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Hospitais da Fundação são bem avaliados
na pesquisa de satisfação do usuário SUS
O Hospital Emílio Carlos foi avaliado junto a outros 950 estabelecimentos através de pesquisa de satisfação do usuário promovida pela Secretaria Estadual de Saúde e atingiu a média de 88,2% de aprovação em todos os quesitos, alcançando o conceito “ótimo”. Já o Hospital Padre Albino
registrou média geral de 89,7% de aprovação. O Hospital Padre Albino também foi avaliado pelo Programa Santas Casas Sustentáveis. Página 09.
Rafael Belo

Fundação instala curso de Técnico
em Enfermagem no Colégio Catanduva
A Fundação Padre Albino está instalando o curso “Habilitação profissional de nível médio de Técnico em Enfermagem” no Colégio Catanduva,
autorizado pela Portaria do Dirigente Regional de Ensino de 31/08/2015.
As matrículas serão abertas no início de novembro, assim como também
divulgado o valor da mensalidade. Página 06.

Regulação do atendimento e
melhorias no Pronto Socorro do HPA
Na praça O evento Fundação Padre Albino na praça, realizado dia 19 de
setembro último, na Praça Monsenhor Albino, atraiu cerca de mil pessoas.
Todos os Departamentos da Fundação Padre Albino foram reunidos para
atendimento à população. Última página.

A partir de 1º de outubro, o Pronto Socorro do Hospital Padre Albino passou a atender apenas pacientes regulados pelo SAMU. Além
da regulação do atendimento, a unidade terá outras melhorias, como
reestruturação física. Atualmente, o Pronto Socorro atende, em média,
70% de pacientes sem regulação, que acabam comprometendo a priorização dos casos verdadeiramente urgentes. Página 08.
Comunicação/HPA.

Direito e Arte no Teatro
O curso de Direito da FIPA realizou dia 29 de setembro último, no Câmpus São Francisco, o evento “Direito e Arte no Teatro”, inédito em Catanduva. O Prof. Dr. Tercio Sampaio Ferraz Jr. abordou o tema “Direito e arte: método ou realidade?”, com apresentação da peça “Direito, Teatro e História”,
e recebeu o título de Professor Honoris Causa. Página 07.
Imprensa/FPA

A população foi informada e orientada sobre a regulação.

Dr. Nelson Jimenes entrega o título de Professor Honoris Causa ao Dr. Tércio Sampaio
Ferraz Junior.

VESTFIPA As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizaram dias
07 e 08 de outubro último, a VESTFIPA. 32 escolas e 1.976 alunos visitaram a feira. Página 11.
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Dica do Poupinho
s.
Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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EXPEDIENTE
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação
interna editada pela Assessoria de Imprensa da Fundação Padre Albino.
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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)

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes,
s,
acender apenas as luzes necessárias.
s.
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ANIVERSÁRIOS NOVEMBRO
Membros Conselheiros da
Fundação Padre Albino
03 – Diomar Paleta
12 – Prof. Joaquim Carlos Martins
27 – Dr. Nelson Jimenes
29 – Rodrigo Alonso Garcia
Coordenadoria Geral
04 - José Donizeti da Silva
10 - Deize Aparecida Rosa
14 - Manoela de Fátima Crivelari Cunha
21 - Alessandro Favarom Pirota
23 - Leonardo Henrique Mismito
29 - Cristiane Valéria da Silva P. de Oliveira
Hospital Padre Albino
01 - Maria Suzana de Oliveira
Pedro Jorge Custódio da Silva
02 - Caroline Perpétua Bueno de Souza
José Carvalho de Souza
Katarine Botta
Liliane Cristina de Souza Florentino
03 - Clarice Aparecida de Almeida do Amaral
Edson Luís Aparecido Ferreira Barbosa
Kellen Cristina Veneziano
05 - Ozéias Ujaque
06 - Andreza Mathias Navarro
Francisca Honorata Melo Freitas
Jéssica Lilian Moreira Barbosa
Natália Boso Manfrin
07 - Ana Carolina Eugênio Dias
Irene Euzébio
Márcia Cristina Ferraz Pereira
08 - Valdete Salles Maransatto
09 - Joana Darc Pascoal Moreira
Margaret Bregolato Nicoleti
Miriele Cristina Pereira da Silva
Sirlei Aparecida Mena Furlan
10 - Daniela Rodrigues Barbosa
Marli Maria Camilo Carai
11 - Cleonice Queiróz dos Santos
Daiane Cristina Gama
Damaris Aline dos Santos
Dario Hernandes
Giselda Mara Orlando Gozzo
Josélia Cristina Octaviano
Lirian Leandra Pereira
Priscila Borges Guimarães
Vera Lúcia Alberganti Lucci
12 - Márcia Morino Bianchini
Marciclea Melo Pereira
Natália da Silva Estevo
13 - Liliane Patrícia Bernaldo Conceição
Maria Ivonete Chagas
Naoni Monisi Flor Souza
14 - Elizabeth de Lima Crosariol
Lúcia Alves da Silva Araújo
Tamiris Piovesan
15 - Marco Roberto dos Santos Amaral

15 - Maria de Lourdes dos Santos
16 - Gabriela Ferreira Borghi
17 - Richard Aparecido Pezarini
18 - Débora Cristina Amaro Balduino
Delzuita Souza Santos
Isabel Cristina de Oliveira
19 - Rosimeire Aparecida Perossi Mellado
Rute Lourenço da Silva
20 - Creuza de Fátima Campos
Maria de Lourdes Cristianotte Costa
Queila Rafaela Rodrigues da Silva
21 - Janete Cristina da Silva Costa
Paula Cristina Vieira de Souza
Sérgio Valentim Trigo
22 - Maria José Pereira Magalhães
24 - Cristiane Aparecida Viana Acevedo
Edineia Crispim de Oliveira
Fabiane Aparecida Botelho
Maria das Gracas França
Maria Nadege Castanha de Angelo
25 - Ana Maria da Penha
Francismeire Ap. Rodrigues dos Santos
26 - Graziela Sanches Nasso
Paloma Michele Rapagane
27 - Alessandra Cristina Maurício
Márcio Ricardo da Silva
Vanessa Garavelo
Vivian Guedes Yonemoto
28 - Berenice Gisélia Baldan
29 - Joana Pinto
30 - Cosmo Luís André Vaz
Lucimara Tartaglia Honorato
Marieli Cristina Zan Tossoni
Sueli Rodrigues Valente
Hospital Emílio Carlos
01 - Lourdes Aparecida do Cati Ferreira
02 - Maria de Fátima Bueno Almeida Romana
Thainá Marcela Rocha Barbieri
06 - Conceição Aparecida Mancini Gardini
Neuza da Silva Martins
Silvânia Gomes da Silva
09 - Josicler Alves de Queiróz da Cruz
Nayara Murinelli Benedette
Roseli de Oliveira Brito
10 - Monica de Moraes
11 - José Eugênio Baisso
Maria Aparecida Veronesi Bigoni
12 - Idevanir Aparecida Gussi da Silva
Vanessa Mariano
13 - Márcia Regina da Silva Carvalho
14 - Rodrigo Gonçalves de Oliveira
18 - Maria do Carmo Galan Amaro
Vanessa do Carmo Vicente Gravata
19 - Eunice José da Silva Pereira
20 - Maria Rita de Cássia Jerônimo Bonfim
Noélia Almeida Teixeira da Silva
21 - Fernando Henrique da Cruz
22 - Wandria de Oliveira Fernandes

