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Fundação retoma obras da Radioterapia
A Fundação Padre Albino retomou as obras do Serviço de Radioterapia após a liberação, pelo Governo do Estado, da verba de R$ 2 milhões 

anunciada em julho do ano passado pelo Governador do Estado Geraldo Alckmin (PSDB) em sua visita a Catanduva. Última página.

NAE e LIEU realizam “Sábado cultural”

Reformados 3 setores da Coordenadoria Geral

Padre Sylvio comemora 50 anos de sacerdócio 

HPA reestrutura o Pronto Atendimento
Desde o mês de junho, o Hospital Padre Albino realiza adequações 

gerais no Pronto Atendimento de convênios e particulares, dando con-
tinuidade ao projeto de reestruturação dos espaços físicos para melho-
rar o acolhimento e a hospitalidade, proporcionando atendimento ao 
cliente com maior qualidade. Página 06.

FIPA abre inscrições para 

vestibulares em setembro
No mês de setembro próximo, as Faculdades Integradas Padre Albi-

no (FIPA) abrem inscrições para os seus vestibulares 2015 – o Unifi cado, 
para os cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física 
(Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem e Pedagogia, e para o curso 
de Medicina. Página 07.

Projeto da Administração abre vagas

para a comunidade
As inscrições para o Módulo Básico do Grupo de Desenvolvimento 

Profi ssional (GDP) do curso de Administração das FIPA, que terá início em 
agosto, estão abertas na secretaria do Câmpus São Francisco. 

Pessoas interessadas da comunidade podem participar. Página 11.

O Apoio Cultural do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) das FIPA e o 
LIEU (Local de Integração e Expressão Universitária) do curso de Medici-
na realizam no dia 23 de agosto próximo, das 13 às 18 horas, no Câmpus 
Sede, um Sábado cultural. As inscrições estão abertas. Página 07.

Miguel Arroyo abre o I Congresso 

de Ensino Superior das FIPA

O Doutor em Educação pela Stanford University da Califórnia (EUA), 
Miguel Arroyo, fará a palestra de abertura, no dia 27 de outubro, às 
20h00, no Clube de Tênis Catanduva, do I Congresso Regional de Ensino 
Superior: culturas e práticas das FIPA. O congresso será realizado de 27 a 
31 de outubro. Página 09.

Dia 27 de junho foi inaugurada a reforma/adequação dos Setores 
Financeiro, de Contabilidade e Tecnologia da Informação da Fundação, 
localizados na Coordenadoria Geral. Os setores pertencem ao Centro 
de Serviços Compartilhados (CSC) e prestam serviços a todos os De-
partamentos da Fundação. Última página.

Dia 29 de junho, na Igreja Matriz de São Domingos, foi celebrada 
missa em comemoração pelos 50 anos de sacerdócio do Pe. Sylvio Fer-
nando Ferreira. Páginas 04 e 08.

Os setores prestam serviços a todos os Departamentos da Fundação.

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Pe. Sylvio veio para Catanduva em 1969 como Vigário Cooperador de Padre Albino.
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Dica do Poupinho

Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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E s t u d o s 

realizados re-

c e n t e m e n t e 

pelo Conselho 

Federal de Me-

dicina¹, basea-

dos no Sistema 

Integrado de Administração Financeira, 

sobre a segunda edição do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC2) do go-

verno federal, são bastante esclarecedores 

quanto ao descaso do governo para com a 

saúde no Brasil.

Lançado em 2011 para desenvolver 

24.066 ações sob a responsabilidade do Mi-

nistério da Saúde e da Fundação Nacional 

de Saúde (Funasa), pouco mais 2.500 ações, 

ou seja, 11% do total foram concluídas até 

dezembro do ano passado. No melhor ce-

nário, sequer metade das ações estarão 

concluídas até o fi nal deste ano. O pior re-

sultado ocorre no Sudeste, com apenas 7% 

das obras concluídas. 

Essas ações englobam investimentos 

previstos pela União, empresas estatais, ini-

ciativa privada e contrapartida de Estados 

e municípios em projetos de construção e 

de reforma de Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), Unidades de Pronto-Atendimento 

(UPA) e ações de saneamento. Em valores, 

os investimentos seriam da ordem de R$ 

7.4 bilhões, mas apenas 8% disso foram efe-

tivamente investidos. Com isso, dentre os 

órgãos do Executivo, a Saúde aparece em 

quinto lugar na lista de prioridades no cha-

mado gasto nobre, fi cando atrás de gastos 

com rodovias, estádios e mobilidade urba-

na, por exemplo. 

De 2001 a 2013 foram autorizados no 

Orçamento Geral da União para o Ministé-

rio da Saúde mais de R$ 1 trilhão em valores 

corrigidos; porém, desse total somente R$ 

894 bilhões foram efetivamente aplicados, 

ou seja, 89% deixaram de ser aplicados. Com 

o dinheiro que deixou de ser gasto, apenas 

a título de comparação, daria para comprar 

386 mil ambulâncias (69 para cada municí-

pio brasileiro), construir 237 mil UBSs, edifi -

car 34 mil UPAS ou, ainda, aumentar em 936 

o número de hospitais públicos de médio 

porte, segundo o CFM. O Conselho Federal 

de Medicina apoia o Projeto de Lei do Saú-

de+10, que prevê a destinação de 10% da 

receita bruta da União para a Saúde.

  ¹Revista Hospitais nº 67 – Publimed Editora

Pagar o pato = Arcar com as consequências de ações (ou 
inações) e atitudes de outras pessoas (ou entidades). 

O subfi nanciamento é  “a expressão maior 
da falta de prioridade” dada ao setor, o que 
obriga as políticas específi cas a se adaptarem 
aos recursos que são disponibilizados. Em 
contrapartida, os recursos que o Brasil repas-
sou à Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) em 2013 dariam para custear quase 
duas vezes o que foi gasto por seis hospitais 
federais localizados no Rio de Janeiro juntos, 
no mesmo período, lembrando que os hospi-
tais federais recebem pelo menos cinco vezes 
mais do que os hospitais fi lantrópicos pelos 
mesmos serviços prestados.  A OPAS recebeu 
cerca de R$ 1 bilhão. 

O Governo do Estado de São Paulo, cien-
te do subfi nanciamento do SUS para com 
as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, 
instituiu o programa SUStentável pelo qual 
repassa, com fundos do tesouro do Estado, 
verbas complementares aos hospitais pau-
listas. Hospitais estes que foram reclassifi -
cados em Estruturantes, Estratégicos, e de 
Apoio, segundo critérios de complexidade 
dos serviços prestados, número de leitos, 
população atendida etc. 

Em Catanduva, os hospitais Padre Albi-
no e Emílio Carlos – os únicos que atendem 
pelo SUS – foram classifi cados como Es-
truturante e Estratégico, respectivamente. 
Com isso, passarão a receber aporte extra 
da ordem de R$ 15 e R$ 3 milhões anuais, 
respectivamente. No entanto, terão que 
cumprir uma série de novas exigências que 
certamente implicarão em maiores gastos, 
mas também resultarão em maior resolubi-
lidade e qualidade na prestação de serviços 
aos usuários do sistema.

O único senão é que essa receita extra 
não poderá ser aplicada em pagamento de 
dívidas, em recursos humanos ativos ou ina-
tivos, em reformas e construções novas nem 
em consultorias, podendo ser gasta, exclu-
sivamente, no custeio das ações de aten-
ção à saúde e qualidade da gestão. Ou seja, 
embora muito bem vindos, esses recursos 
são extremamente engessados, deixando 
pouca margem para gastos com melhorias 
estruturais, mão de obra qualifi cada e equi-
pamentos novos. 

Assim, se as regras atuais não forem fl exi-
bilizadas e com o descaso do governo fede-
ral para com o setor, os hospitais fi lantrópi-
cos continuarão a pagar o pato.

