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Encerrada a Fase Diocesana do Processo
de Beatificação do Padre Albino
Cerimônia pública será dia 25 de outubro
A Diocese de Catanduva marcou para 26 de outubro, na Igreja
Matriz de São Domingos, às 19h30, a cerimônia pública de encerramento da Fase Diocesana do Processo de Beatificação do Padre Albino, que será encaminhado ao Vaticano. De acordo com o Pe. José
Luiz Cassimiro, Vice-Postulador da Causa, nesse dia as missas serão
canceladas para que toda a Diocese possa participar. “O trabalho

feito pela Comissão Histórica e Tribunal da Causa será apresentado
à comunidade e a seguir o Bispo D. Otacílio lacrará o processo para
envio à Roma”, explicou.
Além das paróquias da Diocese de Catanduva participarão da cerimônia membros da Fundação Padre Albino, autoridades, o Dr. Paolo Vilotta, Postulador da Causa, e o Pe. Paolo Lombardo, que virão de Roma.

FIPA recebe inscrições
para seus vestibulares 2015

Farmácia do “Emílio Carlos” muda de local

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) recebem até
18/11/2014 as inscrições para os seus vestibulares 2015 – o Unificado,
para os cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física
(Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem e Pedagogia, e para o curso
de Medicina. Página 06.

A Fundação Padre Albino integrou a Farmácia do Hospital Emílio
Carlos ao Almoxarifado Central, o que permitiu, entre outros benefícios, a racionalização dos fluxos intralogísticos do hospital. Página 07.
Imprensa/FPA

Divulgação

A mudança da Farmácia trouxe inúmeros benefícios.

FPA participa do Congresso Nacional das
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos
A Fundação Padre Albino participou, de 20 a 22 de agosto, no Hotel
Nacional, em Brasília, do 24º Congresso Nacional das Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos realizado pela Confederação das Santas Casas
de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB). Página 07.
TROFÉUS Sílvia Helena Galetti Moreno e o Prof. Walner Pellizzon receberam, respectivamente, o Troféu Fundação Padre Albino e o Troféu
Monsenhor Albino dia 19 de setembro, em solenidade da XXIII Semana
Monsenhor Albino. Página 11. Imagens da Semana na Página 12.

Ao colaborador da Fundação Padre Albino
A Palavra do Presidente é dirigida, nesta edição, especialmente aos colaboradores e prestadores de serviço da Fundação Padre Albino. Página 02.

Iniciada a reforma no C2
Par do “Emílio Carlos”
A AEC – Associação de Assistência ao Hospital “Emílio Carlos”, com a
coparticipação da Fundação Padre Albino, iniciou, dia 1º de setembro,
a reforma da ala C2 Par do Hospital Emílio Carlos, que atende 100%
SUS. Página 08.
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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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falar especialmente
aos
nossos colaboradores e prestadores de serviço, sem os quais a Fundação não poderia existir e, assim, não teria
como cumprir seus compromissos com o
poder público e, consequentemente, com
seus clientes e usuários. A Fundação, assim
como qualquer empresa, é constituída de
bens materiais, de pessoas e propósitos
(objetivos), imprescindíveis à sua existência e desenvolvimento.
No início dessa gestão contratamos
uma empresa de consultoria para nos
auxiliar num momento de dificuldade,
quando precisávamos de um olhar externo profissionalizado visando a superação da crise. O resultado foi que, além de
inúmeros ajustes nos processos, procedimentos e rotinas de tomadas de decisões,
desenvolveu-se também um planejamento estratégico para dar sustentabilidade
às atividades da instituição e prepará-la
para os novos desafios nos seguimentos
de saúde, educação e assistência social.
A construção desse planejamento
estratégico envolveu todos os colaboradores da área da saúde – nosso principal objetivo naquele momento – através
de suas representações e lideranças que
apontaram as principais ameaças e oportunidades na prestação do serviço. De lá
para cá vimos paulatinamente implantando as ações estruturadas a partir do planejamento, já necessitando, a esta altura,
da necessária revisão.
Muitos avanços foram conquistados,
embora ainda falte muito para atingir os
objetivos. Mas um ponto desse planejamento ficou bastante claro para os dirigentes: seu quadro de colaboradores e
prestadores de serviços foi considerado
um patrimônio da instituição pela sua
especificidade, complexidade e responsabilidade, mesmo considerando certa desmotivação, talvez por falta de perspectiva.
Temos direcionado muito do nosso esforço na qualificação dos funcionários – todos
eles, mas em especial os da área da saúde –
em todos os níveis hierárquicos, sobretudo
os que mantêm contato direto com pacientes, familiares, fornecedores etc. (stakehol-

ders). Da mesma forma, conhecemos suas
necessidades e aspirações, às quais, na
medida em que avançamos, procuramos
contemplá-las, assim como esperamos
que compreendam as dificuldades do setor filantrópico, sempre acuado por falta de
dinheiro, já que a atividade hospitalar contratualizada não visa lucro e fica totalmente na dependência de recursos públicos.
É preciso reconhecer, porém, que nem
todas as nossas dificuldades advêm necessariamente da falta de recursos financeiros. É preciso ter a coragem de admitir
que muitos dos problemas que enfrentamos são frutos de comportamento inadequado de alguns funcionários e prestadores de serviço que, a despeito da alegada
baixa remuneração – nem sempre real,
considerando que se busca sempre acompanhar a remuneração da mão de obra
setorial – deixam de cumprir rigorosamente seus compromissos para com a
instituição, sua missão e visão. Ainda que
em pequena parcela, acabam comprometendo a qualidade do serviço, colocando
em evidência negativa outro patrimônio
da instituição, que é a sua reputação junto
à sociedade, colocando em risco o esforço
de melhorias constantes.
Apesar de todas as dificuldades você,
prezado funcionário/prestador de serviço,
tem recebido sua remuneração absolutamente em dia e tem tido seus diretos trabalhistas garantidos e respeitados; aliás,
sobre estes jamais tergiversamos. Nosso
compromisso enquanto dirigentes é garantir a sustentabilidade da instituição
através da busca incessante de recursos
junto ao poder público e outras fontes de
financiamento. Mas nada disso adianta se
os nossos funcionários e prestadores de
serviço não estiverem afinados e compromissados com os objetivos da instituição.
E disso não podemos abrir mão.
Recordando NOSSA MISSÃO - “Promover assistência à saúde de forma humanizada, com ênfase na média e alta
complexidade, desenvolvendo o ensino
e pesquisa com sustentabilidade”. NOSSA
VISÃO - “Ser reconhecido como um dos
melhores complexos hospitalares pela excelência na assistência, ensino e pesquisa,
com uma gestão autossustentável”.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP) e Membro do
Conselho de Administração da Fehosp.

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes,
s,
acender apenas as luzes necessárias.
s.
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ANIVERSÁRIOS OUTUBRO
Membros Conselheiros da
Fundação Padre Albino

03 – Dr. Orlando Aparecido Fuzaro
21 – Edison Bonutti
28 – Vicente Chiavolotti
Membros Honorários da
Fundação Padre Albino

16 – Pe. Jeová Bezerra da Silva
17 – Atídio Furlan
Coordenadoria Geral

06 - Sìrio Maurício da Silva
12 - Dr. Márcio Fernando Ap. Zerbinatti
15 - Cosme Oliveira de Souza
30 - Jean Carlos de Lucca
Hospital Padre Albino