23 - Sonia Aparecida Fernandes Casaletti
26 - Mariele Curti
27 - Rosicleia Gomes dos Santos Camargo
28 - Angela Aparecida Gutierres Barretos
Ivone Alves Battilani
Luciana Pereira do Nascimento
30 - Aparecida Donizeti P. da Cruz Fiomano
Carla Defendi
Madalena Aparecida Correa

Recanto Monsenhor Albino
04 - Aparecido Morelatto Gonçalves
07 - Benedito Daniel de Almeida
Odanir Esteves
08 - Sandra Aparecida Rosan de Paula
09 - Roseli Aparecida Rocha da Mata
15 - Dulcineia Tavares de Menezes Nery
30 - Simone Alves Godez Rodrigues
Museu Padre Albino
17 - Prof. Sérgio Luiz de Paiva Bolinelli
Padre Albino Saúde
05 - Rosimeire Aparecida Marsola Brino
06 - Rafaela Perpétua de Oliveira
17 - Bianca Moraes Ribeiro
25 - Dayene de Souza
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
06 - Cíntia Cristina de Carvalho Florindo
08 - Josandra de Cássia Airoldi
10 - Raphael Martinho Lopes
16 - Karulini Davoli Prescilio Polo
30 - Isabel Cristina L. Medeiros Rascaglia
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
03 - Janete Rodrigues de Silva
05 - Profª Therezinha Hernandes Gonzales
06 - Profª Dircelene Jussara Sperandio
Prof. Leonardo Eid Marques
07 - Profª Luciana de Carvalho Leite
08 - Thomáz Saturnino Rodrigues
09 - Prof. Marcos Antonio Lopes
Rosinei de Lourdes Mandelle de Paula
12 - Carmen Cristina Cezare Simões
Prof. Everaldo Grégio
14 - Prof. Marcos Oliveira de Melo
16 - Prof. Arlindo Schiesari Junior
17 - Prof. Marcelo Tricca Figueiredo
Renata De Fazzio Stuchi
Tatiane Sabião do Nascimento Ravazzi
20 - Erika Cristina Milanez
Luís Antonio Zanardi
Márcia Aparecida Mota Zirondi
Mauro da Silva Casanova
Profª Silene Fontana
Profª Zélia de Oliveira Pantaleão
21 - João Paulo Aparecido Porfírio da Silva
Prof. Ricardo Bosquesi
29 - Ricardo Leandro Marchesim

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

4

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

Outubro/2015

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir
deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!
Admitidos em setembro
Hospital Padre Albino
Adriana Marcolino dos Santos
Caroline Perpétua Bueno de Souza
Claudemir de Jesus Massola
Daniela Perpétua Pereira
Danithiele B. Ranzani Mendonça
Eliana Braz de Almeida
Erica Cristina Praizi
Fábia Souza Trindade

José Belini Neto
Larissa Fernanda Veronez
Larissa Luvian Andrade
Letícia Cristina de Osti
Marco Tadeu Alves
Rosa dos Reis
Sheila Indaia Turnes de Azevedo
Wanda dos Santos Belgo
Hospital Emílio Carlos
Adriana Cristina Esteves Del Ré

Funcionários homenageados do mês

Agatha Thalita F. Nunes Neves
Alessandra M. dos Santos Alves
Cristiane Bueno da Silva
Guilherme Buriosi Pereira
Rosangela de Sousa Pio
Silvia Helena de Souza da Silva
AME
Flávia Regina I. de Araújo
Laisla Fernanda da Silva

Hospital Emílio Carlos
Bruna Cazari da Cruz
Jonas Rafael Lopes

Coordenadoria Geral
Angélica Rodrigues da Costa
Lucas Angeli Lopes

Padre Albino Saúde
Brendha Suélen Nogueira Maria
Rosimeire Aparecida Marsola Brino

Recanto Monsenhor Albino
Simone Alves de Godez Rodrigues
Letícia Ramos dos Santos – Ambulatórios
Maria Caputi – Central de Materiais e Esterilização
Melina Sant´Ana Bertelini – Enfermagem
Maria Rita de Cássia Jerônimo – C2 Impar
Fernando Henrique da Cruz – C2 Par
Aparecida de Fátima Freitas – C3 Impar
Vera Lúcia Simiel de Melo – C4
Lincon Richard de Oliveira – C5
Mayara Teodoro Neves – Centro Cirúrgico
Eliane Faria S. Damaceno – Sala de Enfermagem
Rosicléia Gomes dos Santos Camargo – Moléstias Infecciosas
Vanessa Dayana Antonia de Souza – Unidade de Terapia Intensiva
Lidiane R. Barrionuevo – Laboratório de Análises Clínicas
Roberto Pizzi – Manutenção
Maria Stela Limeira – Monitoramento
Rafaela Gomes Maciel – Quimioterapia
Rosa Maria leite – Portaria
Márcia Aparecida do Prado – Recepção
Franciele Luiza da Silva – SAME
Lucia Helena Rodrigues de Paula – Serviço de Higiene e Limpeza
Rose Maria Zarpelão – Copa
Vanessa Costa dos Santos – Serviço de Nutrição e Dietética
Matheus de Luca Paulino – Telemarketing

Silmara Aparecida Nardo Pozzi – Iamspe
Daiana Geraldi da Silva Ribeiro – Faturamento SUS
Yago Henrique de Oliveira - Faturamento de convênios
Diene de Deus Pedroso Rocha – 5° andar
Bruna Fernanda Leal – 4° Andar
Pedro Consoline – 3° Andar
Lucileide Candido dos Santos – Pediatria
Neide Ap. Polastri – Centro Cirúrgico
Elisabeth Ap. dos Santos Moraes – UTI Adulta
Sandra Rodrigues – Hemodiálise
Edna Alves Pereira dos Santos – UTQ
Lucia Ap. Anastácio – Pronto Atendimento
Regiani de Paula G. Nunes – Unidade de Urgência e Emergência
Raína Magda B. Alencar – Berçário
Liliane C. de Souza Florentino – Centro Obstétrico
Patrícia do Nascimento Silva – Maternidade I
Nair da Silva Monte – Maternidade II
Isabelle Garcia Martins – UTI Neonatal
Eliana Ap. de Souza – UTI Infantil
Iara Paguioto – Posto III
Angelita Cabral – Agência Transfusional
Cristiane M. Graciano Pedrassoli – Banco de leite

Hospital Padre Albino
Bruna Braga da Silva
Daiana Gonçalves Affonso
Driely de Fátima Bevolo
Fabiana Cristina Miguel
Iasmini Candido Batista
Jaqueline de Oliveira de Souza
Rafaella da Silva Nascimento

Admitidos em agosto

AME
Naiara Eliel Fernandes
FIPA
Dayani Cristina Faustino da Rocha
Dr. Mauro da Silva Casanova
Nayara Stefani Franzoni
Rosane Aparecida Paro