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa

Membros Suplentes

Luiz Marcos Garcia

Dr. Geraldo Paiva de Oliveira

Nelson Aparecido Oliani

s.
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Durante a limpeza de áreas grandes, 

acender apenas as luzes necessárias. Julho / 2014 3

ANIVERSÁRIOS
Membros Conselheiros da 

Fundação Padre Albino

30 – Delcides Montes

Coordenadoria Geral

05 - Jesus Carlos da Cruz Gomes

06 - Cristina Aparecida Bigoni Martins 

14 - Jamila Ferreira

22 - Rubens Bizi Rodrigues

25 - Heliton Wagner Benetelli 

 José Carlos Perez

28 - Márcia Aparecida Quintino

  

Hospital Padre Albino

02 - Daiane Cristina Carozio

Vera Candido

03 - Maria Cristina Viana Gregio

04 - Argeu de Souza Guimarães

Monize Boseli Marton

Thiago Guelfi  da Silva

05 - Liciana Maria Degine Segura 

Paulino Silva Guerbas

06 - Elaine Cristina Sigoli de Almeida  

Fabiana Gomes Martins Bigoni

07 - Ana Lúcia Terco

Aparecida de Fátima Romera da Costa 

Danilo Camolez D’Assumpção

09 - Maria Aurora Argolo

Valéria Francheto

10 - Alice Pedrassoli Netto

Neide Aparecida Polastri Gelio  

11 - Rosani Faria dos Santos Oliveira

Ruti de F. da Silva Lopes

12 - Michela Alessandra de Oliveira

13 - Monalize Alves de Oliveira

14 - Ronaldo Pinfi ldi Junior

15 - Sonia Aparecida Solcia Izepeto

16 - Edson Herminio Alves

Ketherine Zanibone Felice

Neuza Maria Martins Santos

17 - Dulcineia de Oliveira C. Cascão 

Rafael Aparecido Soares de Oliveira  

Roberta Bistafa

Sueli Alves de Lisboa 

Valdenir Pereira da Silva 

18 - Ester Chueco Garcia Liziero

Márcio José da Rocha Caires 

19 - Cleciara Carvalho de Macedo Bueno

Creusa Messias Moreno 

Fátima Aparecida Caetano dos Santos 

20 - Ana Meire Alves Vilela 

Dr. Luis Márcio de Assis Pellizzon

21 - Daiane Alves de Campos 

Marli Rodrigues Safi oti

Melissa Giovana Lucarini

22 - Aparecido Barreiros G. da Silva

Caio Vinicius Gambarini Rodrigues 

Cláudia Aparecida Lopes    

Desieri Fernanda Maldonado Constancio 

Elizabete Fernanda Beduhn  

Isabel Aparecida Pechim Silveira 

Sebastiana Forcato

Sérgio Luis Bartolomeu

23 - Cláudia Regina Netto

Elisabete Banhos 

Luciana Bento dos Santos 

Mariane Aparecida Medeiros da Silva 

Dr. Pedro Devito Neto

24 - Flávia Cristina Ragagnon       

Maria de Fátima Brachi Scapa

Marina Ferreira Caiuby    

Marli Campos 

25 - Doracy Valentin Severino

Luciana Braz de Oliveira Paes 

26 - Adriana Soares Anacleto

Cristiane Generoso da Silva Alves

Nadir Aparecida Pinto

27 - Alessandra Aparecida Barbosa da Silva 

Luzia Aparecida Vaz

28 - Ariane Thais Murcia Garcia Dias 

Elizangela Batista Aranha Ferreira 

Marcela Aparecida Cavacani

29 - Beatris Ap. de Araújo Crevilaro

Eliana Aparecida Jeronymo

Ricardo Donizete Novais

31 - Bianca Fernandes Ceron

Dr. Carlos Alberto Moreschi 

Erica Patricia Marim Barbosa     

 

Hospital Emílio Carlos

01 - Leandro Martins

02 - Rafael dos Reis Paranhos

03 - Christiane Assencio Leite Marri

06 - Cibele Cristina Fernandes 

Rosa Perpétua Uvinha

Valdete de Oliveira

07 - Luiz Braga

10 - Regiane Cristina Barão

11 - Alcione Maria Batista da Silva 

Cintia Aparecida Fernandes Martin 

Mirian Pereira Pompeo

14 - Yasmin Rodrigues de Barros

16 - Tamires Barbosa 

17 - Aparecida Donizeti Guarazemin 

18 - Vanessa Dayana Antonia de Souza 

19 - Nathalya Leonardi Marzenini

20 - Carlos Eduardo Faria Silva 

Débora Mantovani Gomes   

Maria Célia Rado 

21 - Cristiane dos Santos Palmeira 

24 - Maria Aparecida da Silva 

25 - Enel Rogério Caneo

26 - Maria Lúcia Marchesini 

27 - Bruno Nunes Soares Bezerra 

27 - Sueli Aparecida Costa Machado Cavassani 

28 - Antonio Gaspar Guerbas

29 - Sonia Aparecida dos Santos   

30 - Ricardo Alexandre Eugenio Ferreira 

31 - Dr. Carlos Alberto Moreschi    

ESTE CORAÇÃO CONTINUA

A BATER POR VOCÊ!

AGOSTO
Recanto Monsenhor Albino

01 - João Cassiano Filho  

05 - Graziela Alberganti Gomes Almeida 

08 - Márcia de Jesus Severino  

17 - Tatiana Lemes de Oliveira  

24 - Aparecida Rodrigues da Silva  

30 - Maria Inês de Aguiar Almeida 

 

Padre Albino Saúde

09 - Milton Carlos Ribeiro Santos 

11 - Amanda Merlei Jacob

Fabiana Waldomiro Heredia

19 - Priscila Bastos

31 - Dulcineia Amaral Santos 

Ambulatório Médico de Especialidades - AME      

04 - Karina Zotarelli Pezarin 

07 - Natália Clemente Casagrande 

09 - Monise Elaine Pereira Sartor 

11 - Fabiana Binatti Félix de Almeida 

14 - Sandra Regina de Souza Ramos  

15 - Juliana Dezuani Tayar

16 - Graziela Faria Bazon

Lara Silvestre

17 - Ana Paula Francisco Perez

29 - Inayara de Cássia Rissi

Lívia Maria Hortelan Mendes

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino    

01 - Maria Angela Guijen Lahr

04 - Profª Gládis Ap. Andalo dos Santos 

05 - Alberto dos Santos Bigoni 

09 - Ondina Tereza Bataglia

10 - Maria Cristina Dias Lyra 

11 - Diego Maguetas  

Lucas Trassi Adami

12 - Marli Nascimento Gama 

14 - Prof. Izidio Pimenta de Moraes 

Silvana Maria Pimentel Sant´Anna   

Profª Terezinha Soares Biscegli 

15 - Profª Antonia de Fátima Z. Serradilha 

15 - Maira Luiza Melara Spina 

17 - João Thomaz Pereira  

20 - Rodrigo Nunes Pereira 

21 - Aparecida Pinheiro Marson  

22 - Aurea Lourenco Macedo Zanini   

23 - Prof. Ricardo Domingos Delduque  

25 - Prof. Raul José de Andrade Vianna Junior 

26 - Prof. Antonio Agide Mota Junior  

27 - Márcia Aparecida Vieira  

29 - Prof. Ademir Testa Junior  

30 - Sueli de Lima Paula   

Colégio Catanduva

08 - Profª Luciana Bastos 

10 - Prof. Rafael Lilli Fernandes

13 - Profª Giovana Catarucci Amatuzi 

25 - Profª Tânia Maria Mazinini Pimentel 

28 - Prof. Rodrigo Castro  

29 - Adelina Amélia de Souza Dias 

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

s,

s.
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Funcionários homenageados do mês

lidade chama de moderno - valores 

relativizados, irreprimíveis e irre-

preensíveis em favor de uma liber-

dade ampla, irrestrita e sem limites 

como justifi cativa para a tão sonha-

da felicidade do ser humano - é 

gratifi cante para nós, fi éis católicos, 

podermos comemorar um jubileu 

de ouro de ordenação sacerdotal.

Esta mesma sociedade nos co-

loca um pesado fardo nos ombros, 

responsabilizando-nos por uma 

transição de um mundo de valores 

extremamente conservadores – o 

Mauro José Francisquetti – Transporte
Elisangela Cristina Leussi – Telemarketing
Eliete Felisbino da Silva Pereira – Serviço Social
Franciele Luiza da Silva – SAME
Eliane Cesário – Serviço de Higiene e Limpeza
Priscila Aparecida Viela – Portaria
Lourdes de Fátima de Castro – Serviço de Nutrição e Dietética
Regina A. T. Dornellas – Enfermagem
Daiana Cristina R. Aleixo – UTI
Janice Pupin – C2 Par Masculino
Regiane Barão – C3 Par
Elizabete Machado – Moléstias Infecciosas
Ana Carolina Disney Santos – C2 Impar
Edna Gavioli – C4
Aparecida Donizete S. da Silva – Central de Materiais e Esterilização
Cícera Aparecida de Jesus – Centro Cirúrgico 
Renata Moretti – Ambulatório

Leonardo José Ribeiro Garcia – Raio X
Miriani Marins Macedo - Administrativo
Maria Aparecida Veronesi Bigoni – Faturamento SUS
Ana Daniela Fernandes – Farmácia 
Vera Lúcia Cordasso de Oliveira – PABX
Marisa Duarte da Silva – Serviço de Higiene e Limpeza
Denise Tiemi Assega – Fisioterapia
Glauciele Thays Oliveira - 5° Andar
Jaqueline Azevedo de Moraes Ruiz - 4° Andar
Helena Aparecida de Souza - 3° Andar
Débora Patrícia Ribas - Pediatria
Carmem Solange Santos - UTI Adulta
Gustavo Alves Battilani - Centro Cirúrgico
Jeruza da Penha Bernardes - Unidade de Urgência e Emergência
Amador Gomes da Silva - UTQ
Lúcia Aparecida Anastácio - Pronto Atendimento
Antônio Faria da Silva - Hemodiálise
Flávia Cristina França - Maternidade I
Regina Perpétua Morato Crussiari - Maternidade II
Antônia Benedita Carmosini - Berçário
Cleonice Queiroz dos Santos - Centro Obstétrico
Rafaela de Oliveira - Posto III
Sônia Maria Pereira - UTI Neonatal
Tânia Azevedo da Silva - UTI Infantil
Josiane de Paula Souza - Agência Transfusional
Antônia Aparecida Gasparini Frota - Banco de Leite
Emely Cristina Souza da Silva – Portaria
Natália Cristina Roma – Serviço de Atendimento ao Cliente
Débora F. Meneguesi – Laboratório de Análises Clínicas 

que não impediu grandes crimes 

contra a humanidade – para um 

mundo melhor aos nossos descen-

dentes, onde reine a paz, a harmo-

nia e o respeito pelo indivíduo e 

pela coletividade, com valores ver-

dadeiramente cristãos. 

