembrou que quando
da inauguração da reforma do C2
Par foi desafiado a reformar a outra
ala, o C2 Ímpar. “Vamos continuar
com essa luta”, disse, informando
que já está contratado o show com
Cézar e Paulinho para o dia 25 de
novembro próximo, no Clube de
Tênis, cuja renda será para a reforma daquela ala. Em seguida passou
a palavra ao Vice-Presidente, Dr. Antonio Celidônio Ruete.
O Dr. Antonio Ruete disse que
embora tivessem cumprido a primeira tarefa, tinham consciência de

Divulgação

A mesa principal: Dr. Antonio Hercules abre a solenidade.

que a solidariedade da população
catanduvense foi surpreendente,
indescritível e memorável para o
sucesso do empreendimento. “Se
tivéssemos ficado nas palavras, elas
teriam sido levadas pelo vento, mas
assumimos formas mais decisivas
para falar porque ao vento bastam
as palavras, mas para o coração as
palavras têm que ser vistas, isto é,
transformadas em obras. A palavra
desacompanhada das obras perde-se ao vento; jamais chega ao coração”. Explicou que “a razão é que as
palavras são ouvidas, mas as obras
são vistas. As palavras entram pelos ouvidos, as obras entram pelos
olhos e a nossa alma é bem mais
sensível ao que os olhos veem do
que ao que os ouvidos ouvem”.
Por fim, reconheceu que “a humildade e a inquietação nos afligem
por não termos vindo antes, de não
termos acudido antes ao vosso chamamento. Por que estaríamos pedindo não para nós, mas sim para
os irmãos desamparados e quando
nossa oração, nossos pedidos são
para os desprotegidos, devemos
fazê-los com vigor e coragem, com
toda veemência e assim nossa palavra alcançará os ouvidos de nossos
semelhantes e se transformará em
obras quando alcançar o coração”.
O presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, ressaltando a importância da AEC e o trabalho realizado,
lembrou que a Fundação, para dar
assistência ao SUS, tem que desembolsar anualmente recursos
próprios para cobrir os déficits dos
hospitais Emílio Carlos e Padre Albino. “Nos últimos 10 anos foram R$

44 milhões que poderiam ser aplicados em ampliação da área física e
na oferta de mais leitos”. Para ele, é
muito importante contar com a colaboração de uma entidade como a
AEC, com senso de responsabilidade social.
Dr. Amarante pediu à AEC que
abrace mais uma causa: a Radioterapia, que está sendo construída
com emendas parlamentares e verbas dos governos estadual e federal. De acordo com ele, 70% da obra
estão concluídas e naquele dia (18)
o governo estadual havia liberado a
última parcela da verba, que possibilitará o término da obra civil.
O presidente da Diretoria Administrativa informou, ainda, que Catanduva terá, agora, o seu Hospital
do Câncer. “Estamos credenciados
na Rede Hebe Camargo, que só
aceita instituições que fazem o ciclo
completo – cirurgia, quimioterapia,
radioterapia e tratamento oncológico ambulatorial. Para a Fundação faltava apenas a Radioterapia”,
completou.
Com o término da Radioterapia, Dr. Amarante salientou que os
pacientes de Catanduva e região
não precisarão mais ir a Barretos
ou Jaú para tratamento. Disse que
nada mais justo do que a sociedade
de Catanduva faça promoções por
Catanduva, pelo Hospital do Câncer de Catanduva. “A sociedade de
Catanduva precisa olhar para essa
obra da AEC”.
Finalizando, Dr. Amarante cumprimentou os membros da AEC e
pediu que continuem com esse trabalho por muito tempo. “Hoje a AEC
é nossa principal parceira”, resumiu.

Divulgação

Fátima Ferreira com Dr. Nelson Jimenes e Drª Terezinha Biscegli.

Divulgação

Divulgação

Os membros da AEC presentes.

Renato Stuchi entrega o troféu a Sylvio Bueno Neto.
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Imagens da XXIV Semana Monsenhor Albino

Colégio Catanduva: concurso musical
sobre Monsenhor Albino.

Curso de Administração: palestra
“Competências essenciais para a sua
carreira. Seja coaching de si mesmo”.

Curso de Biomedicina: orientações no
Colégio Catanduva.

Curso de Medicina: visita à Casa da
Criança Sinharinha Netto.

Cursos de Educação Física: palestra
“Exercício físico e emagrecimento”.

Curso de Biomedicina: exames e
orientações para colaboradores da FPA.

HPA: café da manhã e apresentação da
vida e obra de Padre Albino.

Fundação Padre Albino na praça

Hospital Emílio Carlos: apresentação do
Quarteto de Cordas da OSCA.

HEC: café da manhã e apresentação da
vida e obra de Monsenhor Albino.

PAS: café especial para funcionários,
beneficiários e comunidade.

HPA: apresentação do Quarteto de
Cordas da OSCA.

Recanto Monsenhor Albino: chá da
tarde para os colaboradores.

Museu Padre Albino: apresentação de
novas peças.

Colégio Catanduva: concurso de
redação sobre Padre Albino.

Faculdade da Terceira Idade: café
solidário no Recanto Monsenhor Albino.

Outorga do Troféu Fundação Padre
Albino e Troféu Monsenhor Albino.

PAS: apresentação do Coral do
Instituto dos Cegos.

Recanto Monsenhor Albino: verificação
de glicemia capilar para os funcionários.

Atividades de prevenção em saúde nos
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos.

Curso de Pedagogia: palestra “Alimentação
saudável”.

PAS: arrecadação de Alimentos para o
Recanto Monsenhor Albino.

Missa de encerramento da Semana.

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

