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Hospitais fazem ato simbólico
pelo reajuste da tabela SUS
Dia 10 de outubro, os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino realizaram
um ato simbólico em uma ação conjunta que mobilizou todas as Santas Casas
e Hospitais Filantrópicos do Estado parƟcipantes do movimento Tabela
SUS. Reajuste Já! Os funcionários dos hospitais trabalharam com camisetas
pretas estampadas com a logomarca da campanha. ÚlƟma página.

Imprensa/FPA

FIPA participa do Dia da Responsabilidade
Social com 15 projetos
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) parƟciparam, dia 29
de setembro, do Dia da Responsabilidade Social com 15 projetos. As
ações garantem a cerƟficação das insƟtuições parƟcipantes com o Selo
InsƟtuição Socialmente Responsável. Página 07.
Divulgação

Os funcionários aderiram em massa ao movimento.

Alunos do Direito fazem palestra
para adolescentes
Dia 28 de setembro, alunos do 2º ano do curso de Direito das
FIPA, orientados pelo Prof. Luis Roberto Rissi, ministraram a palestra
“Adolescentes em situação irregular” para alunos do 2º grau da Escola
Estadual Paulo de Lima Correa, de Catanduva. A aƟvidade fez parte do
Dia da Responsabilidade Social. Página 11.

Colégio de Aplicação promove concurso
de música sobre Padre Albino
Projeto de inclusão na área de informáƟca para deficientes visuais.

Ação pelo Dia nacional da doação de órgãos
A Comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para
transplante dos Hospitais da Fundação Padre Albino, em parceria com
o Banco de Olhos de Catanduva, realizou uma ação de conscienƟzação
à população no dia 29 de setembro, na Praça da República. A aƟvidade
marcou o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. Página 08.

O Colégio de Aplicação promoveu dia 19 de setembro o concurso de
música Monsenhor Albino – Cem Anos da sua Chegada. Três músicas
disputaram a final. Página 06.
Divulgação

Sorteio de mimo entre os colaboradores
O Departamento de Recursos
Humanos, em parceria com o Serviço da Qualidade e o Grupo de Trabalho de Humanização dos hospitais,
sorteou dia 19 de setembro, entre
os colaboradores parƟcipantes do
projeto Homenageado do mês,
uma tevê/monitor no Emílio Carlos
e outra no Padre Albino. Página 08.

Comunicação/HPA

As professoras Fabiana e Tânia com os alunos finalistas do concurso.

Conselheiro Nelson Jimenes entrega mimo à
ganhadora do Hospital Padre Albino.

FIPA encerra inscrições para seus
vestibulares em novembro
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) encerram em novembro
as inscrições para o Processo SeleƟvo VesƟbular Unificado 2013 e para
o curso de Medicina. As provas serão em novembro (Unificado) e
dezembro (Medicina). Página 09.

VESTFIPA As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizaram de 03 a 05 de outubro a
VESTFIPA, recebendo 20 escolas e
a visita de 855 alunos. Página 09.
Divulgação
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Expediente
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação interna editada pela Assessoria de Imprensa da Fundação Padre Albino.

Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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Exercício de cidadania
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Tenho insisƟdo,
neste espaço, sobre as dificuldades
financeiras das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos no Brasil. Sei que é tedioso ler todos os meses sobre o
mesmo assunto. Infelizmente, como a situação
não melhora, vejo-me na obrigação de voltar sempre ao assunto para que não caia no esquecimento e não seja depois acusado de não ter me esforçado o suficiente para conscienƟzar a todos sobre
o perigo que corre as insƟtuições de saúde caso
nada seja feito pelas autoridades competentes.
A situação é tão grave que, por iniciaƟva da
Santa Casa de Votuporanga e apoio da Federação
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo – FEHOSP, foi lançada uma campanha para sensibilizar os governos federal e estadual sobre a necessidade de reajuste da tabela
SUS imediatamente.
Da reunião em que parƟciparam mais de
cinquenta insƟtuições paulistas surgiram, por consenso, algumas ações importantes nesse senƟdo
e também para alertar toda a população sobre a
real situação enfrentada pelas Santas Casas e Hospitais Filantrópicos.
Uma delas foi o dia da conscienƟzação, em
que pelo menos oitenta insƟtuições parƟciparam
com todos os funcionários e dirigentes vesƟndo
camisas pretas com a logomarca da campanha
“TABELA SUS, REAJUSTE JÁ”. Fiquei muito orgulhoso com o nível e o entusiasmo com que os
funcionários da FPA parƟciparam do ato. Desta
forma, não tenho dúvidas que conseguiremos.
Desde já, o meu muito obrigado. Outra ação
foram as cartas dirigidas à Presidenta Dilma e ao
Governador Alckmin ilustrando o ocorrido e solicitando providências imediatas.
Novas ações virão após a avaliação, que ocorrerá no próximo dia 26 em Votuporanga.
Geralmente os usuários do sistema SUS – e
também dos planos de saúde – só se dispõem a
reclamar à imprensa e aos órgãos fiscalizadores
quando o próprio ou alguém de sua família experimenta algum dissabor às portas dos hospitais ou laboratórios.
Como vivemos num país democráƟco, graças a Deus, acho muito justo que reclamem (e
reclamem a todo pulmão) quando isto acontece. Porém, como em toda democracia há direitos e deveres, penso também que é dever
de todo cidadão, usuário ou não do SUS ou de
planos de saúde, reivindicar melhorias constantes às necessidades básicas da população, em
especial às de saúde. Afinal, a saúde é um direto
de todos e dever do Estado, conforme determina a nossa ConsƟtuição Federal (Art. 196).

Alguns pensam que a saúde é um saco sem
fundo e que nunca haverá dinheiro suficiente
para atender a todos. Depende. Se cada governo
fizesse a sua parte, certamente os recursos seriam
suficientes para atender a todos - e com qualidade.
O Brasil é um dos países que menos investe
em saúde pública no mundo. Segundo levantamento da CNBB, com base em 2010, enquanto
o Brasil gastou U$ 202,44 per capita em saúde
pública, a ArgenƟna gastou U$ 366,00, o Uruguai U$ 304,00, os países desenvolvidos U$
1.400,00 e os Estados Unidos U$ 6.000,00. E
olha que a ArgenƟna e o Uruguai têm um PIB
muito menor que o do Brasil.
Trata-se, então, de prioridade e não de ineficiência do setor. Afinal, fazer saúde com os parcos
recursos que as insƟtuições parceiras recebem, e
mesmo assim conƟnuam fazendo, só mesmo para
quem tem muita competência.
Paralelamente a essa campanha das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, a Associação
Médica Brasileira (AMB) junto com a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e outras importantes
insƟtuições lançaram a campanha POR UMA
SAÚDE 10, que visa angariar assinaturas para um
projeto de lei de iniciaƟva popular que garanta
pelo menos 10% do orçamento público para a
saúde. Para isso há necessidade de 1,5 milhão de
assinaturas. Essas assinaturas devem, obrigatoriamente, ser acompanhadas do número do ơtulo de
eleitor do parƟcipante.
Muitos têm assinado, mas se recusam a fornecer o número do ơtulo de eleitor, temendo
ser algum ato políƟco/eleitoral. Não há o que
recear; trata-se de um movimento legíƟmo e
um ato de cidadania em favor do próprio povo.
A assinatura de todos os eleitores é muito
importante. Afinal, a educação, com grande
jusƟça, conseguiu seus 10% do PIB. A saúde,
com muito mais razão, precisa desses 10%.
Resta-nos, por fim, desejar e torcer para
que o novo prefeito de Catanduva, que assumirá em janeiro, assim como os demais prefeitos
das outras dezoito cidades circunvizinhas olhem
com muito carinho para a Fundação Padre Albino e sejam realmente parceiros nesse mister,
que é proporcionar saúde a todos, especialmente aos mais necessitados.
Agradeço ao prefeito eleito de Catanduva,
deputado Geraldo Vinholli, pela iniciaƟva de procurar a FPA, imediatamente após a eleição, para
se inteirar da situação desta quase centenária insƟtuição de saúde que tem, sim, muita competência para fazer o que sempre fez e, como parceiros
insƟtucionais, poderemos fazer ainda muito mais.
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria AdministraƟva
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Aniversários - Novembro
DIA / NOME