Não está sendo fácil manter o 

equilíbrio entre os valores e con-

travalores, estes na maioria das ve-

zes emitidos por pessoas que não 

acreditam em nada, possivelmente 

nem em si mesmos. Que dirá em 

Deus! Pois bem. No meio disso tudo, 

temos a grata satisfação de poder 

comemorar junto com nosso colega 

conselheiro Padre Sylvio Fernando 

Ferreira, seu jubileu de ouro de or-

denação sacerdotal (29/06/2014). 

Vindo para Catanduva pouco 

tempo depois de sua ordenação 

sacerdotal, tinha uma difícil – qua-

se impossível – missão de substituir 

um homem admirado e venerado 

por todos, Monsenhor Albino, gran-

de fi lantropo e visionário de uma 

sociedade justa e equânime, com 

especial atenção aos pobres e ca-

rentes. Superou todos os obstácu-

los porque, além de vocacionado, 

conservou os verdadeiros valores 

cristãos e também porque não ce-

deu às tentações de modernizar-se 

além do que seria razoável, como 

certamente muitas vezes lhe foi co-

brado. Sua postura fi rme na fé e na 

obediência à Igreja (servi-lo em es-

pírito e em verdade) como homem 

e como presbítero, às vezes até mes-

mo intransigente, se por um lado 

incomodou alguns, por outro lhe 

garantiu a admiração e o respeito de 

muitos. Por isso comemora seus cin-

quenta anos de sacerdócio tendo 

vivenciado quarenta e cinco deles 

exatamente no mesmo lugar onde 

tomou posse no dia 1º de janeiro 

de 1969: na Igreja Matriz de São Do-

mingos de Gusmão. 

A Fundação Padre Albino - que 

atualmente represento e através da 

qual todos nós, voluntários, pode-

mos exprimir nosso singelo, porém 

efetivo amor ao próximo -, sente-se 

orgulhosa e agradecida por tê-lo em 

seu quadro de conselheiros curado-

res, no qual ingressou em 28 de abril 

de 1978, tendo assumido diversas 

responsabilidades estatutárias ao 

longo desses anos todos. Viveu, 

ao lado dos demais conselheiros – 

particularmente junto com o Padre 

Synval Januário, Conselheiro Hono-

rário -, várias fases da vida institucio-

nal da Fundação, a maioria delas de 

muitas difi culdades, sem jamais ar-

redar o pé nem deixar ao desampa-

ro a população carente que tinha (e 

ainda tem) nos hospitais da Funda-

ção o único socorro com que podia 

contar, a exemplo de Monsenhor Al-

bino. Apoia-nos, nesse mister, para 

que possamos dar continuidade ao 

principal legado de Padre Albino 

em Catanduva, embora saibamos 

que outras obras dele aqui também 

lutam com difi culdade para se man-

terem abertas e assistindo à popula-

ção carente.

Em nome da Diretoria Adminis-

trativa quero dizer que nos sentimos 

honrados em poder congratular 

com Padre Sylvio neste jubiloso mo-

mento, não só pela data festiva, mas 

principalmente pelo exemplo de fé 

e perseverança que transmite a to-

dos, em especial para a nossa juven-

tude, que embora caminhe inexora-

velmente para a modernidade, leva 

consigo este exemplo de valores 

cristãos bem vividos, que servirão 

de base para a nova e justa socieda-

de que almejamos. Muito embora 

não tenha terminado sua missão, 

pode, até aqui, repetir São Paulo 

dizendo: “combati o bom combate, 

terminei minha corrida, conservei a 

fé”. (2Tm 4,7)

PARABÉNS PADRE SYLVIO!

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa
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Agosto - Datas comemorativas

03 – Dia do Tintureiro
05 – Dia da Saúde
08 – Dia do Pároco e de São Do-
mingos
11 – Dia do Estudante, do Advo-
gado, do Garçom e da Televisão
12 – Dia Nacional das Artes
13 – Dia do Economista
14 – Dia do Cardiologista
15 – Dia dos solteiros e da Informática
18 – Dia do Estagiário
19 – Dia da Fotografi a

20 – Dia dos Maçons
22 – Dia do Folclore e do Supervi-
sor Educacional
24 – Dia dos artistas
25 – Dia do Soldado e do Feirante
26 – Dia da igualdade da mulher
27 – Dia do Corretor de Imóveis e 
do Psicólogo
28 – Dia dos Bancários e da Avi-
cultura
29 – Dia do combate ao fumo
31 – Dia do Nutricionista

Ainda existe somente Deus para 

proteger o homem do próprio ho-

mem. Ou iremos servi-lo em espírito e 

em verdade ou deveremos escravizar 

a nós mesmos incessantemente, cada 

vez mais, em benefício do ídolo mons-

truoso que construímos com nossas 

próprias mãos à nossa imagem e se-

melhança. Étienne Gilson.

Num mundo como o que vive-

mos hoje, em que os valores sociais, 

morais e mesmo individuais são efê-

meros e volúveis e que a intelectua-

Dica do Poupinho

Ao sair da sala, desligue a luz.z.



Ditados populares na era da informática

Novos usos 

para objetos 

de todo dia

Expressões curiosas na Língua Portuguesa

CURIOSIDADE

LAZER E VARIEDADES

Julho / 2014

01 – Amigos, amigos, senhas à parte.

02 – A pressa é inimiga da conexão.

03 – Arquivo dado não se olha o formato.

04 – Para todo bom provedor uma senha basta.

05 – Em casa de programador, o espeto é de fi bra ótica.

06 – Memória não é documento.

07 – Não adianta chorar sobre o arquivo deletado.

08 – Em briga de namorados virtuais, não se mete o mouse.

09 – Olho por olho, clique por clique.

10 – Hacker que ladra não morde.

11- Mais vale um arquivo no HD do que dois baixando.

12 – Mouse sujo se limpa em casa.

13 – Melhor prevenir que formatar.

14 – O barato sai caro e lento...

15 – Programa velho é que faz bom site...

16 – Quando a esmola é demais, o santo desconfi a que vieram al-

guns vírus anexados.

17 – Quando um não quer dois não teclam.

Um sorriso contagia acompanhado de um bom dia. Seja feliz e 

sorria; diga bom dia! - Aline Melo

Por que as galinhas de chocadeira não chocam na fase adulta?

Na avicultura industrial há vários tipos de galinhas que nas-

cem de chocadeiras e que são selecionadas para missões dife-

rentes. Entre elas estão as “reprodutoras”, que põem ovos fecundados, 

ou seja, que darão origem a pintinhos. “Os ovos são levados para as 

máquinas por questão de controle, mas as galinhas poderiam chocá-

-los se tivessem a oportunidade”, garante Hamilton Moraes, professor 

de medicina das aves da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). Mesmo as “poedeiras comerciais”, que põem ovos inférteis, às 

vezes tentam chocá-los”.

Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura: Um de seus pri-

meiros registros literários foi feito pelo escritor latino Ovídio (43 aC-18 

dC), autor de célebres livros como “A arte de amar “e Metamorfoses”, 

que foi exilado sem que soubesse o motivo. Escreveu o poeta: “A água 

mole cava a pedra dura”. É tradição das culturas dos países em que a 

escrita não é muito difundida formar rimas nesse tipo de frase para que 

sua memorização seja facilitada. Foi o que fi zeram com o provérbio, 

portugueses e brasileiros.

Prendedor de roupas 

como apoio para pregos 

Evite acidentes com martelo 

usando um prendedor de 

roupas para segurar o prego 

no lugar de seus dedinhos.

5

Bolo sem leite, sem 

glúten e sem ovo

Ingredientes 

200 ml de suco de laranja

1/2 copo de óleo 

1 copo cheio (200 ml) de açúcar 

1 pitada de sal

2 copos e 1/2 de farinha de arroz 

1 colher de sopa bem cheia de 

fermento em pó 

CULINÁRIA

1 colher de café de farinha de li-

nhaça (ela substitui o ovo) 

Modo de preparo: Bata todos 

os ingredientes no liquidifi ca-

dor. Coloque em uma forma 

untada com óleo. Leve ao forno 

médio, pré-aquecido, por cerca 

de 40 minutos, ou até dourar.

Segredos culinários
Feijão

1. Para tirar o excesso de sal da feijoada adicione uma pitada de açúcar.

2. Engrosse o caldo da feijoada acrescentando uma colher de sopa de 

maisena diluída em um copo de água morna.

3. Para a feijoada fi car mais leve acrescente um copo de caldo de laran-

ja quando ela já estiver pronta.

4. Para tirar a gordura excessiva da feijoada, adicione, durante a fervura, 

um limão-galego, inteiro e com casca, cortado em cruz. Antes de servir a 

feijoada, retire o limão.