01 - Amanda Tereza Paulino
Neraci de Oliveira Mucci
02 - Amador Gomes da Silva
Bruno Machado Dutra de Moraes
Fabiana Aparecida Custódio Fonseca
Maria Lourdes Gomes de Souza
Vilma Pereira
03 - Ariane Ranzani Rigotti
Marina Aparecida Pinto Sampaio
04 - Gislayne Cristina Saes
Jéssica Trindade Lopes
Lucas Eduardo da Matta
Rosineia Aparecida Ferreira
05 - Ester Campos
06 - Márcia de Fátima Martins Passone
07 - Rafaela de Oliveira
08 - Diva Helena Aparecida da Silva
Gislaine Magda Barros
Márcio Rego Araújo
09 - Maria Fernandes Boerin
Paola Andresa Aquatti
10 - Patrícia Ap. Fachetti da Cruz Souza
11 - Antonia Aparecida Esparapani Frota
Dr. Valentin Fiori Sestito
12 - Daniela Cristina Gonçalves Candido
Elisa Raquel Cunha
Gilberto Guedes
13 - Angélica Ravazzi
Daniela Aparecida Lilli
Maria Cristina Pinheiro Andrade Ponte
Maria de Fátima Gonçalves Alves
14 - Ana Karoline Rossi do Nascimento
Andreia Gislene da Silva Badin
15 - Andresa Aparecida Fante Amaro
Marilsa Ferreira Vieira
16 - Lucimara Regina de Carvalho
17 - Carlos Eduardo Mancini Gomes
Fabiele Fernanda Hipólito Pereira
Fátima Canalli
Juliana Fachim
18 - Guilherme Henrique Pires Barboza
Priscila Barbosa de Souza
Renata Cristina Marinho Dossena
Roseli Cristina de Almeida Cordeiro

19 - Márcia de Oliveira do Prado
20 - Carlos Roberto Fernandes
Gustavo Alves Battilani
21 - Angélica Cocato Rossigali
Marilza Cristina Jorge de Souza
22 - Mayara de Moraes Armiato
23 - Andressa da Silva Firmino
Gildeth Druzian Ruiz
Mekita Santos Macedo
24 - Marcos Rogério Pirotta
Miriane Marins Macedo
25 - Elisa Bongiovani
Renata Fernanda Lemos Cardoso
26 - Aline Cristina de Poli
Bruno Golfe Andreazzi
Célia Maria Almeida Volpe
28 - Izilda Coltri
Jaqueline Azevedo de Morais
Sheila Roberta Sodré dos Santos
29 - Fátima Aparecida Rodrigues
Giseli Sanchez
Yara Denise Burger Rodrigues
30 - Gláucia Regina Avansi
Izaura Rosa Pretti
Luís Augusto Dalla Pria
Sueli Aparecida dos Santos
31 - Siria Pinto
31 - Vanessa Vieira
Hospital Emílio Carlos

02 - Lincon Richard de Oliveira
03 - Cleide de Fátima Rosalin
Maria Lourdes Oliveira da Silva
05 - Vanessa Gabrielli Lopes
07 - Cristiane da Silva Segura
08 - Isabela Manfredo Peloi
09 - Luciana Silva de Oliveira
Marisa Aparecida Pires Ministro
10 - João Luis Matheus
Sebastião Baratella
Tatiane Camassuti Benevides
11 - Aparecida de Fátima Freitas
João César Jacon
12 - Elisabete Aparecida Oliveira Tedokon
Fernanda Couto Siviero
13 - Maria Izilda Gonçalves Sant’ana
15 - Adalgisa Cristina de Campos
Josiani Gabas
Patrícia Fernanda de Araújo
Samuel Felix
16 - Adailton Marcos Fontana
Silvana Pereira Apolaro
17 - Silmara Aparecida Queiróz Campos
18 - Estela Fabrícia Malavazzi
Lucineide da Silva Norato
19 - Rosalina de Seixas Stoqui
Tânia Aparecida Ferreira Alves
20 - Fábio Martinez
Maria Olinda de Souza
22 - Vanessa Aparecida Camargo de Oliveira
23 - Ademir Barbosa
Jefferson de Oliveira
25 - Devanir Aparecido Fernandes

Paulo César Guessi
26 - Cleusa Staropoli
José Benedito Vendramini
28 - Rosana Maria da Silva Polido
29 - Jerson Nunes de Souza
Sabrina Roberta Pereira
30 - Aparecido Antonio de Oliveira
João Roberto Vaz
Recanto Monsenhor Albino

11 - Odete Gaino Wolf
24 - Suzana Lopes
27 - Ana Maria Navarro Gonçalves
Padre Albino Saúde

01 - Cláudia do Rosário Souza Silva
23 - Marina Colombo Amarante
26 - Joyce Bomfante Silva
Ambulatório Médico de Especialidades - AME

03 - Perla Dione Parente Rodrigues
06 - Rafael Augusto Abrahão Vieira
08 - Cláudia Daiane dos Santos
10 - Franz Leno Bianchi
12 - Paula Fernanda Carvalho Ranzani
Tiago Henrique de Andrade
16 - Fabiane de Souza Tavares
17 - Marcela Alessandra Sovenha
22 - Bianca de Souza Almeida
23 - Luciana de Fátima Luqueis Domingos
28 - Jonas Carvalho de Sant’ana
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino

01 - Profa. Márcia Maria Anselmo Correa
Simone de Lima Zapata
02 - Profa. Giselda Pereira da Silva Rodrigues
Simone de Fátima Weiber Tonelli
04 - Profa. Andreia de Haro Moreno
Natália Aparecida Biagi
05 - Melina Mizusaki Iyomasa Pilon
06 - Marion Viana Pereira
07 - Profa. Mayda Ignes Pieroni Farina Valiatti
Zildinha de Lourdes Iori
13 - Profa. Gracy Helen Gaetan Afonso
14 - Profa. Nilce Barril Brighetti
18 - Prof. Olavo de Carvalho Freitas
20 - Alessandra Ferreira Tridico
Janaina Rogante Huck
21 - Profa. Cristiane Paschoa Amaral
Prof. Waldemar Curi
22 - Sandra Célia Herminio de Oliveira
26 - Prof. Sérgio Antonio Rodrigues Centurion
28 - Profa. Ana Paula Polacchini de Oliveira
Diego Thadeu Lanza
Colégio Catanduva

17 - Prof. Daniel Rodrigo da Silva
18 - Valmir de Deus Garcia
22 - Profa. Roselei Adriana Baio
23 - Ester Falcão Laurindo Ferreira
25 - Profa. Rita de Cássia Ferreira Bobadilha
26 - Profa. Stela Maria de Souza Freitas
28 - Prof. Artur Henrique Barbosa
29 - Profa. Neusa Regina Baldo Banhos

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.
Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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José Carlos Buch*

Dona Valdirene (nome foi alterado), uma senhora com mais de setenta
anos, convive com diabetes e, por conta da doença, volta e meia tem que ser
internada.
No dia 27 de outubro de 2013, em
face do agravamento da doença, precisou ser internada no Hospital “Emilio
Carlos”, o mesmo em que a AEC – Associação de Assistência ao Hospital
“Emilio Carlos”, que é uma associação
constituída de líderes e voluntários da
cidade, iniciou, no dia 1º setembro, à
reforma total da ala C2 PAR e permitirá
que outros 22 pacientes possam ser internados confortavelmente.

O SUS(TO)
No período de internação, que
durou 37 dias (a alta médica se deu
em 03/12/2013), D. Valdirene teve que
amputar o dedão do pé (hálux) e ser
submetida a 10 sessões na câmara hiperbárica.
Passados três meses da alta médica,
D. Valdirene levou um susto ao receber
uma cartinha do SUS à qual informava
que, pelos 37 dias de internação, este
havia pago ao hospital a importância
de R$ 634,00 e que, por conta disso, ela
deveria responder algumas perguntas
sobre a qualidade do atendimento recebido durante o período de internação. Superada a perplexidade, D. Valdi-

Funcionários homenageados do mês

Jesus Natalino Torres – Transporte
Marcela Aparecida da Silva – Telemarketing
Francisco Favato – Administração
Márcio Puzzi – Monitoramento
Jamila Ferreira – Monitoramento
Manuela Duarte Micheletto – SAME
Cássia Candido Staine – Laboratório de Análises Clínicas
Aldemir Barbosa – Serviço de Higiene e Limpeza
Jerson Nunes de Souza – Portaria
Cícera M. do Nascimento Arens – Serviço de Nutrição e Dietética
Manoel M. Silva Filho – Manutenção
Mariele Curti – Enfermeira
Elisangela Salti – Unidade Tratamento Intensivo
Jorge Tudes dos Santos – C2 Par Masculino
Adriano Mingoia – C3 Par
Laiza Darc Zeferino – C3 ímpar
Gláucia C. da Silva do Carmo – Moléstias Infecciosas
Eliana Cardoso – C2 ímpar
Cláudia de S. Correa – C4
Rogério Torres – Centro Cirúrgico
Marilete Karin Biagi – Ambulatório