Coordenadoria Geral
Daiane Keli Pekimn
Ederson Donizete Sando

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

Contratado na função de

Depto

Promovido para

Ana Karoline Rossi Nascimento

Auxiliar administraƟvo I

PAS

Aux. AdministraƟvo III
Aux. AdministraƟvo II

Jaqueline Rollo Camargo Izeli

Recepcionista

PAS

Jennifer Aparecida dos Santos

Telefonista

HPA

Recepcionista caixa

Rinaldo Tassi

Operador de Computador

HEC

Aux. Técnico II Nível III

Daniel Malheiros

Auxiliar Técnico III Nível V

PAS

Analista de sistema

Camila Luzia N. da Silva Vieira

Auxiliar administraƟvo I

HPA

Aux. AdministraƟvo III

Elaine CrisƟna Araújo de Souza

Copeira

HEC

Lactarista

Novembro - Datas comemorativas
1º - Dia de todos os santos
02 – Dia de finados
03 – Dia do Cabeleireiro
04 – Dia do Inventor
05 – Dia da Cultura e da Ciência, do Radioamador e do Designer
07 – Dia do Radialista
08 – Dia do Radiologista; do Aposentado
09 – Dia do Hoteleiro
12 – Dia do Diretor de Escola
14 – Dia Nacional da Alfabetização
15 – Proclamação da República (1889)
17 – Dia da Criatividade

18 – Dia do Conselheiro Tutelar
19 – Dia da Bandeira Nacional
20 – Dia nacional da consciência negra, do
Auditor Interno, do Biomédico, do Esteticista e do Técnico em Contabilidade
21 – Dia da Homeopatia
22 – Dia do Músico
23 – Dia do Engenheiro Eletricista
25 – Dia do doador de sangue
26 – Dia do Ministério Público
27 – Dia doTécnico de Segurança doTrabalho
30 – Dia do Estatuto da Terra, do Síndico
e do Teólogo

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

LAZER E VARIEDADES

Outubro/2015

5

Não jogue fora o balde velho até que você saiba se o novo segura água.
Provérbio sueco

Os atributos do iogurte
O iogurte sempre teve fama de saudável. Com pelo menos três porções por dia você percebe os benefícios. Ele ajuda no funcionamento do
intestino, atua no sistema nervoso, fortalece os ossos, reforça o sistema
imunológico, retarda o envelhecimento, faz bem para a pele, a visão, as
unhas e os cabelos, garante energia e oxigena as células. O baixo teor de
lactose, transformada durante a fermentação, facilita a digestão.
O iogurte não deve ser tomado antes dos exercícios. Prefira ingerir
carboidrato, que garante energia rápida para os músculos.
Saiba as diferenças de cada tipo de iogurte:
- natural: tem menos corantes e outros componentes químicos
quando comparado aos iogurtes com sabor.
- desnatado: o gosto é parecido com o do natural, mas contém menos gordura. Possui boa quantidade de proteína e cálcio.
- light: tem 0% de gordura e menos calorias.
- com frutas e mel: as frutas garantem fibras, vitaminas e minerais e
o mel dá energia. Fique atento(a) nas calorias, que sobem com a adição
desses alimentos.
- com cereais: possui bastante vitaminas e fibras, que melhoram o
funcionamento do intestino.

Torta de frango com
purê de batatas e aveia
CULINÁRIA
Ingredientes
1 peito de frango desossado cozido e desfiado
1 xícara (chá) de ervilha
1 xícara (chá) de aveia em flocos
2 ovos cozidos e picados
sal
2 colheres (sopa) de queijo ralado
2 colheres (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de salsinha
500 grs de purê de batatas
Modo de preparo: Forre o fundo de um refratário com o purê de batatas e, por cima, espalhe o frango, as ervilhas e os ovos cozidos. Cubra
a torta com uma mistura de aveia, o sal, queijo ralado, a manteiga e a
salsinha. Leve ao forno médio por aproximadamente 40 minutos.

Segredos culinários
Gelo
1. Para moer gelo, coloque a quantidade desejada num guardanapo,
junte as pontas e aperte bem em volta do gelo. Use um batedor de carne
para socar.
2. Se você quiser dar um toque especial aos sucos de frutas, substitua os
cubos de gelo feitos com água por cubinhos de gelo do próprio suco.
3. Para que as fôrmas de gelo não grudem no congelador, coloque um
pouco de sal no lugar onde elas serão assentadas.
4. Coloque no congelador uma folha de papel-manteiga. Assim, as fôrmas de gelo não ficarão grudadas.
5. O gelo ficará bastante decorativo se você colocar em cada uma das forminhas uma folha de hortelã, uma cereja ou um gomo de tangerina, antes
de levar a água ao congelador.
6. Passe uma fina camada de óleo sob as fôrmas de gelo ou qualquer
outra vasilha que vá ao congelador. Assim, elas não grudam no congelador
e ficam mais fáceis de serem retiradas.

Ervas do bem
Alecrim - o ácido carnósico pode ajudar na prevenção de Alzheimer
e mal de Parkinson, segundo pesquisadores japoneses. Receita - moa
junto ao alho, misture suco de limão - sem açúcar - e azeite de oliva.
Marine carnes e vegetais.
Orégano - esbanja antioxidantes, que auxiliam no combate ao câncer. Receita - ponha partes iguais de orégano e salsa no liquidificador,
ligue e goteje azeite de oliva. Coe e despeje em peixes, frangos grelhados ou em torradas, no aperitivo.
Tomilho - uma colher de chá tem mais de 20% da sua necessidade
diária de ferro. Receita - pitadas de tomilho caem bem em carnes e
vegetais assados, molhos de tomate e ovos mexidos.

CURIOSIDADE
Qual é a frequência do zumbido do mosquito macho?
Alguns mosquitos batem as asas em uma frequência de aproximadamente mil vezes por segundo, o que gera um som bastante agudo. O zumbido das abelhas, cujas asas batem à frequência de
190 vezes por segundo, é bem mais grave. O sexo do mosquito não apresenta interferências na frequência do zumbido.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Novos usos
para objetos
de todo dia
Limpe restos de terra de suas
verduras colocando-as de
molho em água salgada.

Os benefícios da goiaba
A goiaba é originária da América do Sul, principalmente do Brasil. Com
uma casca verde amarelada e polpa cor de rosa, a goiaba foi se difundindo
graças aos portugueses e espanhóis e hoje é consumida em todo o mundo,
desde a América até a Ásia.
De acordo com os nutricionistas, a goiaba é ainda uma fruta perfeita
para ser consumida no verão, pois possui inúmeros nutrientes e benefícios
para a saúde, além de ajudar a perder calorias.
A goiaba tem poder analgésico e por isso pode ser um remédio orgânico para aliviar dor de garganta, laringite, dor de dente, contusões e
até mesmo as cólicas e a TPM. É ótima fruta para evitar a diarreia. Previne doenças como a candidíase e também trata os corrimentos vaginais,
pois tem ação vermífuga e fungicida.
A goiaba é rica em vitaminas A, B1, B2 e B6 e principalmente vitamina
C e um ótimo remédio também no tratamento de conjuntivite. É também
usada em casos de cólera, alivia vertigens, vômitos, tosses, ressacas e até estanca um sangramento, evitando assim possíveis hemorragias.
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Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes,
janelas, pisos e forros.
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Fundação instala curso Técnico em
Enfermagem no Colégio Catanduva
A Fundação Padre Albino está
instalando o curso “Habilitação
profissional de nível médio de
Técnico em Enfermagem” no Co-

légio Catanduva, autorizado pela
Portaria do Dirigente Regional de
Ensino de 31/08/2015.
De acordo com a diretora do