5. Faça uma feijoada rápida, sem deixar as carnes salgadas de molho, 

usando metade das carnes frescas. Elas absorverão o sal, dando o ponto 

certo ao tempero. 

Dica do Poupinho

 Elimine, quando possível, a 

iluminação de áreas externas.

a 

s.

18 – Os maiores processadores estão nos menores micros.

19 – Quem clica seus males multiplica.

20 – Quem com vírus infecta, com vírus será infectado.

21 – Quem envia o que quer, recebe o que não quer.

22 – Se correr o hacker pega; se fi ca o hacker come.

23 – Quem nunca errou que aperte a primeira tecla.

24 – Quem semeia e-mails, colhe SPAM.

25 – Quem tem dedo vai a Roma.com

26 – Um é pouco, dois é bom, três é chat.

27 – Vão-se os arquivos e fi cam os back-ups.

28 – Não deletei, não sei quem deletou e tenho raiva de quem deleta.

29 – O back-up morreu de velho.

30 – É nos menores chips que se encontram as melhores informações.

31 – Vírus no HD dos outros é refresco.

32 – Se Maomé não vai à montanha, ele envia um e-mail.
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Hospital Padre Albino reestrutura o Pronto Atendimento
Dando continuidade ao proje-

to de reestruturação dos espaços 

físicos, o Hospital Padre Albino, 

desde o mês de junho, realiza ade-

quações gerais no Pronto Atendi-

mento de convênios e particulares.

De acordo com o Administra-

dor Rogério Bartkevicius, os clien-

tes estão sendo orientados sobre 

a importância e o andamento da 

obra.  “A reforma do Pronto Atendi-

mento faz parte de planejamento 

de melhorias que vem sendo de-

senvolvido nos hospitais da Fun-

dação Padre Albino”, explica.

Com a reestruturação, os clien-

tes das operadoras de saúde cre-

denciadas terão à disposição três 

novos consultórios, duas observa-

ções para adultos e um repouso 

infantil, sala de medicação e pro-

cedimentos.

Concluída a demolição da an-

tiga estrutura, o trabalho se con-

centra na instalação hidráulica e 

elétrica e após, as esquadrias serão 

assentadas. Além da revitalização 

estrutural, a Unidade será total-

Médico participa do 9º Congresso

Paulista de Infectologia

CIPA do “Emílio Carlos” tem novos membros

Hospitais têm nova Comissão 

de Ética de Enfermagem

O médico infectologista res-

ponsável pelo Serviço de Infecção 

Hospitalar dos hospitais da Funda-

ção Padre Albino e docente do cur-

so de medicina das FIPA, Dr. Arlin-

do Schiesari Júnior, participou de 

21 a 24 de maio do 9º Congresso 

Paulista de Infectologia realizado 

pela Sociedade Paulista de Infec-

tologia (SPI), em Atibaia/SP.

Dr. Arlindo foi um dos coorde-

nadores do curso “No-

vidades em prevenção, 

diagnóstico e tratamen-

to das infecções asso-

ciadas aos biofi lmes” do 

pré-congresso e partici-

pou da mesa redonda 

com a aula “Opções de 

tratamento local e sis-

têmico das osteomieli-

tes crônicas com cavi-

dades: o que devemos 

sugerir?”. Além disso, 

O Hospital Emílio Carlos realizou 

eleição para constituir a Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes 

– CIPA gestão 2014/2015. Os novos 

membros são Ronaldo da Silva Cos-

ta, Eliezer Clemente Valle, Carina 

Marina Bucardi e Elizabete de Luca 

(efetivos), Jéssica Naiane G. Gomes, 

Samuel Felix, Luciano Aparecido 

Serpa e Gustavo Barbujane Furser 

(suplentes). Os integrantes indica-

dos pelo empregador são Adriana 

Os hospitais Emílio Carlos e Pa-

dre Albino empossaram, no último 

dia 18 de junho, às 9h00, no Anfi -

teatro Padre Albino, a Comissão de 

Ética de Enfermagem.

A comissão tem como fi nali-

dade garantir a conduta ética dos 

profi ssionais de Enfermagem nas 

instituições; zelar pelo exercício 

ético nas instituições, combatendo 

o exercício ilegal da profi ssão, edu-

cando, discutindo e divulgando o 

Código de Ética dos profi ssionais; 

notifi car ao Conselho Regional de 

Enfermagem as irregularidades, 

reivindicações e sugestões.

A gestão 2014 da Comissão de 

Ética de Enfermagem dos hospi-

tais da Fundação fi cou composta 

da seguinte forma:

junto aos alunos Natália Luma Go-

mes, Ana Cláudia Sucuglia e Vitor 

de Almeida Fernandes, do 6º ano 

de medicina das FIPA, apresentou 

trabalho em formato de pôster 

eletrônico sobre os acidentes com 

materiais biológicos. “É uma honra 

poder contribuir para que a Fun-

dação Padre Albino esteja inserida 

em eventos científi cos renomados 

e de qualidade”, diz o médico.

Aparecida Mello Ezequiel, Luzia 

Eleutério da Silva, Regina Baldo de 

Oliveira Lima e Leandro Martins 

(efetivos), Priscila Aparecida Villa, 

Renata Jéssica do Prado de Jesus, 

José Henrique Alexandre e Apare-

cido de Jesus Bertolin (suplentes). 

Patrícia Carla Ramos e Mariele Curti 

são as secretárias.

A posse da nova CIPA ocorreu 

no dia 29 de maio, no refeitório do 

hospital. 

Presidente – Enfermeira Lucia-

na Braz de Oliveira

Secretário – Enfermeiro João 

César Jacon

1° Membro Efetivo – Enfermei-

ra Márcia Barbuio Occhiena

2° Membro Efetivo – Técnica de 

Enfermagem Silvana Pereira Apolar

3° Membro Efetivo – Enfermei-

ra Cláudia Aparecida Lopes Braga

1º Membro Suplente – Enfer-

meira Mariana Pádua Duarte

2º Membro Suplente – Enfermei-

ra Regina Perpétua Pereira Pardim

3º Membro Suplente – Técnica 

de Enfermagem Rosangela Apare-

cida Piovisan de Brito

4º Membro Suplente – Auxiliar 

de Enfermagem Doraci Valentim 

Severino

Dica do Poupinho

 Limpe regularmente paredes, 

janelas, pisos e forros.

mente remodelada para melhorar 

o acolhimento e a hospitalidade, 

proporcionando o atendimento 

ao cliente com maior qualidade.

Mais Obras

Todos os quartos e sanitários 

da enfermaria do 5º andar foram 

revitalizados. O piso, o sistema 

hidráulico e o elétrico foram tro-

cados. Além disso, foram instala-

dos nos banheiros aparelhos de 

exaustão e acessórios como, por 

exemplo, barra de segurança. Os 

quartos ganharam nova pintura, 

iluminação, régua de gases medi-

cinais, ar-condicionado, frigobar, 

armário embutido, TV LCD e cam-

painha. 

As salas de apoio do setor 

também foram reformadas. O 

posto de enfermagem está sendo 

reestruturado e, posteriormente, 

o piso e o forro dos corredores se-

rão substituídos.

Parte do Centro de Diagnóstico 

por Imagem também está sendo 

reestruturada para receber o novo 

Dr. Arlindo e os alunos participantes do Congresso.

Novos membros da CIPA 2014/2015.

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Os novos integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem dos hospitais da Fundação.

Comunicação/HPAComunicação/HPA

aparelho de ressonância magnéti-

ca, modelo Magneton Avanto, ad-

quirido através de fi nanciamento. 

No mês de junho iniciou-se a al-

teração da instalação elétrica para 

comportar o equipamento.

Em dezembro de 2013, a Fun-

dação Padre Albino inaugurou 

uma área de extensão do Centro 

de Imagem para abrigar o raio X 

para que a área ocupada pelos 

aparelhos de radiologia fosse de-

molida para a construção da nova 

sala de ressonância magnética. Os 

trabalhos de demolição estão em 

andamento e, em breve, inicia-se a 

fase do fechamento de alvenaria.

A estimativa é de que o inves-

timento possa benefi ciar os usuá-

rios com a ampliação e agilidade 

na realização dos exames de diag-

nóstico por imagem.

DivulgaçãoDivulgação
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FIPA abre inscrições para vestibulares em setembro
No mês de setembro próximo, 

as Faculdades Integradas Padre 

Albino (FIPA) abrem inscrições 

para os seus vestibulares 2015 – o 

Unifi cado, para os cursos de Ad-

ministração, Biomedicina, Direito, 

Educação Física (Bacharelado e Li-

cenciatura), Enfermagem e Peda-

gogia, e para o curso de Medicina.

As inscrições para o Vestibu-

lar Unifi cado estarão abertas de 

22/09/2014 a 18/11/2014 no site 

www.fi pa.com.br, mediante o 

preenchimento da fi cha de ins-

crição e o pagamento da taxa de 

R$ 30,00 (trinta reais), por meio 

de boleto bancário, em qualquer 

agência bancária, lotérica ou te-

sourarias dos cursos.

A prova, de Conhecimen-

tos Gerais e Redação em Língua 

Portuguesa será aplicada no dia 

23/11/2014, às 14 horas, no Câm-

pus São Francisco, na Rua Semi-

nário 281.