Isaura Fabiele Pedroso – Recepção / Unidade de Urgência e Emergência
Maria Aparecida Parra – Auxiliar de Farmácia
Marcos Paulo Alves – Portaria
Maria de Lourdes dos Santos – Serviço de Higiene e Limpeza
Claudinéia Barduco Cassin Shiwa – Radiologia
Paschoal Batista da Silva – 5° Andar
Mayara Aparecida Horn de Silva – 4° Andar
Pedro Consoline – 3° Andar
Cristina Aparecida Faria – Pediatria
Márcia de Oliveira Prado – UTI Adulta
Neide Aparecida Polastri – Centro Cirúrgico
Antonia Aparecida dos Santos – Unidade de Urgência e Emergência
Suellen Cristina Martins Macedo – Unidade de Tratamento para Queimados
Giselda Aparecida Moura Castro Campos – Pronto Atendimento
Maurício Antônio Castilho – Hemodiálise
Daniela Cristina Gonçalves Candido – Maternidade I
Ester Campos – Maternidade II
Vanessa Riva – Berçário
Elizere Custódio Braga – Centro Obstétrico
Fábia Souza Trindade – Posto III
Ana Maria da Penha – UTI Neonatal
Vera Lúcia dos Santos Martinez – UTI Infantil
Adelice Oliveira dos Santos – Agência Transfusional
Cristiane Maria Graciano Pedrasoli – Banco de Leite
Andressa Cunha da Silva – PABX
Natália Cristina Roma – Serviço de Atendimento ao Cliente
Adriana Garcia – Laboratório de Análises Clínicas
Renata Cristiane Cardoso da Silva – Faturamento de Convênios

rene cumpriu o seu dever de cidadã e
encaminhou às respostas ao governo.
Tomando-se o valor pago ao Hospital “Emílio Carlos”, de R$ 634,00, e
dividido pelo número de dias da internação (37), chega-se ao custo dia de míseros R$ 17,14, que foi o valor da diária
despendido pelo SUS para o hospital
fornecer pensão completa (café da manhã, lanche da manhã, almoço, café da
tarde e jantar, inclusive para uma acompanhante), medicamentos, exames,
amputação de um hálux, acompanhamento médico e de enfermagem, além
de toda a assistência à paciente.
Cá pra nós, o Governo deveria ter
vergonha em fazer feedback do serviço
prestado pelo hospital pagando essa
miséria, mas não é o acontece. Não é
preciso ser nenhum expert para concluir que o SUS faz de conta que paga
pela saúde dos brasileiros e os hospitais
e santas casas, a grande maioria agonizando na UTI, não podem fazer de conta que prestam um serviço, pois lidam
com a saúde e com vidas humanas e,
assim, sobrevivem sabe Deus como!
Detalhe: no caso da D. Valdirene, as
10 sessões de câmara hiperbárica não
foram pagas pelo SUS, que não cobre
esse tipo de procedimento, e tiveram
que ser bancadas pelo próprio hospital.
Fala-se muito da qualidade de
atendimento nos prontos socorros,
mas é preciso lembrar que os valores
pagos pelo SUS são humilhantes e
degradantes, fazendo com que hospitais e laboratórios prestem serviços de
qualidade mediante pagamento que
sequer cobre o custo dos materiais empregados. De se conferir alguns exemplos: hemograma R$ 4,11, urina tipo I
R$ 3,70, fezes R$ 1,65, ultrassonografia
de abdômen total R$ 37,95, raio X de
mão R$ 6,30, raio X de perna R$ 8,94,
ressonância magnética de crânio R$
268,75, tomografia computadorizada
R$ 86,75, eletrocardiograma R$ 5,15,
espirometria R$ 6,36 e audiometria R$
25,00 (em média). Detalhe: o último
reajuste da tabela do SUS ocorreu em
2004, quando os procedimentos de
baixa e média complexidade foram
reajustados em 26%. De lá para cá es-

ses valores praticamente não sofreram
qualquer reajuste.
Assim, dizer que a situação da saúde
no país já perpassou o limite do tolerável
é chover no banhado. Dados da Secretaria da Saúde do município dão conta
de que a cidade recebe R$ 1,19 por dia/
habitante do Ministério da Saúde para
atender toda a população de Catanduva. Esse investimento corresponde a R$
434,00/ano por habitante, enquanto o
gasto público do país em saúde pública
corresponde, em média, a R$ 1.126,00.
O valor recebido é tão ultrajante e
medíocre que por si só explica o porquê das pessoas morrerem por falta
de atendimento e, mais do que isso, as
razões da situação deletéria, degradada
e debilitada dos nossos hospitais. Esse
caos levou a Santa Casa de Saúde de
São Paulo, o maior hospital público do
país, a fechar as suas portas só reabrindo após o Governo do Estado fazer um
aporte emergencial de R$3 milhões, o
que representa pouco mais de 5% da
dívida, que alcança R$ 50 milhões, só
com fornecedores.
Também é preciso lembrar que em
nosso país se investe em saúde, em média, menos de 30% do que investem os
países desenvolvidos e, se comparados
com os nossos vizinhos, estamos abaixo de Argentina e Chile.
A Dona Valdirene, cuja história abriu
este artigo, teve que retornar ao hospital em outras oportunidades, mas agora
está bem de saúde. Quem não pode ficar bem é o Hospital “Emílio Carlos” que
a atendeu e que teve que bancar a conta
da sua internação, assim como vem bancando a conta de dezenas de milhares
de pessoas que, em qualquer país sério
do mundo cabe ao governo.
Como escreveu Vespasiano em carta entregue ao seu filho Tito, Ad captandum vulgus, panem et circenses (Para
seduzir o povo, pão e circo).
Este artigo é dedicado aos dirigentes e voluntários que administram os
hospitais filantrópicos e casas de saúde
– verdadeiros heróis.
*José Carlos Buch é advogado tributário. www.buchadvocacia.com.br; www.
buchbook.blogspot.com; buch@buchadvocacia.com.br

Outubro - Datas comemorativas
01 – Dia do Vendedor e do Vereador
04 – Dia do Barman, do Poeta e dos
Animais
06 – Dia do Tecnólogo
07 – Dia do Compositor
09 – Dia do Açougueiro
11 – Dia do Deficiente Físico
12 – Dia da Criança, do Corretor de
Seguro e do Engenheiro Agrônomo
13 – Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional
15 – Dia do Professor
16 – Dia do Anestesista
17 – Dia do Eletricista
18 – Dia do Médico, do Pintor e do
Securitário

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

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

LAZER E VARIEDADES

Setembro/2014

5

“Existem três formas de se obter sabedoria: primeiro, por reflexão, que
é o mais nobre; segundo, por imitação, que é o mais fácil; o terceiro, pela
experiência, que é o mais amargo”. Confúcio

Alimentos que ajudam a mente
- Arroz integral, laticínios, lentilhas e outros grãos, verduras, carnes
magras, ovos, frutos do mar, nozes, sementes e frutas secas: fornecem
vitaminas do complexo B, substâncias “roubadas” pelo estresse. Elas devem
ser consumidas diariamente, pois o armazenamento no corpo é breve.

Novos usos
para objetos
de todo dia
Guarde, de um dia para
outro, uma bola de jornal
dentro de um pote plástico
que tenha acumulado um
cheirinho desagradável.
Pela manhã, o jornal terá
absorvido os odores.

Segredos culinários
Frios
1. Quando você fizer um presunto assado, não jogue fora o osso. Ele
poderá ser aproveitado para dar um delicioso sabor ao feijão. Prepare o
feijão como de costume, juntamente com o osso.
2. Para conservar salames e salaminhos macios por mais tempo passe
clara de ovo na casca e um pouco de manteiga na parte cortada.
3. O presunto não ficará ressecado se você deixar um pouco de sua
própria gordura e assá-lo envolvido em papel de alumínio. Se o presunto
não apresentar a camada gordurosa, coloque fatias de bacon ao redor e
cubra com o papel de alumínio.
4. Asse o presunto com Coca-Cola, envolvendo a assadeira em papel
de alumínio. Assim, ele ficará bem úmido e com um sabor todo especial.