AME Catanduva realiza Setembro Vermelho
para prevenção de hipertensão e diabetes
Com o objetivo de alertar e prevenir colaboradores e clientes sobre
os perigos da hipertensão e diabetes, o AME Catanduva, sob gestão da
Fundação Padre Albino, através do
Centro Integrado de Humanização e
do Grupo de Trabalho de Humanização, realizou neste mês de setembro
o “Setembro Vermelho”. O objetivo
foi alertar os usuários e colaboradores da unidade sobre a importância
da prevenção da hipertensão arterial e do diabetes, da prática de exercícios regulares e da realização de
exames periódicos para diagnóstico
precoce e incentivar melhorias nas
rotinas de alimentação.
Durante a campanha, os colaboradores usaram laço vermelho
como ato simbólico e minis co-

rações em feltro vermelho sob o
uniforme. Balões decorativos em
formato de coração foram colocados nos balcões da recepção, atendimento e postos de enfermagem;
o tema foi proteção de tela dos
computadores; os painéis eletrônicos de senhas exibiram vídeos
educacionais e informativos; 1000
folhetos informativos foram distribuídos e instalado um holofote
projetando luz vermelha no totem
central da área externa da unidade
no período noturno.
Palestras foram ministradas na
sala de espera central e todas as
terças-feiras, no período da manhã,
o Serviço de Enfermagem do AME
fez exame para detectar o diabetes e
aferiu a pressão arterial dos usuários.

Palestra para adolescentes
Divulgação

O curso de Biomedicina da
FIPA, através da Profª Andréia de
Haro Moreno, dia 16 de setembro
último, às 9h00, ministrou a palestra “Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e a importância da
vacinação contra o HPV” para 100
alunos do 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental e 1º e 3º anos do Ensino Médio do Colégio Catanduva.
No dia 17 de setembro, das

7h30 às 11h30, na Via Eventos, o
curso participou do I Fórum de
Desenvolvimento Social, promovido pela Prefeitura de Catanduva em parceria com o SENAC. O
evento procurou mostrar a grande necessidade de ações sociais
e, principalmente, favorecer o
contato entre diferentes setores
públicos e privados para a proposta de novas ações.

Colégio, Profª Tânia Mazinini Pimentel, o curso será noturno,
com quatro módulos semestrais
e início no dia 01 de fevereiro de
2016. As matrículas serão abertas no início em novembro, assim
como também divulgado o valor
da mensalidade.
“O ingresso será concomitante com o Ensino Médio ou mediante certificado de conclusão
e a idade mínima é de 17 anos”,

explica Tânia. Os documentos
necessários para a matrícula são
cópia simples da cédula de identidade (RG) e declaração que
está regularmente matriculado
e cursando a escolaridade exigida ou histórico de conclusão do
Ensino Médio.
Mais informações pelo fone
3522-4177. O Colégio Catanduva
fica na Rua Monte Aprazível, 297,
Vila Guzzo, em Catanduva.

Fundação participa do Dia ‘D’ da
contratação da pessoa com deficiência
A Fundação Padre Albino,
através do seu setor de Recursos
Humanos, participou do Dia Nacional de contratação da pessoa
com deficiência e reabilitados
pelo INSS realizado dia 25 de setembro último, das 8h30 às 13
horas, na sede da Inclusão Social.
A promoção foi da Prefeitura de
Catanduva, através da Secretaria
de Assistência Social e Secretaria
de Desenvolvimento, Emprego e
Renda do Trabalho (Semdert).
O evento, segundo o secretário de Assistência Social, Francisco Rodrigues Neto, foi uma ação
a favor da inclusão das pessoas
com deficiência ou reabilitadas
no mercado de trabalho formal.
“O Dia D é um dia de oportunidades para estimular a necessidade
de mudança cultural entre as empresas, pessoas com deficiência,
reabilitados pelo INSS e sociedade
em geral”, explica. O Dia ‘D’ possibilita também o fortalecimento
das políticas de empregabilidade
para as pessoas com deficiência e
a aproximação entre trabalhado-

res e empregadores.
A Fundação desenvolveu no
evento ações coordenadas pela
equipe do RH/Medicina do Trabalho e dos cursos de Biomedicina
e Direito da FIPA. O RH cadastrou
currículos de pessoas com deficiência e divulgou vagas; o curso
de Biomedicina e a Medicina do
Trabalho realizaram exames de
glicemia, tipagem sanguínea e
pressão arterial; o curso de Direito
orientou o público, esclarecendo
dúvidas sobre as legislações que
tratam os direitos das pessoas
com deficiência; através de balcão específico e folhetos foram
divulgados os vestibulares da
FIPA e a feira VESTFIPA; frases motivacionais e pirulitos em forma
de coração foram distribuídos,
assim como sorteados brindes
oferecidos pelo Padre Albino Saúde/PAS e feitas fotos dos interessados com os “lambe-lambes” das
profissões.
Essas ações foram destinadas
para o público e para as empresas
participantes do “Dia D”.
Divulgação

Recanto Monsenhor Albino
realiza a Semana do Idoso
O Recanto Monsenhor Albino realizou de 19 a 27 de setembro a Semana Idoso com inúmeras atividades.
A equipe multiprofissional distribuiu cartilha sobre Alzheimer,
houve almoço especial, tarde do
pastel, tarde italiana, com pizzas
oferecidas pela Pizzaria Cascata e
apresentação musical de Branquinho, passeio e pescaria no Sindica-

to Rural, bingo especial, missa em
homenagem aos idosos e passeio
na Chácara Buniak, com apresentação da banda Blackout Samba,
Sábado cultural, com intervenção
musical e apresentação de “causos”
pelo Grupo Dellarte e Tarde Musical
com jovens da Igreja Adventista.
Grupos de escolas locais fizeram
apresentações de canto e teatro.

A Fundação orientou e prestou serviços no evento.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas
as
e demais aparelhos de iluminação.
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Curso de Direito promove “Direito e Arte no Teatro”
Divulgação

O curso de Direito das Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA) realizou neste dia 29 de setembro, às 19h30, no Câmpus São
Francisco, o evento “Direito e Arte
no Teatro”, inédito em Catanduva.
O Prof. Dr. Tercio Sampaio Ferraz Jr. abordou o tema “Direito e
arte: método ou realidade?”, com
apresentação da peça “Direito,
Teatro e História” e participações
de Thiago Brito e Marcelo Grimone e dos atores convidados Helder Mariani e Gabriela Nepomuceno Cerqueira.
“O evento resgatou o debate
sobre o Direito no palco do teatro e retoma a cultura da Grécia
Antiga. Exemplo desta tradição
está na peça Antígona, representada pela primeira vez em
441 a. C., que aborda o choque
entre o direito natural, defendido pela heroína, e o direito positivo, representado por Creonte.
É no palco através da arte que a
“polis” debaterá a História, o Direito e a Arte”, disse o Coordenador do curso, Prof. Luís Rossi. Os
atores ainda representaram “O
mercador de Veneza”, uma das
obras mais polêmicas de William
Shakespeare. Após as apresen-

Dr. Tércio Sampaio Ferraz Junior.