MEDICINA

O vestibular para o curso de 

Medicina, que oferece 64 vagas 

Festa junina do curso de Educação Física

NAE e LIEU realizam “Sábado 

cultural” em agosto

JULINA AS FIPA realizaram dia 11 de julho, a partir das 15h00, na 

quadra coberta do Câmpus Sede, uma festa julina que reuniu a Dire-

ção, Coordenadores e funcionários.

Dia 16 de junho, às 21h00, no 

Câmpus Sede, os alunos e profes-

sores dos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Educação Física 

das FIPA participaram de confra-

ternização alusiva às manifestações 

culturais e folclóricas das festas ju-

ninas, organizada pela Profª Lucia-

na Cione Basto. 

Além de comidas típicas, a con-

fraternização contou com apresen-

tação de dança de quadrilha dos 

alunos.

Reaproveitamento de materiais

Em comemoração à Semana do 

Meio Ambiente, no dia 4 de junho 

a Profª Dirce Aparecida Gimeniz, 

docente da disciplina “Jogos e brin-

cadeiras” do curso de Licenciatura, 

realizou atividade com os alunos 

do 1º ano A e B, na Brinquedoteca, 

confeccionando brinquedos com 

materiais recicláveis.

O objetivo da atividade foi 

conscientizar os alunos sobre a im-

portância do reaproveitamento de 

O Apoio Cultural do Núcleo 

de Apoio ao Estudante (NAE) das 

FIPA e o LIEU (Local de Integração 

e Expressão Universitária) do cur-

so de Medicina realizam no dia 23 

de agosto próximo, das 13 às 18 

horas, no Câmpus Sede, um Sába-

do cultural. O objetivo é reunir a 

comunidade das FIPA para parti-

cipação em diferentes atividades 

artísticas e culturais.

De acordo com a Profª Drª 

Ana Paula Girol, Coordenadora do 

Apoio Cultural do NAE, serão ofe-

recidas ofi cinas ministradas por 

diferentes profi ssionais e também 

por alunos da instituição: cus-

materiais alternativos.

Palestra

Dia 7 de junho, às 8h00, no An-

fi teatro Padre Albino, o curso de 

Bacharelado promoveu a palestra 

“Nutrição esportiva – uma nova 

abordagem”, ministrada pelo nu-

tricionista do Laboratório Max Ti-

tanium Rodrigo Loschi, Mestrando 

em Nutrição Esportiva, docente da 

Universidade São Judas e especia-

lista em nutrição esportiva e clínica.

Prof. Rodrigo tratou de ques-

tões pertinentes ao trabalho mul-

tiprofi ssional entre o nutricionista 

e o profi ssional de Educação Física, 

abordou conceitos de respostas 

fi siológicas e bioquímicas do cor-

po humano induzido ao exercício 

físico e a suplementação e tratou 

ainda sobre os riscos do uso de es-

teroides anabolizantes”.

A palestra reuniu 40 alunos dos 

cursos de Bacharelado e Licenciatu-

ra em Educação Física das FIPA e 10 

pessoas da comunidade.

tomizações, origami, fotografi a, 

dança do ventre e de salão, dese-

nho e dramatização. Além disso, 

haverá uma palestra relacionada 

a artes, um cine debate, roda de 

violão e um coff ee end. “Essas ofi -

cinas podem ser o embrião para o 

desenvolvimento de cursos extras 

na instituição; depende da ade-

são e interesse dos alunos, funcio-

nários e docentes”, acrescentou.

A inscrição para participação 

será aberta logo na primeira se-

mana de aula, em agosto, e po-

derá ser feita nas secretarias do 

Câmpus Sede ou Câmpus São 

Francisco. O valor será de 10 reais.

Dica do Poupinho

Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas 

e demais aparelhos de iluminação.

as 

em turno integral (manhã e tar-

de), será de responsabilidade da 

VUNESP.

As inscrições estarão abertas 

entre 22/09/2014 a 18/11/2014, 

exclusivamente pela internet, pelo 

site www.vunesp.com.br, median-

te o preenchimento da fi cha de 

inscrição e o pagamento da taxa 

de R$ 200,00 (duzentos reais), 

por meio de boleto bancário, em 

qualquer agência bancária.

As provas serão aplicadas nos 

dias 21 e 22/12/2014 nas cidades 

de Catanduva e São Paulo (no ato 

da inscrição o candidato deverá 

indicar a cidade em que deseja 

realizá-las).

Os interessados podem obter 

mais informações sobre os dois 

CURSOS TURNO VAGAS LOCAIS DE FUNCIONAMENTO
Administração Noturno 180 Câmpus São Francisco
Biomedicina Noturno 64 Câmpus Sede
Direito Noturno 100 Câmpus São Francisco
Educação Física - Bacharelado Noturno 64 Câmpus Sede
Educação Física - Licenciatura Noturno 64 Câmpus Sede
Enfermagem Noturno 64 Câmpus Sede
Pedagogia Noturno 64 Câmpus Sede

A festa junina: confraternização de alunos e professores.

DivulgaçãoDivulgação

vestibulares nos respectivos edi-

tais, disponíveis nos sites www.

fi pa.com.br e www.vunesp.com.

br e nos seguintes locais: Secre-

tarias dos cursos: telefones 0800-

772-5393, (17) 3311-3222 e 3311-

3228, de segunda a sexta-feira, 

das 8 às 21 horas, e aos sábados, 

das 8 às 11 horas, e pelos e-mails 

atendimento@fi pa.com.br e se-

cretariaacademica@fipa.com.br; 

Central de teleatendimento – DIS-

QUE VUNESP: (0xx11 3874-6300), 

das 8 às 20 horas, de segunda a 

sábado, exceto feriados.

As FIPA participam do FIES 

(Fundo de Financiamento ao Estu-

dante do Ensino Superior) do MEC, 

com limitação de fundo, conforme 

disponibilidade de recursos da en-

tidade, sendo exigida do estudan-

te a participação no ENEM, quan-

do concluinte do ensino médio a 

partir do ano letivo de 2010.

DivulgaçãoDivulgação
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Alunos, professores e Recanto na entrega da doação.

Dica do Poupinho

 Use luz natural de janelas 

sempre que possível.

s 

Rotarys fazem doação para a UTQ

Jesus Adolescente doa agasalhos ao Recanto

Médico do Trabalho obtém título de Especialista

Os Rotarys Clubes Catanduva 

Centro e Catanduva Norte, gestões 

2013/2014, fi zeram doações em 

dinheiro para a Unidade de Trata-

mento de Queimados (UTQ) do 

Hospital Padre Albino.

Os presidentes do Rotary 

Norte, Dr. Constante Frederico 

Ceneviva Junior/Sonia, e Rotary 

Centro, Onivaldo Propercio Olia-

ni/Rita, disseram que as doações 

Os alunos do Ensino Funda-

mental do Colégio Jesus Adoles-

cente, coordenados pelo Pe. San-

dro Luis Degaraes, promoveram 

campanha do agasalho em bene-

fício do Recanto Monsenhor Albi-

no, arrecadando blusas, casacos e 

calçados entre outros, num total 

de 65 itens.

O produto da campanha foi 

entregue dia 06 de junho pela 

Profª Isaltina Brida Costa, Diretora 

Pedagógica.

Doações ajudam muito

O Recanto Monsenhor Albino 

O Médico do Trabalho da Funda-

ção, Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro, 

foi aprovado na XXXV Prova para ob-

tenção de Título de Especialista em 

Medicina do Trabalho. A prova foi 

aplicada pela Associação Nacional 

de Medicina do Trabalho – ANAMT 

dia 26 de abril último, em São Paulo.

foram fruto de palestra que o Dr. 

José Antônio Sanches, médico da 

Unidade, ministrou naqueles clu-

bes de serviço, e de eventos reali-

zados para esse fi m.

O Rotary Norte doou R$ 

3.000,00 e o Rotary Centro, R$ 

2.000,00, arrecadados, respecti-

vamente, no “Happy árabe” e na 

IX Festa do chopp e II Comida de 

buteco. 

tem recebido doações mensais de 

pessoas e empresas da comunida-

de que muito ajudam a direção no 

atendimento aos idosos.

A empresa de alimentos 

Qualycom, da Srª Denise Ramires, 

tem enviado mensalmente salga-

dos. A Srª Ilva Polimeno Bianchini, o 

Dr. Murilo Asteo Tricca, a Srª Maria 

Lúcia C. Vilas Boas, a Srª Maria Nelcy 

Merighi Barbosa, a Srª Dalva Spa-

da, o Dr. Marco Antonio Massarioli 

e a Srª Maria Helena Rojas fi zeram 

doações em dinheiro. A Srª Edvana 

Bosseli doou seis cestas básicas, 75 

desodorantes e vários doces e o Sr. 

Cláudio Brino 20 kg macarrão.

Dr. Rinaldo é graduado em me-

dicina pelas FIPA na XXIV Turma, 

em 1998, fez Residência em Cardio-

logia na Braile Cardiologia/Hospital 

Benefi cência Portuguesa, em São 

José do Rio Preto, e curso de Medi-

cina do Trabalho por dois anos na 

FAMERP/Rio Preto.