CURIOSIDADE
Por que os pássaros não tomam choque quando pousam
nos fios?
O choque é a sensação da corrente elétrica que passa de um corpo para outro por meio de um terceiro corpo condutor. Quando um pássaro pousa num fio, os dois ficam com o mesmo potencial elétrico (equilíbrio
entre o número de prótons - cargas positivas - e elétrons - cargas negativas). O pássaro tomará choque se ele, pousado no fio, encostar em um
outro corpo com potencial elétrico diferente. Nesse caso, ele se tornaria
intermediário entre as cargas do fio e de uma árvore, por exemplo.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Expressões curiosas na Língua Portuguesa
Motorista barbeiro. Nossa, que cara mais barbeiro! No século XIX, os
barbeiros faziam não somente os serviços de corte de cabelo e barba,
mas também tiravam dentes, cortavam calos etc. e por não serem profissionais, seus serviços mal feitos geravam marcas. A partir daí, desde o século XV, todo serviço mal feito era atribuído ao barbeiro pela
expressão “coisa de barbeiro”. Esse termo veio de Portugal; contudo, a
associação de “motorista barbeiro”, ou seja, um mau motorista é tipicamente brasileira.

- Laranja, tangerina, limão, amoras, framboesas, morango, melão, kiwi, repolho, brócolis, batata, tomates e pimentões, demais
frutas cítricas e silvestres, legumes e verduras: esses alimentos são
fontes de vitamina C.
- Abacate: por ser rico em beta-sitosterol, auxilia na redução do cortisol, hormônio envolvido na resposta do estresse.
- Peixes e frutos do mar: têm vitaminas do complexo B, ferro, ácidos
graxos, zinco, selênio, potássio, ômega-3 e gorduras poli-insaturadas.
Castanhas e sementes: além das vitaminas do complexo B e E, elas
contam com magnésio, fósforo, ferro, potássio, gorduras poli-insaturadas e fitoquímicos. As castanhas também são ricas em selênio, um dos
minerais que auxiliam no combate de radicais livres que podem danificar células cerebrais.

Patê assado
de cebolas
CULINÁRIA
Ingredientes
1 pote de cream cheese em temperatura ambiente
1 xícara de maionese
1 xícara de queijo parmesão ralado
1 xícara de cebolas picadas finamente
1 colher (sopa) de pimenta-do-reino moída na hora
1 pitada de sal
Modo de preparo: Pré-aqueça
o forno a 180°. Coloque o cream
cheese numa tigela ou na pró-

pria forma refratária que vai assar.
Acrescente a maionese, o parmesão, as cebolas, a pimenta-do-reino, o sal e misture bem. Distribua a mistura em ramequins
ou em uma forma refratária.
Asse de 30 a 45 minutos. Quando a superfície tiver formado
uma crosta dourada, quase
queimada, o patê estará pronto.
Quanto mais escura ficar a crosta, melhor. Sirva com pão fatiado ou torrada.

Doce de mandioca
Ingredientes
½ kg de mandioca (cozida e
amassada)
200 ml de leite de coco
200 g de coco ralado
200 g de creme de leite
200 g de açúcar
Modo de preparo: Misture o
leite de coco, metade do coco

ralado, o creme de leite e o açúcar. Leve para o fogo em temperatura média. Mexa até engrossar e, depois, deixe esfriar.
Coloque a mandioca amassada
numa travessa e o creme por
cima. Polvilhe com 100 gramas
de coco ralado. Mantenha na geladeira por 30 minutos.
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Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes,
janelas, pisos e forros.

FIPA recebe inscrições para seus vestibulares 2015
As Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA) já estão recebendo inscrições para os seus
vestibulares 2015 – o Unificado,
para os cursos de Administração,
Biomedicina, Direito, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura),
Enfermagem e Pedagogia, e para
o curso de Medicina.
As inscrições para o Vestibular Unificado estarão abertas até
18/11/2014 no site www.fipa.
com.br, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o
pagamento da taxa de R$ 30,00
(trinta reais), por meio de boleto
bancário, em qualquer agência
bancária, lotérica ou tesourarias
dos cursos. A prova, de Conhecimentos Gerais e Redação em
Língua Portuguesa será aplicada

no dia 23/11/2014, às 14 horas,
no Câmpus São Francisco, na
Rua Seminário 281.
O vestibular para o curso de
Medicina, que oferece 64 vagas
em turno integral (manhã e tarde), será de responsabilidade da
VUNESP. As inscrições estarão
abertas até 18/11/2014, exclusivamente pela internet, pelo site
www.vunesp.com.br, mediante o
preenchimento da ficha 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).

Congresso Regional de Ensino Superior
recebe inscrições até 24/10
As Faculdades Integradas Padre Albino recebem até o dia 24 de
outubro, através do site www.fipa.
com.br/congresso, onde também
estão disponíveis o regulamento e
a programação, as inscrições para I
Congresso Regional de Ensino Superior: culturas e práticas, que será
realizado de 27 a 31 de outubro
próximo.
O Congresso é dirigido para docentes e discentes do ensino superior, profissionais da área e demais
interessados e reunirá renomados
conferencistas, que ministrarão 43
minicursos e palestras nos períodos
da tarde e noite nos dois Câmpus
das FIPA (Sede e São Francisco).
O objetivo do congresso, de
acordo com o Coordenador Peda-

gógico das FIPA, Prof. Dr. Antonio
Carlos de Araújo, é criar oportunidades de interação entre professores e alunos, aprofundando
temas do ensino superior, buscando o aprimoramento de todos
os envolvidos no processo e discutindo formas de acesso ao saber. A previsão é de receber cerca
de 1.200 participantes.
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. O Prof. César Nunes,
Titular da Faculdade de Educação
da UNICAMP na área de Filosofia
e Educação, fará a palestra de encerramento, no dia 31.

Educação é tema de concurso
de fotos das FIPA
O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), através do Apoio Cultural, realiza o IV
Concurso de Fotografia das FIPA.
Com o tema “Educar: múltiplos olhares”, o concurso é aberto
ao público e as inscrições podem
ser feitas até 23 de outubro exclusivamente pelo site www.fipa.
com.br/congresso em formulários
próprios. Os participantes devem
abordar as diferentes formas de
educar, seja sob o olhar pedagógico, artístico, cultural, filosófico, 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. As três
melhores fotografias serão premiadas no dia 31 de outubro, na
cerimônia de encerramento do
I Congresso Regional de Ensino
Superior – Culturas e Práticas, no
Clube de Tênis de Catanduva. Os
prêmios serão os seguintes: 1º lugar: R$ 500,00; 2º lugar: R$ 350,00
e 3º lugar: R$ 150,00. Todos os
participantes, que efetivamente
apresentarem seus trabalhos, receberão certificados.

Os interessados podem obter mais informações sobre os
dois vestibulares nos respec-

tivos editais, disponíveis nos
sites www.fipa.com.br e www.
vunesp.com.br.

“Sábado cultural” atinge expectativas
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), através do Apoio
Cultural do Núcleo de Apoio ao
Estudante (NAE) e do LIEU (Local
de Integração e Expressão Universitária) do curso de Medicina,
realizaram dia 23 de agosto, das
13 às 18 horas, no Câmpus Sede,
o “Sábado cultural”.
De acordo com a Profª Drª Ana
Paula Girol, Coordenadora do Apoio
Cultural do NAE, 67 pessoas - alunos
dos cursos de Direito, Educação
Física (Licenciatura e Bacharelado) e Medicina das FIPA, alunos
do cursinho Sala Extra, docentes,
funcionários, alunos da Unirp e
comunidade externa participaram das diferentes oficinas - customização, origami, fotografia,
dança do ventre e de salão, desenho e dramatização, ministradas
por profissionais e alunos da instituição, teatro, palestra sobre arte,
cine debate e roda de violão.
O objetivo foi integrar a comunidade das FIPA entre si e com a
comunidade externa para participação em diferentes atividades

artísticas e culturais. “Essas oficinas
podem ser o embrião para o desenvolvimento de cursos extras na
instituição; depende da adesão e
interesse dos alunos, funcionários
e docentes”, acrescentou Ana Paula.
O “Sábado cultural” atingiu as
expectativas. A Profª Ana Paula
fez uma enquete entre os participantes e todos aprovaram a
atividade. De acordo com eles, o
“Sábado” foi interativo, divertido
e diversificado e uma oportunidade de aprendizado de atividades artísticas na instituição.
Destacaram o ambiente aberto e
descontraído, o envolvimento de
público diferente, que participou
de todas as atividades. “Ideias
boas; profissionais competentes;
aulas ótimas, integração e cultura;
espaço para cultura na faculdade”,
resumiram os entrevistados.
A Coordenadora da atividade
pediu sugestões e os participantes pediram as mesmas atividades, mais, teatro, yoga e artesanato. Além disso, querem outros
Sábados culturais!
Divulgação

Os participantes querem a realizações de novos sábados culturais.