tações foram feitas homenagens
pelos alunos ao Dr. Tércio, que ainda recebeu do Dr. Nelson Jimenes,
Diretor Geral da FIPA, o título de
Professor Honoris Causa, aprovado
pela Congregação da instituição
em 17/06/15. O Prof. Tercio é hoje a
maior autoridade do conhecimento jurídico no Brasil, com teorias e
obras divulgadas e respeitadas em
todo o mundo. Catedrático da USP,
foi sucessor do Prof. Dr. Goffredo
da Silva Telles.
De acordo com o Dr. Luís Rossi,
além do curso de Direito da FIPA,
o Prof. Tercio somente realizou
evento similar na USP em Ribeirão e em faculdades renomadas.
“O evento é inédito porque repre-

Dia da Responsabilidade Social
Dia 21 de setembro último,
alunos do curso de Licenciatura e
Bacharelado em Educação Física
da FIPA desenvolveram atividades
com alunos do Ensino Médio da
EE Dr. Nestor Sampaio Bittencourt
pelo Dia da Responsabilidade Social. Os acadêmicos ministraram
palestra sobre “Direitos humanos
e responsabilidade social” e em
seguida promoveram aula de
zumba e treino funcional com os
alunos.
A ação foi realizada através do
projeto “Educação física e cidadania”, coordenado pela Profª Luciana de Souza Cione Basto.

Capacitação
Nos dias 29 e 30 de agosto,
nas quadras do Câmpus Sede, os
cursos receberam o Projeto Centro
de Basquete, que ministrou curso
de capacitação gratuito. No dia 29 o
tema foi “Direção de equipes”, pelo
Prof. Hermes Balbino, preparador
físico da seleção brasileira feminina
de basquete, e no dia 30, “Jogos
para desenvolvimento da inteligência tática”, pelo Prof. Sérgio Maroneze, auxiliar técnico da seleção
brasileira feminina de basquete,
ambos campeões do mundo e medalhistas olímpicos da modalidade.
O curso teve a participação de
alunos e egressos dos dois cursos.

Audiência simulada
No último dia 08 de setembro,
o Centro de Prática Jurídica do
curso de Direito da FIPA, sob supervisão do Prof. Donizett Pereira,
realizou audiência simulada com
os alunos do quarto ano.
A partir de um caso hipotético,
criado especialmente para a atividade, os alunos representaram os
papéis de juiz e advogados, sendo

dois defensores para os requerentes e dois para os requeridos. Outros cinco alunos representaram o
papel de jurados, avaliando o desempenho dos colegas na tribuna.
A atividade faz parte das exigências de estágio do curso e
propicia vivência do ambiente de
trabalho, além de treinamento eficiente para o futuro profissional.

Divulgação

Uma das representações desenvolvidas no evento.

senta um diferente olhar sobre o
Direito; o Direito visto através da
arte. Evento desta magnitude somente se realiza em grandes centros; jamais tendo ocorrido em
São José do Rio Preto, por exemplo”, disse ele.
O Coordenador disse que o
Prof. Tercio veio a Catanduva “em
razão da proposta diferenciada
de ensino do curso de Direito da
FIPA; uma proposta de ensino humanista, de reflexão, que forma

não apenas técnicos, mas juristas.
O curso de Direito da FIPA é um
dos únicos em todo o Brasil a desenvolver projeto de pesquisa sobre Direito e Arte, o que encantou
o professor”, acrescentou.
O evento foi coordenado pelo
Prof. Marcelo José Grimone, advogado, Mestre em Filosofia do
Direito pela USP, Doutorando
em Filosofia do Direito pela PUC,
Historiador, poeta e professor da
UNIP e da UNISAL.

Alunos fazem o Teste do progresso
Dia 30 de setembro último,
alunos do 1° ao 6° ano do curso
de Medicina da FIPA submeteram-se à prova denominada “Teste do
progresso”. A prova é única, de dimensão nacional e é aplicada ao
mesmo tempo em mais de 85 faculdades de Medicina do país.
Segundo o Dr. Ricardo Gonsaga,

professor do curso, 384 alunos do
curso de Medicina da FIPA foram
convocados para o teste, que visa
avaliar os conhecimentos cognitivos
adquiridos durante os seis anos do
curso. O resultado é online e apenas
o aluno tem acesso à sua avaliação.
A faculdade recebe apenas um relatório com o desempenho geral.

Inscrições para vestibulares
da FIPA se encerram dia 19/11
Dia 19 de novembro próximo
serão encerradas as inscrições dos
dois vestibulares para os cursos
oferecidos pelas Faculdades Integradas Padre Albino.
No Processo Seletivo Vestibular e Processo Seletivo ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio),
pelo qual podem concorrer candidatos que concluíram o Ensino
Médio e que tenham realizado o
exame a partir de 2010, são oferecidos os cursos de Administração,
Biomedicina, Direito, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado),
Enfermagem e Pedagogia.
As inscrições para ambas as
modalidades devem ser feitas no
site www.fipa.com.br A prova será
aplicada no dia 29/11/2015, às
14h00, no Câmpus São Francisco. A
taxa para o vestibular é de R$ 30,00.

Os candidatos a ingresso pelo
ENEM são isentos de taxa.
O Vestibular para o curso de
Medicina é organizado pela VUNESP e as provas aplicadas nos
dias 20 e 21/12/2015. A taxa de
inscrição é de R$ 300,00 (trezentos reais) e o candidato deve indicar a cidade em que realizará as
provas: Catanduva ou São Paulo.
Serviços de informações ficam disponíveis na FIPA, pelo site
www.fipa.com.br, pelos telefones
0800-772-5393 e (17) 3311-3222,
de segunda a sexta-feira, das 8 às
21 horas, aos sábados, das 8 às 11
horas, e pelo e-mail secretariaacademica@fipa.com.br; na VUNESP,
pela Central de teleatendimento
– DISQUE VUNESP (0xx11 38746300), das 8 às 20 horas, de segunda a sábado, exceto feriados.
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Dica do Poupinho
Use luz natural de janelass
sempre que possível.
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Regulação do atendimento e melhorias estruturais no
Pronto Socorro do Hospital Padre Albino
A partir de primeiro de outubro, a Unidade de Urgência e
Emergência (Pronto Socorro) do
Hospital Padre Albino passou a
atender apenas pacientes regulados pelo Serviço de Urgência Móvel/SAMU. Além da regulação do
atendimento, a Unidade terá outras melhorias como, por exemplo,
a reestruturação física para melhor
atender aos pacientes de Catanduva e microrregião. Atualmente, o
Pronto Socorro atende em média
70% de pacientes sem regulação,
que acabam comprometendo a
priorização dos casos verdadeiramente urgentes.

Em parceria com os 19 municípios que compõem a microrregião
de Catanduva, responsáveis pelo
atendimento básico de saúde, o
hospital formatou o modelo de regulação do atendimento junto ao
SAMU para maior efetividade dos
casos atendidos.
De acordo com o administrador dos hospitais da Fundação, Rogério Bartkevicius, o “Padre Albino”
atende pacientes de alta e média
complexidade e integra a Rede de
Santas Casas SUStentáveis como
hospital estruturante, sendo a regulação parte desse modelo de
atendimento. “O Pronto Socorro

Representantes da Fundação participam
de encontro de segurança do paciente
Divulgação

Os representantes da FPA participantes do encontro.

Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino participaram da reunião
do Núcleo de Segurança do Paciente, no último dia 03 de agosto, em
Rio Preto. A gerente assistencial do
Hospital Padre Albino e integrante
do Comitê Gestor dos Hospitais,
Adriana Bianchi Tanaka, as responsáveis técnicas pelos Serviços de
Enfermagem do “Padre Albino” e
“Emílio Carlos”, Esmerinda Cavassana da Silva e Claudenice dos Santos
Rocha, respectivamente, o farmacêutico Belmiro Morgado Júnior e a
enfermeira Patrícia Sanches Pimentel representaram os hospitais.
Na reunião, a enfermeira Claudenice apresentou os protocolos
institucionais no formato de prescrição. Os documentos servem
para melhorar a comunicação entre
os profissionais e evitam preparos
incompletos e/ou cancelamento
de exames. Outro tema apresentado foi a elaboração das medidas
desenvolvidas pela equipe da farmácia clínica que interferem diretamente no modo da prescrição, para
que a mesma seja mais segura. A

enfermeira Patrícia e o farmacêutico Belmiro falaram sobre como
foram aplicadas as intervenções no
setor C3 Impar do “Emílio Carlos”,
que é o piloto de melhorias com
digitação de prescrições, distribuição de medicações por um colaborador específico, dupla checagem
(farmácia e enfermagem), preparo
e administração de medicações na
beira do leito.
De acordo com a enfermeira Patrícia, o projeto envolveu o
serviço de enfermagem, os coordenadores de áreas, a equipe
médica, o serviço de nutrição e
dietética, a educação permanente e continuada, a tecnologia da
informação e a farmácia. “Todos
trabalham com muito empenho
para que as mudanças reflitam na
melhor e mais segura assistência
ao paciente”, conta.
A equipe conta com a colaboração e apoio da administração,
gerência administrativa e diretoria,
que apostam em melhorias e investem em materiais e equipamentos
para que as mudanças aconteçam.

tem a finalidade de atender pacientes em situação de risco e o
tratamento adequado pode reduzir a possibilidade de complicação
do caso”, explica.
Rogério ressalta que a superlotação do Pronto Socorro por pacientes sem gravidade pode diminuir a eficiência no atendimento
dos casos considerados mais críticos. “Para que todo esse 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”, diz.
A portaria nº 1.559, de 1º/08/08,
instituiu a Política Nacional de
Regulação do Sistema Único de
Saúde/SUS. De acordo com o documento base, a regulação é composta por um conjunto de ações
que dirigem, ajustam, facilitam ou
limitam determinados processos
e abrange tanto o ato de regulamentar quanto as ações e técnicas
que asseguram seu cumprimento.
O Pronto Socorro também passará por uma reestruturação física

para melhor atender aos pacientes. De acordo com o Serviço de
Manutenção e Obras da Fundação,
a Unidade receberá pintura, bate
macas e nova sinalização. Além
disso, as portas dos consultórios e
salas de apoio serão substituídas, a
iluminação potencializada e a recepção reestruturada para atender
aos padrões de acesso e ambiência preconizados pelo Ministério
da Saúde.
Atendimento
Se necessitar de atendimento
médico, procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência:
PSFs - Programa de Saúde da Família (Posto de Saúde dos bairros),
Horário de funcionamento: 7h às
17h; UBS - Unidades Básicas de
Saúde (Posto de Saúde dos bairros), Horário de funcionamento:
7h às 17h; Pronto Atendimento
Vila Soto - Rua Pirajuí, 1.17, Horário
de funcionamento, 18h às 22; UPA
- Unidade de Pronto Atendimento,
Av. Theodoro Rosa Filho, 1.500, Horário de funcionamento, 24h, sete
dias por semana.

Hospitais realizam Simpósio
de Doação de Órgãos
A Comissão de Doação de Órgãos dos Hospitais da Fundação
Padre Albino, em parceria com o
Banco de Olhos da região de Catanduva e com o apoio do Padre
Albino Saúde, realizou no último
dia 22 de setembro, a partir das
19h, no Anfiteatro Padre Albino,
em Catanduva, um Simpósio de
Doação de Órgãos.
O médico presidente da Comissão Intra-hospitalar de Doação de
Órgãos dos Hospitais da Fundação
Padre Abino, Dr. Ricardo Alessan-

dro Teixeira Gonsaga, ministrou
a palestra “Diagnóstico de morte
encefálica”. Na sequência, a enfermeira Camila Chieratto, do Hospital
Padre Albino, falou sobre a atuação
da Comissão Intra-hospitalar de
Transplantes. A enfermeira Regiane Sampaio, do Hospital de Base
de São José do Rio Preto, abordou
o processo de doação, captação e
transplante de órgãos, às 20h30.
O evento foi gratuito e contou
com a participação de profissionais e alunos da área de saúde.
Divulgação

Equipe multiprofissional da Fundação com os palestrantes do simpósio.

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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Hospitais da Fundação Padre Albino
são bem avaliados em pesquisa
Recentemente, o Hospital Padre Albino foi avaliado dentro do
Programa Santas Casas Sustentáveis e dentre os 18 (dezoito) Hospitais Estruturantes do Estado de
São Paulo ficou em segundo lugar
e em primeiro lugar na Regional
de São José do Rio Preto.
O objetivo do Programa Santas Casas SUStentáveis do Governo do Estado de São Paulo é contribuir para o desenvolvimento de
um parque hospitalar de referência, capaz de prestar serviços de
saúde de qualidade e resolutivos,
de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades
e demandas da população, em
especial aquelas encaminhadas

pelo setor de regulação do acesso
e integrar as redes de atenção à
saúde no Estado.
Além da boa avaliação no Programa Santas Casas SUStentáveis,
o Hospital Emílio Carlos foi avaliado junto a outros 950 estabelecimentos do gênero através de
pesquisa de satisfação do usuário
promovida pela Secretaria Estadual de Saúde por meio de mala
direta e atingiu a média de 88,2%
de aprovação em todos os quesitos, alcançando assim o conceito
“ótimo”, acima da média geral
dos avaliados. Já o Hospital Padre
Albino registrou média geral de
89,7% de aprovação.
Neste ano foi publicada a Porta-

Ligas da Medicina orientam sobre obesidade
Divulgação

Os alunos orientaram sobre os perigos do excesso de peso.