DIA / NOME

Membros Honorários da Fundação Padre Albino
10 – Jayme de Andrade Telles
Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
03 – Dr. Diomar Paleta
12 – Joaquim Carlos MarƟns
27 – Dr. Nelson Jimenes
29 – Rodrigo Alonso Garcia
Coordenadoria Geral
04 – José DonizeƟ da Silva
29 – CrisƟane Valéria da Silva Procópio de Oliveira
Hospital Padre Albino
02 – Bruna Cristhine da Silva
Caroline Perpétua Bueno de Souza
Gizele Daiana Panulo Vizicato
José Carvalho de Souza
03 – Kellen CrisƟna Veneziano
Márcia Regina Aleo Pereira
04 – Ana Estela Gouvea Castanha
05 – Ozéias Ujaque
06 – Andreza Mathias Navarro
Francisca Honorata Melo Freitas
Natália Boso Manfrin
Rosemari da Costa Veroneze
07 – Drª Adriana Romero Braga
Irene Euzébio
Márcia CrisƟna Ferraz Pereira
08 – Leơcia Bomfim Pereira
Valdete Salles MaransaƩo
09 – Margaret Bregolato NicoleƟ
Miriele CrisƟna Pereira da Silva
10 – Adriana Aparecida Mont´Alvão
Marli Maria Camilo Carai
11 – Cleonice Queiróz dos Santos
Dario Hernandes
Giselda Mara Orlando Gozzo
Josélia CrisƟna Octaviano
Vera Lúcia AlberganƟ Lucci
13 – Liliane Patrícia Bernaldo Conceição
Marciel Joia Gimenez
Maria Ivonete Chagas
Mateus Domiciano Pinto
Naoni Monisi Flor
14 – Débora CrisƟna Costa Limiro
Elizabeth de Lima Crosariol
15 – Marco Roberto dos Santos Amaral
Maria Aparecida BaƟsta de Oliveira
Maria de Lourdes dos Santos
16 – Regina Célia Alves Garcia da Silva
17 – Richard Aparecido Pezarini
18 – Débora CrisƟna Amaro
Delzuita Souza Santos

Isabel CrisƟna de Oliveira Won Ancke
Luciana Aparecida Ribeiro Franceze
19 – Clarecina Eliane Rocha
Rosimeire Aparecida Perossi Mellado
Rute Lourenço da Silva
Thalles Cano Crivellari
20 – Maria de Lourdes CrisƟanoƩe Costa
21 – Sérgio ValenƟm Trigo
Wanderley Carvalho de Azevedo Júnior
22 – Maria José Pereira Magalhães
23 – Aliane Nascimento Silva Bastos
24 – Camila Ramos Bernardo
CrisƟane Aparecida Viana Acevedo
Edinéia Crispim de Oliveira
Maria das Graças Franca
Maria Nadege Castanha de Angelo
Nair Feliciana de Campos Silva
25 – Ana Maria da Penha
Rodrigo dos Santos Carvalho
26 – Graziela Sanches Nasso
27 – Alessandra CrisƟna Maurício
Márcio Ricardo da Silva
28 – Maurício Pereira Lopes
29 – Joana Pinto
Natália Aparecida Araújo da Costa
NaƟely Gonçalves Bolonhini
30 – Lucimara Tartaglia Honorato
Sueli Rodrigues Valente
Hospital Emílio Carlos
02 – Maria de FáƟma Bueno Almeida Romana
03 – Edson Luis Aparecido Ferreira Barbosa
06 – Conceição Aparecida Mancini Gardini
Silvânia Gomes da Silva
07 – Sandra Regina dos Santos
08 – Marcelo Costa Rodrigues
09 – Roseli Aparecida Galvão Rossi
11 – José Eugênio Baisso
Maria Aparecida Veronesi Bigoni
12 – Célia Neuza Oliveira Braga
Idevanir Aparecido Gussi da Silva
Vanessa Mariano
13 – Márcia Regina da Silva Carvalho
14 – Jurema Andreia Aparecida Cruz Gonçalves
15 – Sérgio Roberto dos Reis
18 – Maria do Carmo Galan Amaro
Renata Maria Franco
Vanessa do Carmo Vicente Gravata
19 – Eunice José da Silva Pereira
20 – Noélia Almeida Teixeira da Silva
21 – Fernando Henrique da Cruz
23 – Sonia Aparecida Fernandes Casaleƫ
25 – Aparecida Márcia de Jesus Soares
26 – Mariele CurƟ
Silvia Helena Lisboa Malavais
27 – Rosicléia Gomes dos Santos Camargo