Padre Sylvio comemora 50 anos de sacerdócio
Dia 29 de junho, às 10h00, na 

Igreja Matriz de São Domingos, foi 

celebrada missa em comemora-

ção ao Jubileu de Ouro (50 anos) 

de sacerdócio do Pe. Sylvio Fer-

nando Ferreira.

Natural de Nipoã, nascido aos 

22/07/35, fi lho de pais religiosos, 

o então menino Sylvio foi coroinha 

em sua cidade natal e o chamado 

para a vida religiosa surgiu de uma 

Semana Vocacional realizada na 

cidade de Buritama, em 1947. Em 

1949, aos 14 anos, entrou no Semi-

nário em São José do Rio Preto.

Padre Sylvio foi ordenado sa-

cerdote em 29/06/64, na Catedral 

de São José do Rio Preto, pelo Bis-

po D. Lafayete Libânio. Veio para 

Catanduva em 1º/01/69 como Vi-

gário Cooperador de Monsenhor 

Albino na Igreja Matriz, sendo em-

possado como vigário em feverei-

ro de 1972.

Na Diocese de Rio Preto foi Co-

ordenador da Pastoral Diocesana, 

Secretário do Conselho de Presbí-

teros, Coordenador Provincial de 

Presbíteros, Vigário Forâneo da Re-

gião Leste e Diretor Espiritual do 

Movimento de Cursilhos.

Em Catanduva organizou o 

desmembramento da Paróquia 

de São Domingos às paróquias de 

Santo Antonio, São Judas e São 

José, é Diretor Espiritual do Mo-

vimento de Cursilhos da Diocese, 

Conselheiro Espiritual de Equipes 

de Nossa Senhora e iniciador do 

Movimento de Alicerce na cidade. 

De 1996 a 1999 foi professor de 

Liturgia no Seminário Maior Sa-

grado Coração de Jesus, em São 

José do Rio Preto. Com a criação 

da Diocese de Catanduva, em 

09/02/2000, foi nomeado Vigário 

Geral pelo Bispo Dom Antonio 

Celso de Queiroz, cargo que ocu-

pa até hoje.

Pe. Sylvio ingressou na Funda-

ção Padre Albino em 28/04/78, sen-

do eleito vice-presidente do Con-

selho de Curadores até 29/01/81.  

Ocupou o cargo de 1º secretário 

do Conselho de Curadores e de 

Vice-presidente do Conselho de 

Curadores de 1º/04/94 a 31/03/03; 

durante esse período foi represen-

tante do Bispo junto ao Conselho. 

Em 1º/04/03, com o afastamento 

de Padre Synval Januário, por pro-

blemas de saúde, foi eleito Presi-

dente do Conselho de Curadores, 

cargo que ocupou até 31/03/09, 

sendo Vice-Presidente no período 

de 1º/04/09 a 30/09/09. Atualmen-

te Pe. Sylvio é membro efetivo do 

Conselho Fiscal.

Dr. José Antonio Sanches fez palestra sobre a UTQ nos dois clubes de serviço.

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

Festa Junina no Recanto

A tradicional festa junina do 

Recanto foi realizada dia 25 de 

junho, na Praça do Recanto, das 

14h00 às 16h00, animada pela 

dupla Branquinho e Vinícius e pre-

sença dos familiares dos idosos.

Na festa se apresentaram a 

quadrilha formada pelos idosos e 

funcionários do Recanto e a qua-

drilha da Velha Guarda, além de 

uma novidade: dança 

dos idosos de cadeiras 

de rodas em homena-

gem à Copa do Mundo.

Aos presentes foram 

servidos doces típicos, 

bolos, pipoca, chocola-

tada, amendoim doce e 

salgado. Todos os doces 

para a festa foram ofer-

tados pela Srª Marta 

Elias Moreschi.

Dia das Mães

Como nos anos anteriores, o al-

moço do Dia das Mães do Recanto 

foi oferecido, no dia 11 de maio, pelo 

Rotary Club de Catanduva Sul.

O Dr. Murilo Asteo Tricca fez doa-

ção em dinheiro no valor de R$ 500,00 

para a compra de calçados para as 

idosas em homenagem ao dia.

A Copa do Mundo foi lembrada na festa junina.

DivulgaçãoDivulgação
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Doutor em Educação, Miguel Arroyo abre o
I Congresso de Ensino Superior das FIPA

A programação do I Congres-

so Regional de Ensino Superior: 

culturas e práticas que será reali-

zado pelas Faculdades Integradas 

Padre Albino (FIPA) de 27 a 31 de 

outubro próximo sofreu altera-

ção. O Doutor em Educação pela 

Stanford University, da Califórnia 

(EUA), Miguel Arroyo, fará a pales-

tra de abertura no dia 27 de outu-

bro, às 20h00, no Clube de Tênis 

Catanduva. O Prof. César Nunes 

fará a palestra de encerramento, 

no dia 31.

O Prof. Dr. Miguel Arroyo é 

professor Titular Emérito da Fa-

culdade de Educação da UFMG. 

Formado em Ciências Sociais pela 

Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), Miguel Arroyo é 

autor de livros como “Imagens 

quebradas: trajetórias e tempos 

de alunos e mestres”;  “Currículo, 

território em disputa” e “Educador 

em diálogo com nosso tempo”.

A palestra de encerramento 

do Congresso, dia 31 de outu-

bro, às 20h00, no Clube de Tênis 

Catanduva, será do Prof. César 

Nunes, Titular da Faculdade de 

Educação da UNICAMP, na área 

de Filosofi a e Educação. Com 31 

livros publicados, ele atua na área 

de Educação, com ênfase em Filo-

sofi a da Educação, destacando-se 

por estudos e pesquisas na área 

de formação de professores, 

política educacional, sexuali-

dade e educação. É o coorde-

nador geral do grupo de estu-

dos e pesquisas em Filosofi a 

da Educação “Paideia” e presi-

dente Nacional da Associação 

Brasileira para a Educação Se-

xual (ABRADES).

As inscrições para o Con-

gresso podem ser feitas até 

o dia 24 de outubro através 

do site www.fi pa.com.br/con-

gresso, onde também estão 

disponíveis o regulamento e a 

programação do Congresso. O 

Congresso é dirigido para do-

centes e discentes do Ensino 

Superior, profi ssionais da área e 

demais interessados e reunirá re-

nomados conferencistas, que mi-

nistrarão 43 minicursos e palestras 

nos períodos da tarde e noite nos 

dois Câmpus das FIPA (Sede e São 

Francisco). A previsão é de receber 

cerca de 1.200 participantes.

             

Concurso de fotos

 

Juntamente com o Congres-

so será realizado o IV Concurso 

de Fotografi a das FIPA, aberto ao 

público em geral, cujas inscrições 

Os projetos de extensão “O 

contador de história” e o “GPS da 

alegria”, do curso de Pedagogia das 

FIPA, foram realizados dia 05 de ju-

lho, das 14h30 às 17h00, em frente 

ao Hospital Padre Albino (HPA).

A professora responsável pelo 

projeto “O contador de história”, 

Fabiana Checconi, informou que 

foi montada uma ofi cina de his-

tórias defronte ao hospital, onde 

foram contadas histórias, confec-

cionados personagens em E.V.A. 

e distribuídos pirulitos e algodão-

-doce. “Na Pediatria, para as crian-

ças internadas, também contamos 

histórias e distribuímos os tradicio-

nais aventais”, disse ela, ressaltan-

do que foi uma tarde gratifi cante.

Com essa atividade o curso 

de Pedagogia encerrou o 1° se-

mestre dos projetos, que serão 

retomados no dia 30 de agosto, 

quando “O contador de história” 

vai abordar as fábulas.

O curso de Administração das 

FIPA, através de grupo coordenado 

pelo Prof. Paulo Marques, está pes-

quisando o impacto socioambien-

tal da coleta de lixo reciclável na 

cidade de Catanduva.  De acordo 

com o Prof. Paulo, a pesquisa, inicia-

da em maio passado e que deverá 

ser encerrada em fevereiro de 2015, 

vai entrevistar os catadores de lixo 

avulso, as empresas particulares 

coletoras de lixo e a Prefeitura Mu-

nicipal, que também realiza coleta 

Projeto da Pedagogia realiza 

ofi cina defronte ao HPA

Projeto do curso de Administração 
pesquisa o impacto socioambiental da 
coleta de lixo reciclável em Catanduva

Dia 7 de julho, a Profª Dirce Ap. 

Gimeniz, do curso de Pedagogia, e 

funcionários das FIPA fi zeram nova 

colheita na horta pedagógica do 

Câmpus Sede, projeto interdisci-

plinar realizado em parceria pelos 

cursos de Pedagogia e Biomedici-

Nova colheita na horta pedagógica

na com o objetivo de despertar o 

interesse dos estudantes quanto a 

educação ambiental. 

Nesse dia foram  foram colhidas 

berinjela, jiló, cebolinha, salsinha e 

almeirão plantadas pelos alunos e 

semeados couve, rabanete e alface.

Os três porquinhos

Dia 14 de junho, no Câmpus 

Sede das FIPA, a Profª Fabiana mi-

nistrou aula do Projeto “Contado-

res de história”, com o tema “Os 

três porquinhos”. 