Padre Albino Saúde recepciona novas
turmas da Medicina Preventiva
O Padre Albino Saúde/PAS iniciou as atividades com as novas
turmas da Medicina Preventiva e
para apresentar os serviços oferecidos reuniu seus beneficiários e
os profissionais das áreas de saúde. Nos dias 13 e 14 de agosto, às
7h15 e às 18h30, foram recepcionados quatro grupos compostos
por adultos e no dia 3 de setembro,
a partir das 17h, um grupo infantil,
acompanhando por responsáveis.
A Medicina Preventiva do PAS
conta com uma equipe multidis-

ciplinar que auxilia os clientes
inscritos no programa através
de orientação médica, palestra
e trabalho em grupo com a finalidade de controlar doenças pré-diagnosticadas. Além dos grupos
compostos por adultos e crianças,
a Medicina Preventiva está com
as inscrições abertas para adolescentes entre 13 e 16 anos.
A Medicina Preventiva está localizada na Rua Pernambuco, 21.
Mais informações pelo telefone
17 3311-3732.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas
as
e demais aparelhos de iluminação.
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FPA participa do Congresso Nacional
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre
Albino, Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, o Diretor Auxiliar Administrativo do Plano de Saúde,
Dr. Pedro Gonzaga da Silva Netto,
o Gerente do Centro de Serviços
Compartilhados da Fundação, Reginaldo Donizete Lopes, e a Gerente Administrativa do Padre Albino
Saúde, Rosa Vicente Hernandez,
participaram de 20 a 22 de agosto,
no Hotel Nacional, em Brasília, do
24º Congresso Nacional das Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos realizado pela Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais
e Entidades Filantrópicas (CMB).
Os pleitos e as necessidades
emergenciais do Setor Filantrópico foram apresentados ao ministro
da Saúde, Arthur Chioro. Em seu
discurso, o Dr. Edson Rogatti, presidente da CMB, destacou que “o financiamento aquém do necessário
ao SUS afeta diretamente nosso trabalho, porque também sofremos
com a falta desses recursos. Mas,
mantemos nossa missão histórica
de atender a população e de trabalhar pelo bem dos necessitados,
apesar dos 15 bilhões de Reais em
dívidas que temos e de enfrentarmos um déficit anual de 5,1 bilhões
de Reais na assistência ao SUS”. O
presidente também reconheceu
que o Ministério da Saúde tem se
empenhado para criar novos incentivos que possam corrigir a defasagem da tabela SUS, mas que a
pasta também enfrenta um gargalo quando o assunto é orçamento.
O ministro da Saúde, Arthur
Chioro, considerou o documento
apresentado pelas Santas Casas
como uma reivindicação impor-

tante. “O Setor Filantrópico de Saúde tem conseguido propor uma
agenda factível a cada ano, o que
é muito bom, porque nos ajuda a
dialogar”. Ele apontou alguns desafios para o Setor, como a qualificação dos hospitais, apontando
a necessidade para a mudança do
modelo de pagamento; o modelo de atendimento nas redes de
atenção e melhorias na gestão e a
necessidade de renovação, com a
implantação de novas tecnologias
e seu impacto nos serviços.
Chioro assumiu o desafio de
acabar com a tabela do SUS. “Queremos continuar com um modelo
de pagamento com base na produção? A tabela causa profundas
deformações porque produz iniquidade e faz todo o sistema refém. Precisamos ter a ousadia de
dar mais passos para negociar maneiras de mudar esse modelo”. De
acordo com o ministro, o Governo
está trabalhando uma agenda, até
o final do ano, para apresentar uma
proposta de mudança no modelo
de pagamento de forma geral e
uma forma de acrescentar incentivos à remuneração também dos
hospitais de pequeno porte, tanto
filantrópicos, quanto municipais.
Os temas abordados pelo
Congresso foram “Administradores sem medo de inovar, de arriscar e de acreditar”; “Governança
corporativa”; “Gestão de custos e
boa contratualização”; “O papel
do líder nas instituições de saúde”; “Setor Filantrópico é essencial
para o SUS” e “Logística como ferramenta para gestão”.
“A participação em congressos promovidos por instituições
sérias traz sempre inúmeros bene-

Farmácia do “Emílio Carlos” muda de local
A Fundação Padre Albino integrou a Farmácia do Hospital Emílio
Carlos ao Almoxarifado Central, o
que permitiu a racionalização dos
fluxos intralogísticos do hospital e
permitiu a liberação da área então
ocupada por ela, que será adaptada para a Rouparia durante a reforma da ala “C2 Par”.
A nova farmácia terá sistema de climatização com novos
e modernos aparelhos de ar
condicionado e conta com salas específicas para a Assistência
Farmacêutica e Unitarização de

comprimidos e ampolas. Entre
as melhorias de processo estão a
redução, em quase sua totalidade, da armazenagem de medicamentos em suas embalagens de
papelão para transporte, vetores
de contaminação dentro do ambiente hospitalar, bem como a
triagem de medicamentos controlados e antimicrobianos.
Com a verticalização dos estoques no Almoxarifado Central
também foi possível a instalação de
vestiários para as equipes do próprio almoxarifado e da farmácia.

fícios para os participantes, como
a oportunidade de atualização,
conhecimento de novas ferramentas operacionais e administrativas,
intercâmbio, congraçamento etc.
Neste Congresso da CMB, além
dos benefícios citados, pudemos
discutir em profundidade sobre a
indispensabilidade das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos para
o desenvolvimento da saúde no
Brasil. Além disso, uma oportunidade rara de alertar os governos,

em seus diversos níveis administrativos, sobre o descaso que têm
tratado o seguimento saúde nos
últimos anos. É, sem dúvida, de
nossa responsabilidade esse alerta. Mas nada conseguiremos sem a
participação efetiva de toda a população. Outubro vem aí e todos
nós, dirigentes e povo, teremos
outra oportunidade de ouro para
nos manifestar sobre isso”, disse
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante sobre o Congresso.
Divulgação

Da esquerda para direita: Rosa, Dr. Pedro, Reginaldo e Dr. Amarante: FPA no
Congresso das Santas Casas.

Liga faz ação preventiva
na Corrida Matilat Nardini
A Liga de Medicina Esportiva do
curso de Medicina das FIPA realizou
no dia 17 de agosto ação preventiva na 15ª Corrida Matilat Nardini.
Os membros da Liga orientaram os atletas participantes da cor-

rida quanto aos benefícios da prática esportiva regular e seus reflexos
na saúde e realizaram aferição de
pressão e compressas de gelo nos
participantes e expectadores do
evento, quando necessário.

Trabalho da Medicina é selecionado
para apresentação em Simpósio
O trabalho “Interação específica da proteína Anexina A1 e
do receptor FPR1 e correlação
com a ciclo-oxigenase-2 em inflamações e neoplasias gastro-esofágicas” desenvolvido pelos
alunos Rodolfo Teruo Takaoka,
da 3ª série, e Nathália Dias Sertório, da 5ª série, ambos do curso
de Medicina das FIPA, orientados
pela Profa. Dra. Ana Paula Girol,
ficou entre os cinco melhores
selecionados para apresentação
em plenária no X Simpósio Internacional de Câncer do Aparelho
Digestivo/AHPBA Postgraduate
Course/ Simpósio do CB-IHPBA
do PECOGI (Programa de Educação Continuada em Oncologia
Gastrointestinal) do A. C. Camargo Câncer Center realizado de 21
a 23 de agosto, em São Paulo.