DIA / NOME
28 – Angela Aparecida GuƟerres Barretos
Ivone Alves Baƫlani
Odete Aparecida Bugaƫ
30 – Aparecida Donizete P. da Cruz Fiomano
Carla Defendi
Madalena Aparecida Correa
Recanto Monsenhor Albino
07 – Benedito Daniel de Almeida
Odanir Esteves
08 – Sandra Ap. Rosan de Paula Erchenberge
25 – Valtencir Alexandre dos Santos
Padre Albino Saúde
23 – Keli CrisƟna Siscar
25 – Dayene de Souza
Faculdades Integradas Padre Albino
03 – Janete Rodrigues de Silva
05 – Profª Therezinha Hernandes Gonzalez
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 CrisƟna Cezare Simões
Prof. Emilio Herrera Junior
Prof. Everaldo Gregio
14 – Prof. Antonio José Trassi
16 – Prof. Arlindo Schiesari Junior
17 – Prof. Marcelo Tricca Figueiredo
Renata De Fazzio Stuchi
TaƟane Sabião do Nascimento Ravazzi
20 – Erika CrisƟna Milanez
Luis Antonio Zanardi
Márcia Aparecida Mota Zirondi
Micheli Tai Carvalho
Profª Silene Fontana
Profª Zélia de Oliveira Pantaleão
21 – Alessandro Favarom Pirota
João Paulo Aparecido Porİrio da Silva
Prof. Ricardo Bosquesi
23 – Prof. Georges Carpigiani Bezas
26 – Miquéias Abner Boer
Colégio de Aplicação
24 – Profª Roseli Francisco Rainho de Lucena
Museu Padre Albino
17 – Prof. Sérgio Luiz de P. Bolinelli
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
16 – Karulini Davoli Prescilio Polo
18 – Floripes Waldomiro
29 –Renata Alessandra Rodrigues

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a parƟr
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Enquanto os ventos sopram
Alguns anos atrás, um fazendeiro possuía terras ao longo do
litoral do AtlânƟco. Ele constantemente anunciava estar precisando
de empregados. A maioria das
pessoas estava pouco disposta a
trabalhar em fazendas ao longo do
AtlânƟco. Temiam as horrorosas
tempestades que varriam aquela
região, fazendo estragos nas construções e nas plantações.
Procurando por novos empregados, ele recebeu muitas recusas.
Finalmente, um homem baixo e

magro, de meia-idade, se aproximou
do fazendeiro.
- Você é um bom lavrador? perguntou o fazendeiro.
- Bem, eu posso dormir enquanto os ventos sopram, respondeu o
pequeno homem.
Embora confuso com a resposta,
o fazendeiro, desesperado por ajuda, o empregou. O pequeno homem
trabalhou bem ao redor da fazenda,
mantendo-se ocupado do alvorecer
até o anoitecer e o fazendeiro estava
saƟsfeito com o trabalho do homem.

SIMPLES ASSIM
Dizem que passado o terremoto de Lisboa (1755), o rei
perguntou ao general o que
se havia de fazer. Ele respondeu
ao rei: ‘Sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos’.
Essa resposta simples, franca e direta tem muito a nos ensinar.
Muitas vezes temos em nossa
vida ‘terremotos’ avassaladores. O
que fazer? Exatamente o que disse o
general: ‘Sepultar os mortos, cuidar
dos vivos e fechar os portos’.
E o que isso quer dizer para a
nossa vida?
Sepultar os mortos significa
que não adianta ficar reclamando
e chorando o passado. É preciso
‘sepultar’ o passado. Colocá-lo debaixo da terra. Isso significa ‘esquecer’ o passado. Enterrar os mortos.