Dia 03 de outubro, das 9h00
às 13h00, na Praça da Republica,
as Ligas de Endocrinologia e Diabetologia e de Medicina Esportiva
do curso de Medicina, em parceria, realizaram a campanha de
combate à obesidade.
Os membros da Liga da Endocrinologia e Diabetologia realizaram 170 exames de glicemia
capilar e preencheram 100 fichas
cadastrais de IMC (Índice de Massa Corporal) e circunferência abdominal. Os alunos ainda orientaram a população sobre os riscos
do excesso de peso. Os membros
da Liga de Medicina Esportiva
orientaram sobre os benefícios da
prática de exercícios físicos.
A atividade foi coordenada pelos
professores Drª Eliana Gabas Stuchi
Perez e Dr. Marcos Antonio Lopes.
HPV
Dia 26 de setembro, das 9h00
às 12h00, na Praça da República,
a Liga de Ginecologia e Obstetrícia do curso de Medicina da FIPA

realizou a “Campanha contra o
vírus HPV”. Os membros da Liga
distribuíram folhetos explicativos
sobre o vírus, maior causador do
câncer de colo de útero nas mulheres, e informaram a população
sobre os tipos de vírus, os riscos,
como ele pode ser contraído e as
formas de prevenção.
A atividade fez parte das comemorações pelo Dia da Responsabilidade Social. Os responsáveis
pelo evento não divulgaram o número de pessoas atendidas.
Acidentes com álcool
No dia 23 de setembro, alunos
do curso pertencentes à Liga de
Cirurgia Plástica promoveram a
palestra “Prevenção de acidentes
com álcool” no CETEC Catanduva
para aproximadamente 60 alunos
do curso Técnico em Segurança
do Trabalho. O tema abordou os
maiores acidentes com álcool e
o objetivo foi desestimular o uso
desse produto para que o índice
de acidentes diminua.

ria GM/MS Nº 28, de janeiro de 2015,
que reformula o Programa Nacional
de Avaliação dos Serviços de Saúde
(PNASS) com o objetivo de avaliar
a totalidade dos estabelecimentos
de atenção especializada em saúde, ambulatoriais e hospitalares,
contemplados com recursos financeiros provenientes de programas,
políticas e incentivos do Ministério
da Saúde, quanto às seguintes dimensões: estrutura, processo, resultado, produção do cuidado, gerenciamento de risco e a satisfação dos
usuários em relação ao atendimento recebido. O “Emílio Carlos” passou pela avaliação nos dias 8 a 9 de
setembro e o “Padre Albino” nos dias
21 e 22 de setembro.
De acordo com a administração hospitalar, o resultado deve

ser divulgado em aproximadamente três meses. De acordo com
a gerente administrativa e membro do Comitê Gestor dos Hospitais da Fundação Padre Albino,
Adriana Bianchi Tanaka, a instituição espera um resultado positivo.
“Nós pudemos perceber que a
pontuação dos hospitais da Fundação Padre Albino foi positiva
em praticamente 100% dos 180
itens avaliados”, conta.
Os avaliadores do PNASS
evidenciaram a qualificação da
estrutura física dos hospitais, o
planejamento e a organização
dos processos assistenciais e administrativos. “O envolvimento e
a qualificação das equipes são relevantes durante os processos de
avaliação”, ressaltou Adriana.

Dr. Valiatti é homenageado no Congresso
Paulista de Terapia Intensiva
O Prof. Dr. Jorge Luís dos Santos Valiatti, docente do curso de
Medicina da FIPA, Diretor Técnico e responsável pelas UTIs dos
hospitais da Fundação Padre Albino, foi presidente do XIV COPATI - Congresso Paulista de Terapia
Intensiva, realizado de 16 a 19 de
setembro último, em Campos do
Jordão/SP.
Com mais de 1.000 participantes, o congresso teve formato
abrangente, que agrupou as várias especialidades relacionadas

à área, apresentou o que há de
mais atual em pesquisa e práticas relacionadas à área e contou
com a presença de estudiosos e
especialistas especialmente convidados, como Anders Perner, da
Dinamarca, Daniel Garros, do Canadá, Martin Tobin e Rodrigo Mejia, ambos dos EUA.
No congresso, o Dr. Valiatti foi
homenageado pelos colegas com
uma placa “pela sua inestimável
contribuição à terapia intensiva
do Estado de São Paulo”.
Divulgação

Prof. Dr. Jorge Luis dos Santos Valiatti recebe a placa do Prof. Dr. José Roberto Fioretto,
Presidente da SOPATI e Professor Titular de Pediatria da UNESP-Botucatu.

Capacitação
O Grupo de Curativos do Hospital Emílio Carlos participou do curso de capacitação para desbridamento de feridas, ministrado pela
enfermeira Clarissa Albuquerque
Vaz Nunes, Pós-Graduada em Enfermagem Dermatológica e Coor-

denadora do Grupo de Curativo da
Santa Casa de Votuporanga.
O curso foi ministrado dia 18 de
setembro último nos períodos da
manhã e tarde, na Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais da
FIPA, no Câmpus Sede.
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Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho
o
que requerem níveis elevados de iluminação.

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

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

4° Encontro Bairro-Escola de
Responsabilidade Social
Dia 26 de setembro último, às
9h00, no Câmpus São Francisco,
para marcar o Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior
Privado, o curso de Administração da FIPA realizou o 4° Encontro
Bairro-Escola de Responsabilidade Social quando foram apresentados, pelos seus coordenadores,
os principais projetos de responsabilidade social do curso.
A Profª Cristiane Paschoa
Amaral apresentou o Grupo de
Desenvolvimento Pessoal (GDP),
o Prof. Paulo Roberto Vieira Mar-

ques os projetos desenvolvidos
pela FAECA Junior e o Prof. José
Claudinei Cordeiro o projeto
“Informática para deficientes visuais”. O Prof. Marcílio Bortoluci
ministrou a palestra “Solidariedade e Responsabilidade Social” e
na sequência os alunos do curso,
pais e acompanhantes foram ao
Laboratório de Informática onde
assistiram a demonstração da
aula de informática para os deficientes visuais e interagiram com
os alunos. O encontro foi encerrado com um coffee break.

Simpósio Empresa Escola
reúne 500 pessoas no Tênis
Dia 18 de setembro último,
às 20h30, no Clube de Tênis de
Catanduva, alunos do 4º ano do
curso de Administração da FIPA
realizaram o tradicional Simpósio
Empresa Escola.
O evento trouxe o palestrante
Fábio Marques, Consultor de Administração e Marketing, Master
Coach e palestrante internacional
desde 1996, com destaque nas
áreas de motivação, vendas, lide-

rança e gestão da excelência em
serviços, que ministrou a palestra
“Sucesso tá na mão”, abordando
as cinco forças da evolução para
a excelência: Identidade/Autoconhecimento; Visão/Planejamento;
Comunicação/Relacionamento;
Aprendizado/Desenvolvimento e
Prática/Aperfeiçoamento.
O simpósio reuniu 500 pessoas entre alunos, professores e
profissionais da área.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários,
s,
procure concentrá-los em um só local.
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VESTFIPA recebe 1500 alunos de 35 escolas
As Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA) receberam
nos dois dias de realização (07 e
08 de outubro) da VESTFIPA, no
Câmpus Sede, 1.891 alunos de 35
escolas de Ensino Médio de Catanduva e região.

Na feira, os alunos visitantes
conheceram os oito cursos oferecidos pela FIPA, tiraram dúvidas
sobre as profissões, fizeram visitas
guiadas pelo câmpus, assistiram
apresentações culturais e receberam brindes. Eles tiveram à dispo-

Recanto promove almoço “porco a Paraguai”
O Recanto Monsenhor Albino
promove dia 29 de novembro, às
12h00, em sua sede, o almoço beneficente “porco a Paraguai”, que
será preparado pela equipe da
cidade de Poloni/SP. As adesões,
a R$ 40,00, estão sendo vendidas

por esquipe do próprio Recanto,
através do fone (17) 3522-5234.
Localizado na Rodovia Dr.
Alberto Lahós de Carvalho, Km
4 (estrada Catanduva-Novais), o
Recanto Monsenhor Albino atende idosos de ambos os sexos.