Outro trabalho com orientação da Profa. Ana Paula, “Proteína
anti-inflamatória Anexina A1 e
correlação com o receptor FPR1
e a enzima ciclo-oxigenase-2 em
inflamações e tumores do cólon”,
desenvolvido pelos alunos da 3a
série do curso de Medicina Leandro Mechi dos Santos e Lara Pereira Junqueira Magalini foi apresentado no III Congresso Brasil Central
do Aparelho Digestivo, realizado
nos dias 7 e 8 de agosto, em Campo Grande.
Os dois trabalhos, desenvolvidos nos Laboratórios de Histopatologia, Imuno-Histoquímica
e Multidisciplinar das FIPA, com
apoio técnico de Mairto Geromel,
Helena Ribeiro e Melina Iyomassa,
receberam auxílio financeiro da
instituição.
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Iniciada a reforma no C2 Par do Hospital Emílio Carlos
A AEC – Associação de Assistência ao Hospital “Emílio Carlos”,
com a co-participação da Fundação Padre Albino, iniciou, dia 01
de setembro, a reforma da ala C2
Par do Hospital Emílio Carlos, que
atende 100% SUS e que conta
com vinte e dois leitos e dez salas
de apoio.
Os recursos para a obra são
de R$ 450.000,00, obtidos com
o show da dupla Mato Grosso &
Mathias e banda, organizado pela
associação e realizado no Clube

de Tênis Catanduva, no dia 08 de
maio. Toda contratação da mão de
obra, aquisição de materiais, administração, pagamentos etc caberá
a uma comissão constituída por
membros da AEC.
A AEC ressalta que os catanduvenses que tiveram a oportunidade de ajudar o hospital da cidade,
que atende exclusivamente pacientes carentes e que, em breve,
estará disponibilizando também
o Serviço de Radioterapia para
tratamento do câncer, terão seu

Curso de Gestão de Riscos e
Segurança do Paciente
Visando a segurança do paciente, as instituições hospitalares
têm investido na gestão de riscos
para estimular a cultura focada na
melhora contínua dos processos internos para a redução e prevenção
dos incidentes relacionados à assistência em saúde. Nesse contexto,
os hospitais Emílio Carlos e Padre
Albino integram a Rede de Hospitais
Sentinela da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA, o que
possibilitou a participação no Curso
de Gestão de Riscos Sanitários em
Estabelecimentos Assistenciais de
Saúde de Média e Alta Complexidade, promovido de 24 a 30 de julho
pelo Instituto Israelita de Ensino e
Pesquisa do Hospital Albert Einstein,
em São Paulo.
A gerente assistencial e de risco
do Hospital Padre Albino, Adriana
Bianchi Tanaka, a enfermeira responsável pela Central de Materiais
e Esterilização dos hospitais da Fundação, Adriana Ezequiel, a gerente
de risco e enfermeira do serviço de
infecção hospitalar do Hospital Emílio Carlos, Elisabete Aparecida Oliveira, e a enfermeira coordenadora do
serviço de enfermagem do Hospital
Padre Albino, Esmerinda Cavassana
da Silva, representaram a instituição
no curso que foi ministrado na Uni-

internações, 143 leitos, moléstias
infectocontagiosas, quimioterapia, tratamento hiperbárico, centro cirúrgico e UTI completa.
A AEC – Associação de Assistência ao Hospital “Emílio Carlos”
é uma associação sem fins lucrativos, de caráter social, regularmente constituída como pessoa jurídica, que congrega voluntários e
líderes, pertencentes às mais variadas entidades representativas da
cidade (maçonaria, clubes de serviço, sindicatos, associações etc.).

Abertas as inscrições para o
grupo de gestantes do PAS

dade de Treinamento e Simulação
Realística do HIAE com o objetivo de
capacitar gestores de vigilância sanitária e profissionais de saúde no uso
de ferramentas de gerenciamento
de risco e na implantação de políticas de gestão de risco.
Para Adriana Tanaka, a participação no evento ressalta o compromisso da instituição com uma assistência hospitalar segura e de qualidade.
“As aulas proporcionaram o aprendizado e aprimoramento de ferramentas para o gerenciamento dos
eventos adversos”, informa. Adriana
destaca a importância da notificação e do monitoramento das não
conformidades. “As estratégias para
reduzir e evitar ao máximo a ocorrência de novos eventos adversos é
fundamental e, assim como outras
instituições de renome, os hospitais
da Fundação Padre Albino trabalham para isso”, diz.
Durante o curso, os participantes integraram simulações
realísticas, onde puderam contracenar com atores em situações
de eventos adversos e a partir de
metodologias dinâmicas foram
transmitidos conteúdos visando à
prevenção e diminuição dos eventos adversos para a segurança do
paciente no ambiente hospitalar.
Divulgação

Equipe dos hospitais da FPA participa de treinamento em São Paulo.

nome gravado e eternizado numa
placa de metal que será afixada
na entrada a ala C2 Par.
No Hospital Emílio Carlos,
que engloba a ala C2 PAR, são
realizadas mensalmente 5,2 mil
consultas ambulatoriais, 500 internações, 39,6 mil exames laboratoriais e 1,6 mil exames de
imagem. Entre os principais atendimentos estão: ambulatorial
regional, que inclui as especialidades de plástica, cardiologia,
cirurgia pediátrica, hematologia,

Dentro da linha de cuidados
da Medicina Preventiva, o Padre
Albino Saúde/PAS realizará em
novembro orientação às gestantes beneficiárias do plano e
às clientes do Sistema Único de

Saúde/SUS.
As inscrições estão abertas e
podem ser feitas gratuitamente na
sede do plano, na Rua Maranhão,
1137, de segunda a sexta-feira, das
7h às 12h e das 13h30 às 17h.

Equipe apoiada pelo Padre Albino Saúde
vence campeonato
O time de futebol da Usina São
Domingos ficou em primeiro lugar
em torneio realizado no último dia
17 de agosto, em Tabapuã/SP, do
qual participaram equipes dos municípios de Elisiário, Novais, Uchoa,

Catiguá, Catanduva e Tabapuã.
O Padre Albino Saúde colaborou com o uniforme da equipe, o
que reforça a preocupação com a
promoção de saúde dos beneficiários e demais indivíduos.

Padre Albino Saúde participa
da campanha Outubro Rosa
O Padre Albino Saúde é parceiro do evento Outubro Rosa previsto para o dia 24 de outubro, às 20h,
no Teatro Municipal de Catanduva.
A iniciativa conta com o apoio da
ONG Sempre Viva e da Associação
Voluntária de Combate ao Câncer
– AVCC e tem a finalidade de orientar a população sobre a prevenção
do câncer de mama e arrecadar
alimentos não perecíveis para as
famílias catanduvenses carentes

que sofrem com a doença.
A palestrante Mirela Janoti
falará sobre como enfrentar o
câncer de mama e apresentará
um vídeo com depoimentos de
mulheres que já vivenciaram o
tratamento e será apresentado
um aplicativo para smartphone
sobre como fazer o autoexame.
A entrada para o evento será
1 kg de alimento não perecível
(arroz, feijão, óleo e leite).

Agradecimento
O Serviço de Atendimento ao
Cliente do Hospital Padre Albino
recebeu uma carta da cliente Maria Izabel Geraldi, filha do Sr. Natal
Giraldi, que por sete anos foi paciente do Serviço de Hemodiálise
da Fundação Padre Albino.
Na mensagem, a Sra. Maria
Izabel manifesta a gratidão aos
médicos e colaboradores dos
serviços de enfermagem, higiene
e limpeza, nutrição e recepção.
“Peço que Deus abençoe vocês

para que continuem com essa importante missão que é o cuidar”,
registrou.
De acordo com a cliente, depois da perda do pai, que faleceu
no último dia 11 de agosto, o tratamento de qualidade prestado
pela instituição e os princípios
deixados por pelo Sr. Natal consolam a família. “Agradeço, em especial, ao nefrologista Dr. Luis Lazaro Ayusso, que cuidou do meu pai
com amor e dedicação”, relatou.