Cuidar dos vivos significa que,
depois de enterrar o passado, em
seguida temos que cuidar do presente. Cuidar do que ficou vivo.
Cuidar do que sobrou. Cuidar do
que realmente existe. Fazer o que
Ɵver que ser feito para salvar o que
restou do terremoto.
Fechar os portos significa não deixar as ‘portas’ abertas para que novos
problemas possam surgir ou ‘vir de
fora’ enquanto estamos cuidando e
salvando o que restou do terremoto de nossa vida. Significa concentrar-se na reconstrução, no novo.
É assim que a história nos ensina. Por isso a história é ‘a mestra da
vida’. Portanto, quando você enfrentar um terremoto, não se esqueça:
enterre os mortos, cuide dos vivos e
feche os portos.

NOVEMBRO - DATAS COMEMORATIVAS
1º – Dia de todos os santos
02 – Dia de finados
03 – Dia do Guarda Florestal e do Cabeleireiro
04 – Dia do Inventor
05 – Dia nacional da Cultura e da Ciência, do Cinema brasileiro, do Escrivão de
Polícia e do Radioamador
08 – Dia mundial do Urbanismo e do Aposentado
09 – Dia nacional do Hoteleiro e do Manequim
11 – Dia nacional do Supermercado
12 – Dia do Diretor de Escola e Municipal da Educação Ambiental
14 – Dia nacional de AlfabeƟzação
15 – Aniversário da Proclamação da República (1889) e Dia do Esporte Amador
17 – Dia da CriaƟvidade
18 – Dia nacional de combate ao racismo
19 – Dia da Bandeira Nacional e Mundial do Xadrez
20 – Dia nacional da consciência negra, do Auditor Externo e do Biomédico
21 – Dia nacional da HomeopaƟa e do DiabéƟco
22 – Dia da Música e do Músico
24 – Dia mundial do Vovô
25 – Dia mundial do doador de sangue e internacional contra a exploração da mulher
26 – Dia nacional de Ação de Graças e do Ministério Público
27 – Dia do Técnico de Segurança do Trabalho e internacional da luta contra o câncer
28 – Dia do Soldado Desconhecido
30 – Dia da Reforma Agrária, do Estatuto da Terra, do Síndico e do Teólogo

Então, uma noite, o vento uivou
ruidosamente. O fazendeiro pulou
da cama, agarrou um lampião
e correu até o alojamento dos
empregados. Sacudiu o pequeno
homem e gritou,
- Levanta! Uma tempestade
está chegando! Amarre as coisas
antes que sejam arrastadas!
O pequeno homem virou-se na
cama e disse firmemente:
- Não, senhor. Eu lhe falei: eu
posso dormir enquanto os ventos
sopram.
Enfurecido pela resposta, o
fazendeiro estava tentado a despedi-lo imediatamente. Em vez
disso, ele se apressou a sair e
preparar o terreno para a tempestade. Do empregado trataria
depois.

Mas, para seu assombro, ele
descobriu que todos os montes
de feno Ɵnham sido cobertos com
lonas firmemente presas ao solo.
As vacas estavam bem protegidas
no celeiro, os frangos nos viveiros
e todas as portas muito bem travadas. As janelas bem fechadas e
seguras. Tudo foi amarrado. Nada
poderia ser arrastado.
O fazendeiro então entendeu o
que seu empregado quis dizer. Retornou para sua cama para também
dormir enquanto o vento soprava.
O que se quer dizer com esta
história é que quando se está preparado - espiritualmente, mentalmente e fisicamente - não se tem
nada a temer.
Você pode dormir enquanto os
ventos sopram em sua vida?