Curso de Libras para alunos e funcionários
O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) da FIPA, através do Apoio
Cultural, iniciou dia 26 de setembro
Curso de Libras para alunos e funcionários ministrado pela Profª Alda

Nascimento. As aulas serão aos sábados, das 8h00 às 12h00, no Câmpus Sede, durante oito sábados.
Não haverá aula nos sábados
próximos de feriados prolongados.

sição barraca de alimentação para
compra de salgados e bebidas. Os
grupos Flor de Chita, Os Bardoso
e UP de Dança se apresentaram
nos quatro períodos da feira.
A feira, realizada pelo segundo ano no complexo esportivo do

Câmpus Sede, foi um sucesso e só
recebeu elogios de professores,
visitantes e dos Coordenadores
dos cursos da FIPA. Uma das solicitações feitas pelos professores
visitantes, a ampliação dos dias da
feira, vai ser estudada pela FIPA.

XIV Jornada de Diabetologia e Endocrinologia
Dia 03 de setembro, no Anfiteatro Padre Albino, a Liga de Endocrinologia e Diabetologia do curso de Medicina da FIPA realizou
a XIV Jornada de Diabetologia e
Endocrinologia (JODEC). Cerca
de 150 pessoas participaram do
evento e assistiram as palestras
“Atualização em dislipidemia”
pela Profª Drª Lúcia Helena Bonalume Tacito, docente da FAMERP;
“Tratamento do Diabete Melito
Tipo 2” pela Profª Drª Patrícia Moreira Gomes, docente da USP de

Ribeirão Preto/SP, e “Diagnóstico
e tratamento da acromegalia”,
pela Profª Drª Vânia dos Santos
Nunes, da UNESP de Botucatu/SP.
Os organizadores da Jornada foram os docentes Drª Eliana
Gabas Stuchi Perez, o Dr. Marcos
Lopes e o Dr. Marino Catallini, idealizador da JODEC.
Coração
Dias 08 e 09 de setembro, a
Liga do Coração realizou a I Semana do Coração. A partir das
18h00 do dia 08, os membros da
Liga, em parceria com a Secretaria
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Fundação vai à praça e reúne perto de mil pessoas
O evento “Fundação Padre
Albino na praça”, realizado dia 19
de setembro último, das 9h00 às
12h00, na Praça Monsenhor Albino, atraiu 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.
O Padre Albino Saúde, as Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA), através dos cursos de Administração, Biomedicina, Direito,
Educação Física (Bacharelado e
Licenciatura), Enfermagem, Medicina e Pedagogia, os hospitais
Emílio Carlos e Padre Albino, o
Recanto Monsenhor Albino, Museu Padre Albino, Colégio Catanduva e o Ambulatório Médico de
Especialidades (AME), sob gestão
da Fundação Padre Albino, ofereceram à comunidade orientações,
exames e atividades de lazer.
O curso de Biomedicina, com
a participação de 30 alunos, realizou testes de glicemia capilar,
tipagem sanguínea e microhematócrito, além de informar a população sobre diabetes, hipertensão
e anemia. No total foram realizados 150 atendimentos.
Alunos do curso de Enfermagem e Enfermeiros do Hospital
Emílio Carlos atenderam 205 pessoas na avaliação do IMC (índice
de massa corporal), 220 pessoas
na glicemia capilar e 225 pessoas
na aferição da pressão arterial.

O Laboratório do Hospital Padre Albino realizou 69 exames de
colesterol total, mas não pode realizar os demais exames previstos em
função do jejum obrigatório de 12
horas. O hospital, ainda, orientou
sobre doenças renais, queimaduras, câncer do colo do útero,
mama e próstata, banco de leite
e doação de órgãos e em parceria com o Hemocentro fez 24 cadastros para doação de medula
óssea. A pessoa que passava pelo
Setor de Nutrição ganhava uma
maçã. O Serviço de Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho em parceria com o EMCAa
orientou sobre a dengue. A equipe do Setor de Quimioterapia do
Hospital Emílio Carlos orientou
os interessados. Todos os exames
foram gratuitos e as pessoas saíram da praça com os resultados e
orientadas, se necessário.
O Ambulatório Médico de
Especialidades (AME) divulgou
a campanha “AME ao próximo”,
de redução do absenteísmo, e o
projeto de prevenção e conscientização da importância do meio
ambiente, com a distribuição de
mudas de árvores em parceria
com a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente.
O Padre Albino Saúde (PAS)
desenvolveu a atividade slackline,
através da Medicina Preventiva,
realizou exames de colesterol, em
parceria com o Hospital Padre Albino, sorteou crucifixos e participa-

ções no programa de Medicina Preventiva e distribuiu balões e bonés.
O Recanto Monsenhor Albino
distribuiu cartilha sobre os cuidados com o idoso e fez demonstrações com equipamentos. O Museu
Padre Albino apresentou exposição de fotos sobre Padre Albino.
O curso de Medicina levou o
Hospital do Ursinho; o curso de
Direito orientou sobre os Direitos do Consumidor e Defesa dos
animais, com doações; o curso de
Administração, através da FAECA
Júnior, orientou sobre elaboração
de currículo e como se preparar para entrevista de emprego,
distribuindo folheto orientativo;
divulgou os cursos que serão ministrados no mês de outubro, de
interesse da comunidade, e atendeu empresas interessadas em
receber consultoria através de pré-diagnóstico elaborado no local. O
curso de Pedagogia, através da sua
Brinquedoteca, desenvolveu brincadeiras com as crianças. Os cursos de Educação Física avaliaram
e orientaram sobre percentual de
gordura, relação cintura-quadril,
análise postural e flexibilidade e
juntamente com o Colégio Catanduva foi responsável pelas danças
e apresentações no palco.
“Fiz exames e avaliação de
massa corporal. Achei muito interessante a iniciativa, pois muitas
vezes é preciso pagar por esses
exames e aqui a gente teve a oportunidade de fazer isso de forma

gratuita”, disse Ana Paula Pereira.
Patrícia Jantorno disse que adorou
a “Fundação na praça”, ressaltando
a organização e diversidade de
stands e a forma com que atenderam a população. “Tive a oportunidade de fazer cadastro para ser
doadora de medula e isso me fez
sentir muito bem e quem sabe poder fazer o bem para alguém que
está precisando”. Para a Profª Lizzy
Bueno, o evento foi realizado com
muita atenção aos detalhes, muito
bem organizado e com várias opções para a população. “Animado e
funcional”. Adorei”, resumiu.
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, disse
que a “Fundação Padre Albino na
praça” foi, na sua opinião e sem
desmerecer as demais atividades,
o ponto alto da XXIV Semana Monsenhor Albino. “Aliás, o espírito da
Semana Monsenhor Albino é justamente esse, ou seja, fazer com
que as pessoas de nossa cidade e
região não se esqueçam quem foi
Monsenhor Albino. E não existe
melhor forma de lembrar do que
participar, integrar e interagir. E
tudo isso aconteceu no sábado, na
praça. E o melhor de tudo foi que
os participantes puderam saber
em tempo real como estava sua
saúde. Afinal, é exatamente para
isso que a Fundação existe. Tenho
certeza de que se Monsenhor vivo
fosse, teria aprovado com louvor a
“Fundação na Praça”.

Fotos: Rafael Belo
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