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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Curso de Direito cria Comissão de Egressos
O curso de Direito das FIPA
criou a sua Comissão de Egressos,
integrada por alunos representantes das sete turmas já formadas, que representa a concretização dos anseios da Coordenação
do curso em conservar e estreitar
laços com os ex-alunos.
A Profª Ana Paula Jorge, Co-

ordenadora, e o egresso Evandro
Tinti, presidente, informaram que a
Comissão será o elo constante entre o curso de Direito e os até então
mais de duzentos bacharéis formados pela instituição. Após ressaltar
a importância do apoio ao aluno
formado e a dedicação com que o
atual Coordenador do curso cuidou

Homenagem e palestra
Dia 1º de setembro, no Anfiteatro Padre Albino, os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação
Física das FIPA promoveram evento
em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física.
Os cursos prestaram homenagem ao Prof. Raul Sebastião
Figueiredo, que atuou como professor da instituição e na comunidade por mais de 30 anos. Em
seguida foi ministrada a palestra
“A formação do profissional de
Educação Física e o mercado de
trabalho” pelo Prof. Ms. Valter Brighetti, Coordenador do curso de
Educação Física da UNIFEV.
O evento teve a participação
de alunos, professores e Coordenadores dos cursos de Educação
Física e do Secretário Geral das
FIPA, Prof. Sidnei Stuchi.

do assunto, o egresso Evandro Tinti
revelou a todos a pessoa escolhida
para dar seu nome à Comissão, o
Coordenador do curso de Direito,
Prof. Luís Antônio Rossi.
A Comissão está assim composta: I Turma - Bruna Segura da
Cruz e Tiago Bizari; II Turma - Jesus
Nagib B. Feres; III Turma - Bianca

Guilherme de Oliveira; IV Turma
- Jorge da Silva; V Turma - Felipe
Roces Rios; VI Turma - Mariana
Gonçalves e VII Turma - Camila
Rodrigues Espelho de Souza (secretária) e Evandro de Oliveira
Tinti (presidente). Representantes
do corpo docente: Profª Ana Paula
Jorge e Profª Beatriz Trigo.

Atendimento a motoristas
Divulgação

Prof. Zeca Cione entrega placa homenageando Prof. Raul Figueiredo.

Dia 17 de setembro, das 8h00
às 12h00, no Posto da Polícia Rodoviária de Catanduva, na Rodovia Washington Luís, o curso de
Enfermagem das FIPA realizou a
campanha “Saúde do Caminhoneiro”. Os alunos, acompanhados
pela Profª Maristela Ap. Magri Magagnini, realizam 50 atendimentos assistenciais e de educação
em saúde, que incluíram aferição
de pressão arterial, glicosimetria,
antropometria, com cálculos do
índice de massa corpórea, educação em saúde em hipertensão,
diabetes aos motoristas de veículos de carga.
A campanha, que tem o
apoio da Policia Militar Rodoviária, é realizada anualmente pelo

curso de Enfermagem durante a
Semana Monsenhor Albino.
Orientação
No dia 16, das 8h00 às 12h00,
sete alunos do 2° ano, acompanhados pela Profª Maristela Ap.
Magri Magagnini, promoveram
a atividade Drogas e DST a caminhoneiros que transportam fruta
em uma produtora de suco de
laranja de Catanduva. Os alunos
orientaram 29 caminhoneiros sobre o tema.
A ação faz parte do projeto
“Educação em saúde: prática educativa como viabilizadora da promoção e prevenção em saúde Promoção e saúde do Trabalhador”.
Divulgação

A primeira assinatura
Aluna do curso de alfabetização do curso de
Pedagogia/FIPA já assina seu nome
O curso de Pedagogia das
FIPA, na intenção de alfabetizar
pessoas que não tiveram acesso
ao Ensino Fundamental na idade
própria, organizou uma sala de
alfabetização, sob a docência da
Profª Zélia de Oliveira Pantaleão. A
primeira aluna, Leonor Bernardo
de Souza, 82 anos, aluna da Terceira Idade do curso de Educação
Física das FIPA, iniciou o processo
de alfabetização e após seis aulas
já foi capaz de assinar seu nome
completo na lista de presença.
Pessoas analfabetas ou com
graves dificuldades de aprendizagem, acima de 40 anos, que
queiram participar das aulas devem procurar o curso de Pedagogia, no Câmpus Sede das FIPA.
As aulas são ministradas às terças
e quintas-feiras, das 15h00 às
17h00, na sala da Brinquedoteca.
O curso é gratuito e seguirá o calendário de aula regular, ou seja,
neste semestre até dezembro.
O Câmpus Sede das FIPA fica

na Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema (Hospital Emílio Carlos), em Catanduva. Mais informações pelo fone (17) 3311-3501.
Divulgação

A campanha é realizada anualmente na Semana Monsenhor Albino.

XXIII Semana do Administrador

Após seis aulas, D. Leonor já assina
seu nome.

O curso de Administração das
FIPA realizou dias 8, 10 e 12 de setembro a XXIII Semana do Administrador.
No dia 08, às 19h30, no Câmpus São Francisco, Pedro Henrique Gorayeb Vitoriano ministrou
a palestra “Descobrindo o Brasil
dos negócios sociais” para alunos
dos terceiros anos, professores e
convidados; no dia 10, às 19h30,
no Teatro Municipal Aniz Pachá,
o X Seminário “A inclusão de pessoas com deficiência no mercado
de trabalho” discutiu o tema “A

diferença faz a diferença” com
apresentações do coral dos alunos da APAE de Catanduva, do
aluno Junior Henrique Moreli Pio,
do 3º ano de Administração, e de
dança com cadeiras de rodas,
sob o tema “Viver sem limites”.
A Semana foi encerrada no dia
12, às 20h30, no Clube de Tênis
Catanduva, com o Simpósio Empresa-Escola, que trouxe Jussier
Ramalho para a palestra “Você é
a sua melhor marca”, destinada a
alunos, professores, empresários
e comunidade.
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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. 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

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1.341
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) Eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia e

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

Treinamento em cirurgias ortopédicas
Dia 08 de agosto, das 16h00 às
21h00, no Anfiteatro Padre Albino, a
Synthes promoveu treinamento em
cirurgias ortopédicas, com simulação de cirurgias e apresentação técnica de materiais ortopédicos.
O treinamento, dirigido aos
médicos residentes de Orto-

pedia e docentes do curso de
Medicina das FIPA interessados,
foi organizado pelos médicos
Alberto Hamra, Carlos Alberto
Mantovani Costa, Carlos Alberto
Moreschi, Roberto Jorge, Geraldo Sávio, Antonio Carlos Alonso
Braido e Leonardo Bassi.

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

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

NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027

mapeamento cerebral.

•Drª Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 - Fone: 3523 2583

Coordenador participa de simpósio
Nos dias 14 e 15 de agosto, o Coordenador do curso de
Biomedicina, Prof. Dr. Manzélio
Cavazzana Jr., participou do II
Simpósio de Ética em Pesquisa promovido pelo Instituto de
Biociências, Letras e Ciências

Exatas (IBILCE/UNESP) de São
José do Rio Preto.
Prof. Manzélio ministrou o
mini curso “Ética em pesquisa animal” e participou da mesa redonda “Ética no uso de animais em
pesquisas cientificas”.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários,
s,
procure concentrá-los em um só local.
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Museu recebe relíquia não oficial de Padre Albino
No dia 16 de setembro, às
20h00, como atividade da programação da XXIII Semana Monsenhor Albino, o Museu Padre
Albino apresentou novas peças,
integradas ao seu acervo, prestou
homenagens e apresentou o “Espaço criança”.
As novas peças são três placas, oriundas de inaugurações no
Hospital Padre Albino – “Pavilhão
Laudo Natel”; “Centro Obstétrico
Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti”
e “Biblioteca Dr. Alcione Nasorri”;
reprodução do autorretrato de Benedito Calixto, foto do enfermeiro
José Henrique Mariani junto ao
caixão do Padre Albino e uma re-

líquia não oficial de Padre Albino
– um pedaço da batina dele.
O Prof. Sérgio Bolinelli, Diretor
do Museu, conta como recebeu
essa relíquia. “Todo mundo sabia
que Padre Albino tinha somente duas batinas. Com uma ele foi
enterrado e a outra havia sido entregue a Maria Carmem, esposa
do Dr. Alberto Avelino da Cunha
e Silva, sobrinho do Padre Albino.
Como muitos na época pediam
uma lembrança do padre, dona
Carmem cortava pedaços da batina e distribuía a quem pedisse”.
No entanto, de acordo com ele,
não se sabe quem ganhou esses
pedaços.