Na aula foi dada ênfase às dez 

estratégias básicas e necessá-

rias para a contação de histórias, 

independente da faixa etária e 

ambiente onde será trabalhado. 

Após a aula, as alunas, acompa-

nhadas pelas professoras Fabiana 

e Dirce Gimenez, visitaram a Pe-

diatria do Hospital Padre Albino 

com o projeto GPS da Alegria, 

onde contaram histórias para as 

crianças internadas e distribuí-

ram os aventais com as histórias 

infantis que haviam acabado de 

ouvir durante a aula. Os aventais 

simbolizam a tradicional visita do 

GPS da Alegria.

seletiva. O grupo é composto por 

onze alunos do curso.

No ano passado, o Prof. Paulo 

Marques coordenou o projeto “A 

reciclagem do lixo doméstico na 

cidade de Catanduva”. O projeto 

pesquisou a quantidade, o tipo e 

o destino do material descartado 

pelas famílias catanduvenses em 

suas residências que poderia ser 

separado, coletado de forma se-

letiva e reaproveitado através de 

reciclagem.

também estão abertas e poderão 

ser feitas até 23 de outubro ex-

clusivamente pelo site www.fi pa.

com.br/congresso, em formulá-

rios próprios. O tema do concur-

so, “Educar: múltiplos olhares”, 

deve ser abordado nas diferentes 

formas de educar, seja sob o olhar 

pedagógico, artístico, cultural, fi -

losófi co, sociológico, jurídico ou 

psicológico.

O valor da inscrição é de R$ 

15,00 e o pagamento deverá ser 

feito por meio de boleto bancário 

até o dia 21 de outubro.

Dica do Poupinho

 Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando 

apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.

o 

DivulgaçãoDivulgação

Miguel Arroyo é professor Titular Emérito da 
Faculdade de Educação da UFMG.

Grupo se reúne para discutir o início da pesquisa.

DivulgaçãoDivulgação
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BRONCOSCOPIA

•Dr. Pedro Enzo Macchione

Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

•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. José Luís Sampaio Martins

Rua Manaus, 810 - Fone: 3521 3839

•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

ENDOCRINOLOGIA E 

METABOLOGIA

Diabetes, Obesidades, Tireóide

•Dr. Marino Cattalini

Rua Maranhão, 1.405

Fone: 3524 4809

GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA

•Drª Renata Cardoso Macchione

Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

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. Ricardo Ramos de Carvalho

Rua Maranhão, 959 - Fone: 3522 6684

•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

NEFROLOGIA

•Drª Luciana S. Devito Grisotto

Av. Orlando Zancaner, 95

Fones: 3524 4366 - 3521 5339

•Dr. Farid Felício Casseb Filho

Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

NEUROLOGIA CLÍNICA

(adulta e infantil) Eletroencefalografi a 

computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a 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, 

eletroencefalografi a computadorizada e 

mapeamento cerebral.

•Drª Eliana Meire Melhado

Rua Teresina, 502 - Fone: 3523 2583

•Drª Simone Mayra Fernandes

Rua Maranhão, 1909 - Fone: 3522 6060

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. André da Rocha Nasorri

Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3525 3139

•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. Marcelo Ceneviva Macchione

Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

•Dr. Pedro Enzo Macchione

Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

•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

GUIA MÉDICO

O Prof. Marcelo Truzzi Otero 

encerrou dia 07 de junho, com 

a palestra “O direito sucessório 

brasileiro sob a ótica dos Tribu-

nais Superiores: imperiosidade 

de uma releitura”, o curso de ex-

tensão em Direito Civil promovi-

do pelo curso de Direito das FIPA.

Sob o tema “Temas contro-

vertidos do Direito Civil Contem-

porâneo”, o curso foi realizado de 

Encerrado curso de extensão 

em Direito Civil
17 de maio a 07 de junho, duran-

te quatro sábados, das 8h30 às 

12h30. Em cada sábado foi abor-

dado um tema diferente pelos 

palestrantes Prof. Gustavo Casa-

grande Canheu, Prof. Cristiano 

de Castro Jarreta Coelho e Profª 

Márcia Maria Menin. 

O curso foi gratuito e dirigido 

para alunos do curso, egressos e 

profi ssionais da área jurídica.

Dica do Poupinho

 Remova para próximo às janelas setores de trabalho 

que requerem níveis elevados de iluminação.

o 
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Dica do Poupinho

Em locais de grande área disponível e poucos usuários, 

procure concentrá-los em um só local.

s, 

Projeto da Administração abre vagas para a comunidade

Dia 28 de junho, no Câmpus 
São Francisco das FIPA, dois gru-
pos do Módulo Básico do Grupo 
de Desenvolvimento Profi ssional 
(GDP), com 43 participantes, to-
dos alunos do curso de Adminis-
tração, encerraram o semestre.

A Profª Cristiane Páschoa 
Amaral, Coordenadora do proje-
to, informou que devido à gran-
de procura pelo projeto no início 
do ano foi necessário montar 
dois grupos de Módulo Básico. 
“No total foram 98 inscritos para 
a seleção e este número elevado 

podendo se inscrever pessoas 
maiores de 18 anos, com Ensi-
no Médio completo, desde que 
não sejam alunos do curso de 
Administração das FIPA.

No segundo semestre have-
rá também o Módulo Avançado, 
voltado à formação de multiplica-
dores. Para participar é necessário 
ter cursado o Módulo Básico.

GDP
O GDP, treinamento de habi-

lidades sociais para o trabalho, 

tem por objetivo desenvolver 
habilidades interpessoais dos 
participantes, a fi m de promover 
relações saudáveis e produtivas, 
além de despertá-los para suas 
potencialidades e novas formas 
de atuação frente às demandas 
empresariais. 

Os interessados devem se 
inscrever na Secretaria do Câm-
pus São Francisco das FIPA, na 
Rua Seminário, 281, fone (17) 
3311.4800.

mostra que nossos alunos per-
cebem as necessidades de um 
novo mercado de trabalho que 
busca profi ssionais competentes 
para lidar com pessoas. Esta é 
uma maneira de ampliar as opor-
tunidades aos alunos que dese-
jam desenvolver ou aprimorar 
suas habilidades interpessoais”, 
explica a professora.

As inscrições para o Módu-
lo Básico, que terá início em 
agosto, já estão abertas. Neste 
segundo semestre o GDP abre 
as portas para a comunidade, 

Alunos dos dois grupos do Módulo Básico no encerramento do semestre.

II Workshop de Medicina

No próximo dia 18 de agos-

to, no Câmpus Sede das FIPA, das 

8h00 às 18h15, o Centro Acadêmi-

co “Emílio Ribas” (CAER) do curso 

de Medicina realiza o II Workshop 

de Medicina, dirigido para alunos 

do Ensino Médio e cursinhos que 

desejam ingressar no curso de Me-

dicina. Os participantes poderão 

assistir aulas de anatomia prática, 

histologia, patologia, nós e saturas, 

primeiros socorros e talas e gessos, 

ministradas no curso de Medicina.

De acordo com o CAER, a in-

tenção é propiciar a esses futuros 

acadêmicos como seria um dia 

de aula do curso de Medicina. As 

atividades serão ministradas por 

docentes e acadêmicos voluntá-

rios. As inscrições já estão abertas 

no site www.workshopfameca.

com.br no valor de R$ 63,00 para 

alunos do Colégio Nossa Senhora 

do Calvário (Colegião) e da escola 

de idiomas Yazigi e R$ 70,00 para 

alunos das demais escolas (com 

almoço incluso no valor). 

Os inscritos ganharão uma ca-

miseta do evento e certifi cado de 

participação.

Dr. Durval com integrantes da sua banca examinadora.

Docente de Medicina obtém doutorado

O nutrólogo Dr. Durval Ribas 

Filho, docente do curso de Medi-

cina das FIPA e presidente da As-

sociação Brasileira de Nutrologia 

(ABRAN), obteve o título de Dou-

tor em Medicina pela Faculdade 

de Medicina de São José do Rio 

Preto (FAMERP).

A tese do médico detalha os 

efeitos do inibidor da Dipeptidil 

Peptidase-IV (Vildagliptina) no pân-

creas endócrino após o período da 

lactação. O estudo morfométrico 

foi realizado em ratas jovens. “O me-

dicamento, a Vildagliptina, é muito 

utilizado em pacientes diabéticos 

no sentido de tentar recuperar as 

células pancreáticas degenera-

das, ou seja, tentar fazer com que 

o pâncreas volte a ter uma melhor 

função na produção de insulina”, 

informou o Dr. Durval.

A banca examinadora da tese 

foi composta pela Drª Vivian Mar-

ques Miguel Suen, da USP de 

Ribeirão Preto, Dr. José Eduardo 

Dutra de Oliveira, da USP de São 

Paulo, e os Drs. Reinaldo Azoubel 

e João Armando Padovani Júnior, 

ambos da FAMERP.

O Dr. Durval Ribas Filho, nu-

trólogo e endocrinologista pelo 

Conselho Federal de Medicina, 

tem pós-graduação em Nutrolo-

gia pela ABRAN e é coordenador 

científi co do curso nacional de 

pós-graduação em Nutrologia 

pela Faculdade de Medicina da 

Santa Casa de São Paulo.

DivulgaçãoDivulgação

A prova é um método de avaliação formativa.

Alunos da Medicina fazem prova 

prática no modelo OSCE

O curso de Medicina 

das FIPA, através de seu 

Núcleo de Ensino Médico, 

realizou dia 28 de junho 

sua primeira prova prática 

no modelo OSCE (Objecti-

ve Structured Clinical Exa-

mination).

De acordo com o Prof. 

Eduardo Marques da Sil-

va, responsável pela pro-

va, trata-se de um méto-

do de avaliação formativa 

dos acadêmicos que contou com 

12 estações abrangendo Clínica 

Médica, Cirurgia Geral, Ginecolo-

gia, Pediatria e Medicina Preventi-

va. “Os acadêmicos tinham quatro 

minutos para executar tarefas que 

envolviam habilidades como dar 

pontos, tratar de queimaduras, re-

lacionamento médico/paciente ao 

apresentar más notícias ou prestar 

esclarecimentos sobre exames”, 

explicou ele. 

A prova ainda contou com re-

cursos de alta tecnologia, como 

manequins que simulam partos e 

paradas cardíacas e envolveu pelo 

menos 15 professores do curso, 

atores, médicos residentes e técni-

cos das FIPA e durou 4 horas.

Prof. Eduardo ressaltou que 

esse método tem sido usado 

por universidades de renome no 

mundo, destacando-se a Johns 

Hopkins University, nos Estados 

Unidos, e a Universidade de São 

Paulo. Cada candidato é examina-

do por um ou mais Examinadores 

em situações reais ou simuladas 

(atores ou manequins eletrônicos) 

e a prova, afi rmou ele, “é conside-

rada uma melhoria em relação aos 

métodos tradicionais de exame, 

pois as estações podem ser pa-

dronizadas permitindo uma com-

paração mais justa entre pares e 

procedimentos complexos podem 

ser avaliados sem pôr em perigo 

os pacientes reais”. Em outubro 

será realizada nova prova para os 

alunos do último ano de Medicina.

DivulgaçãoDivulgação
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Fundação retoma obras da Radioterapia

O Governo do Estado liberou a 

verba de R$ 2 milhões para o Ser-

viço de Radioterapia da Fundação 

Padre Albino anunciada em julho 

do ano passado pelo Governador 

do Estado Geraldo Alckmin (PSDB) 

em sua visita a Catanduva.

Com essa verba a construto-

ra realiza os serviços de alvenaria 

(construção e revestimento das 

paredes em tijolo cerâmico), es-

quadrias metálicas, estruturas de 

madeira e alumínio, assim como 

inicia as instalações elétrica e hi-

dráulica. A previsão de término 

dessa fase é de três meses.

A construção do Serviço propor-

cionará a ampliação do atendimen-

to, já que há crescimento do nú-

mero de pacientes com prescrições 

de Radioterapia. De acordo com o 

presidente da Diretoria Adminis-

trativa da Fundação, Dr. José Carlos 

Rodrigues Amarante, o Serviço será 

disponibilizado para Catanduva e 

sua microrregião, composta por 19 

municípios, abrangendo trezentos 

mil habitantes, e não será mais ne-

cessário o encaminhamento desses 

pacientes (65 ao mês) para a única 

referência da abrangência da Dire-

toria Regional de Saúde (DRS-XV), a 

Santa Casa de São José do Rio Preto.

O Serviço de Radioterapia da 

Fundação, instalado no Hospital 

Emílio Carlos, integrará a Rede 

Hebe Camargo de Combate ao 

Câncer, oferecendo acesso rápido 

para o tratamento por intermédio 

de protocolos de atendimento, 

unifi cando e padronizando o tra-

tamento e proporcionará o for-

talecimento dos serviços e ações 

de saúde, garantindo à população 

SUS um atendimento digno, hu-

manizado e com qualidade.

O Dr. José Carlos Rodrigues 

Amarante, acompanhado do Dire-

tor Auxiliar Administrativo da Área 

da Saúde, Renato Centurion Stu-

chi, esteve em outubro passado 

na Secretaria de Estado da Saúde 

e o Secretário Adjunto, Dr. Wilson 

Pollara, prometeu a liberação de 

mais R$ 1.600.000,00 para fi nalizar 

a obra. A verba foi concedida e rea-

justada para R$ 1.727.546,47.

A construção do Serviço de Ra-

dioterapia foi iniciada no fi nal do 

mês de maio de 2013.

Inaugurada reforma de 3 setores na Coordenadoria Geral

Deputado Cândido Vaccarezza 

visita a Fundação

A Fundação Padre Albino inau-

gurou dia 27 de junho a reforma/

adequação dos Setores Financei-

ro, de Contabilidade e Tecnolo-

gia da Informação, localizados na 

Coordenadoria Geral. Os setores 

pertencem ao Centro de Serviços 

Compartilhados (CSC) e prestam 

serviços a todos os Departamentos 

da Fundação - Hospital Padre Al-

bino, Hospital Emílio Carlos, Padre 

Albino Saúde, Faculdades Integra-

das Padre Albino, Colégio Catandu-

va, Museu Padre Albino e Recanto 

Monsenhor Albino, além do Ambu-

latório Médico de Especialidades 

(AME), sob gestão da Fundação.

O Gerente do Centro de Servi-

ços Compartilhados (CSC), Regi-

naldo Lopes, informou que além 

da reforma das instalações foram 

adquiridos móveis, servidores e 

computadores pessoais, investi-

mentos realizados com o objetivo 

de melhorar a qualidade dos servi-

ços prestados.

Reginaldo disse que o Setor de 

TI (Tecnologia da Informação) da 

Fundação era descentralizado, o que 

possibilitava a duplicação de custos 

e o mau aproveitamento de recur-

sos, difi culdades na negociação de 

contratos, em virtude de iniciativas 

individuais de cada área. Além disso, 

os servidores estavam ultrapassados 

e no limite de suas performances. “A 

centralização do setor facilita a pa-

dronização de equipamentos, me-

lhora a administração da rede, o ge-

O deputado federal Cândido 

Vaccarezza (PT), acompanhado 

do vereador Wilson Paraná (PT), 

visitou a Fundação Padre Albino 

dia 24 de junho. Ele foi recebi-

do pelo presidente da Diretoria 

Administrativa, Dr. José Carlos 

Rodrigues Amarante, e direto-

res, na Coordenadoria Geral da 

Fundação.

renciamento dos custos e a revisão 

de contratos vigentes”, completa.

Os Setores fi nanceiro e contábil 

processam todas as transações de 

recebimentos e pagamentos reali-

zadas pelos diversos Departamen-

tos da Fundação, seguindo as nor-

mas e políticas de controles internos 

estabelecidas pela empresa, e havia 

a necessidade de atualização dos 

equipamentos e do lay out dos se-

tores para aumentar a sinergia entre 

as áreas e otimizar o desempenho  

no atendimento de uma gama cada 

vez maior de atribuições.

“A Fundação Padre Albino é uma 

entidade fi lantrópica, possui apro-

ximadamente 2.000 funcionários e 

atua em diferentes áreas de merca-

do, como prestação de serviços hos-

pitalares, plano de saúde e educa-

ção. Estas atividades são complexas 

e geram diversas obrigações acessó-

rias que são realizadas pelos setores 

contábil e fi nanceiro, tais como pu-

blicação das demonstrações con-

tábeis, prestação de contas para 

comprovação da aplicação de ver-

bas governamentais e para reno-

vação do certifi cado de fi lantropia 

e demais obrigações fi scais exigi-

das pela legislação vigente”, ressal-

tou Reginaldo. “O investimento irá 

propiciar maior segurança e agili-

dade na elaboração das atividades 

desempenhadas nos setores”, fi na-

lizou Reginaldo Lopes.

O presidente da Diretoria Ad-

ministrativa, Dr. José Carlos Rodri-

Dr. Amarante agradeceu ao 

deputado pelas emendas parla-

mentares apresentadas em bene-

fício da Fundação e solicitou seu 

empenho na complementação da 

verba federal para aquisição do 

acelerador linear para o Serviço de 

Radioterapia, assim como no au-

mento de 50 vagas para o curso de 

Medicina das FIPA.

O deputado Vaccarezza (à esquerda), Dr. Amarante e o vereador Wilson Paraná.

Novos servidores possibilitaram a centralização da T.I.

gues Amarante, falou 

da necessidade da re-

forma/adequação para 

tornar a Fundação uma 

empresa organizada, 

com tecnologia de 

ponta. “Um ambiente 

físico adequado é fun-

damental para o bem 

estar do nosso colabo-

rador, sua consequente 

rentabilidade e melho-

ria do atendimento ao 

cliente externo”, frisou 

Dr. Amarante.

O Pe. Francisco Adão da Silva, 

Capelão dos hospitais, procedeu 

a bênção das instalações. Com-

pareceram ao ato o Presidente 

A construtora realiza os serviços de alvenaria.
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do Conselho de Administração, 

Dr. Antonio Hercules, diretores, 

responsáveis por departamentos 

e setores da Fundação e colabo-

radores.
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