No final de 2013, o museu recebeu a visita de Nazha Farhat, na
época com 87 anos, que foi doar
uma boneca que havia ganhado
com sete anos. Conversando sobre a segunda batina do Padre
Albino ela disse que tinha um pedaço. Procurou na bolsa, o encontrou e doou ao museu.
A doação da boneca fez com
que o Prof. Sérgio decidisse criar
o “Espaço Criança”, numa alusão
aos Centros de Convivência Infantis (CCIs) que a Fundação manteve

por algum tempo para atender aos
filhos dos funcionários dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos.
As novas peças já estão à disposição da comunidade. O Museu Padre Albino, que completou
15 anos neste dia 14 de setembro,
fica na Rua Belém, 647, esquina
com Rua Ceará, funciona de 2ª
à 6ª feira, das 7h00 às 17h00, e
aos sábados, das 7h00 às 11h00.
As visitas podem ser agendadas
pelo fone (17) 3522.4321. A entrada é franca.
Imprensa/FPA

Fundação outorga troféus
Dia 19 de setembro, às 20h30,
no Anfiteatro Padre Albino, dentro da programação da XXIII Semana Monsenhor Albino, a Fundação promoveu a outorga dos
troféus Fundação Padre Albino e
Monsenhor Albino.
O Troféu Fundação Padre Albino, que tem o objetivo de, em
reconhecimento aos méritos de
membros da Fundação e seus funcionários, distinguir, exaltar e homenagear os mesmos, ainda em
vida, apresentando a eles o agradecimento pelos bons serviços
prestados e para que seu trabalho
seja estímulo e exemplo para seus
colegas e pessoas que se destacam
com algum ato em dedicação a
Fundação, foi outorgado à funcionária Sílvia Helena Galetti Moreno.
Sílvia foi admitida na Fundação Padre Albino em 03 de
novembro de 1987, no Hospital
Padre Albino, no Setor Financeiro, onde atua até hoje, agora na
Coordenadoria Geral, sendo sua
Coordenadora Administrativa.
O Troféu Monsenhor Albino,
que tem o objetivo de homenaDivulgação

Dr. Antonio José dos Santos entrega o
troféu a Silvia Helena Galetti Moreno.

gear e reconhecer os méritos de
pessoas que, de alguma forma,
colaboraram e auxiliaram Monsenhor Albino ou que colaborem
e/ou trabalhem pela Fundação
Padre Albino com o mesmo espírito benemérito e cristão de
Monsenhor Albino, foi outorgado ao Prof. Walner Pellizzon.
O Prof. Walner iniciou sua trajetória profissional na Fundação
Padre Albino em 1973, na Escola Superior de Educação Física e
Desportos, tendo atuado também nas faculdades de Administração e Medicina. Desenvolveu
um trabalho muito importante
na área hospitalar, sendo Administrador dos hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos de 1977 a
1992. Nesse período, Prof. Walner
fez inúmeras gestões em benefício dos hospitais, destacando-se
os contatos e encaminhamento
do processo para a transferência
do prédio do Hospital Emílio Carlos para a administração da Fundação Padre Albino.
Após a solenidade houve um
coquetel.
Divulgação

Dr. Antonio Hercules entrega o troféu
ao Prof. Walner Pellizzon.

As novas peças apresentadas pelo Museu.

Colégio Catanduva promove concurso
de música sobre Padre Albino
O Colégio Catanduva promoveu dia 18 de setembro, no Anfiteatro Padre Albino, o concurso
de música Monsenhor Albino –
cem anos da sua chegada.
As professoras Tânia Pimentel
e Fabiana Checconi informaram
que em 2012 decidiram realizar
um projeto de música sobre a
biografia do Padre Albino, sob
a orientação da Profª de Língua
Portuguesa Regiceli Bento de Almeida Farizato, envolvendo os
alunos do 8º ano. O concurso deste ano reuniu 36 alunos que, após
pesquisarem a biografia do Padre
Albino, compuseram seis músicas,
das quais três foram selecionadas
para a final, interpretadas pela
cantora Marcela Ferreira Masocca.
As músicas finalistas foram
“Pés cansados”, versão de música de Sandy Leah, composição
do grupo formado pelos alunos
Ana Júlia Crocciari; Júlia Eduarda

Hipólito; Matheus Carbonera Roque; Rhaiana Fernanda Lazarin e
Vinicius Wicher Travagini; “Padre
Albino”, versão de Chalana, de Almir Sater, pelos alunos Bruno da
Silva Rodrigues; Matheus Aparecido Lourençano; Murilo Oliveira
Grava; Thiago Halley Uemura e
Thiago Felipe Dominelli e “Esse
Padre venceu”, versão de “Esse
cara sou eu”, de Roberto Carlos,
pelos alunos Caroline de Marco;
Emanuel Bueno Alves; Emmanuel Rocha Ferreira; Jonathan
de Souza Rego; José dos Santos
Neto e Rafaela Carretel Bellucci.
O resultado final foi 1º lugar,
Esse Padre venceu; 2º lugar, Padre Albino, e 3º lugar, Pés cansados. O júri foi formado pelo Prof.
Sérgio Luís de Paiva Bolinelli, jornalista Mauro Tadeu Assi e Silvia
Regina Volpi, aluna do curso de
Pedagogia das FIPA.
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Imagens da XXIII Semana Monsenhor Albino

Apresentação do Coral do CPP no HEC.

Missa de abertura.

Quarteto de cordas da Orquesta
Sinfônica de Catanduva no HPA.

Café especial no HPA.

Oficina de Talentos no HEC.

Atividade preventiva em
saúde no HEC e HPA.

Colaboradores do PAS doam sangue.

Coral do Programa Beneficente
Criança Cidadão do Futuro no PAS.

Café da manhã e vídeo da vida e obra
do Monsenhor Albino no HEC e HPA.

Coral do CPP no HPA.

Contação de história no PAS.

Premiação da Gincana
Solidária no HEC.

Encenação do espetáculo Apóstolo
da Caridade no HPA.

Sorteio do crucifixo no PAS.

AME - A importância do diálogo interno,
palestra pelo Dr. Manuel Castro Lahoz.

Premiação da Gincana Solidária no HPA.

Gincana Solidária entre os
colaboradores dos hospitais arrecada
produtos de higiene pessoal.

Arrecadação de Alimentos PAS

AME – HPV, palestra pelo
Dr. Arlindo Schiesari Junior.

Curso de Medicina - Visita dos alunos
da 1ª série à Casa da Criança
Sinharinha Neto.

Curso de Pedagogia
Cine clube educativo.

Cursos de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) - Troféu FIPA
(jogos desportivos)

Curso de Administração - O sucesso
não acontece por acaso, palestra por
Marilene dos Santos Nogueira.

Curso de Biomedicina - Importância do
equilíbrio ácido-base no controle da
pressão arterial, palestra pela Profª Drª
Andreia Carla Celotto

Outorga dos troféus Fundação Padre
Albino e Monsenhor Albino

Colégio Catanduva - Concurso
musical - Monsenhor Albino:
cem anos de sua chegada

Curso de Direito - Palestra “Direito
Penal - atualidades, pelo Dr. Mauro
Luís Truzzi Otero.

Museu Padre Albino - apresentação
de novas peças e inauguração do
“Espaço criança”

Quarteto de cordas da Orquesta
Sinfônica de Catanduva no HEC.

AME - Apresentação do coral
Oficina Jovem.

Colégio Catanduva
V Mostra Cultural Espanhola

Palestra “O envelhecimento na
instituição Recanto Monsenhor
Albino, por Lilian Buniak

Missa de encerramento.