Funcionários homenageados do mês
HOSPITAL PADRE ALBINO ͵ HPA
Fisioterapia – Thiago Alves Galli
Portaria - Marcelo Godoy Bueno
Serviço de Higiene e Limpeza Márcia CrisƟna Ruiz Pedroso
Farmácia - Mônica Guimarães
Serviço de Nutrição e DietéƟca Marli Maria Camilo Carai
Faturamento/Convênios - CrisƟna
Marson Coimbra
Recepção/Pronto Atendimento Francislaine C. Campos
CPD - CrisƟan Ernesto Regalado
Faturamento SUS - Izabel de FáƟma
Luizon
Laboratório - Maria Nilde dos Reis
Francisco
PABX - Vera Lúcia Cordassi

Radiologia - Danilo C. D’Assumpção
Escriturária - Jéssica Peroza dos Santos
UTQ - Maria Fernandes Boerin
UTI Adulto - Elisabete Ap. dos Santos
UTI InfanƟl - Josiane Soares Gonçalves
3º andar - Gisele Fernanda Santana
Hemodiálise - Marciel FausƟno
Unidade de Urgência e Emergência
Regiane dos Santos Simas
Enfermeiro Alex Rodrigo Puƫ
4 º andar - Tânia Azevedo da Silva
Maternidade - Mekita Santos Macedo
Pronto Atendimento - Andreia
CrisƟan do Nascimento
5º andar - Denise Felix de S. Cardoso
Centro Cirúrgico - Antonio Terra
Amaral

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS ͵ HEC
Laboratório: Gisele Fernanda
JacomeƩo - Biomédica
Portaria: Valdenir Francisco VitoreƟ
Serviço de Nutrição e DietéƟca
Copa: Lourdes Bigoni Schincaglia
Cozinheira: Luzia de L. Gonçalves
Agendamento on-line: Mariele
Rogero Azevedo
Serviço de Higiene e Limpeza: Sirlei
AndreoƟ
Farmácia: Maritsa de Freitas Scarbini
Transportes
Monitora - Camila Barbosa
Motorista - Sérgio Roberto dos Reis
Enfermagem
Enfermeira - Setuka Tereza Nose
UTI - Silvana Apolaro

C2PM - Jorge Tudes dos Santos
C3PAR - Rosineire Eliane Pirota
Psiquiatria - Ademir Aparecido Class
C3IMPAR - Regiane CrisƟna Barão
MI - Thiago Guelfi da Silva
C2IMPAR - Vera Lucia Simiel
CME - Clarice Gualdi Beatrice
Ambulatório - Renata MoreƟ
TelemarkeƟng: Ana Zélia B. Miranda
ReƟficação
Na edição anterior foram publicados
erradamente os dois nomes abaixo,
do Hospital Emílio Carlos:
Serviço de Nutrição e DietéƟca –
Cozinha – Cícera do Nascimento Arens
SAME – Roseli D. Baldo
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Algo que posso oferecer e ainda possuir: minhas próprias palavras.

Dicas para se viver melhor
39. Brincar com as crianças
É uma excelente estratégia para Ɵrar o foco
das preocupações, aproximar a família ou amigos
e facilitar o contato intergeracional. E todos
esses aspectos estão associados à longevidade.
Porém, para funcionar, é preciso que se tenha
um mínimo de afinidade com os pequenos.
40. Construir o próprio jardim
Mexer com plantas e flores pode ser um hobby
interessante e saudável, desde que você realmente
consiga Ɵrar prazer da aƟvidade. “Esse Ɵpo de
passatempo é muito válido para prevenir o estresse,
tanto quanto fazer trabalhos manuais ou cozinhar.
Só não pode virar roƟna e obrigação. Se a pessoa
tem que cozinhar ou cortar a grama todos os dias,
por exemplo, isso passará a representar, na vida
dela, mais uma fonte de tensão. E aí os beneİcios
não virão”, explica Armando Ribeiro Neto.
41. Desfrutar do sol
SenƟr na pele o calor dos raios solares não é
somente uma receita para adquirir disposição e
ânimo. Com cerca de 15 minutos de exposição,
oferecemos ao corpo algo que só o sol pode dar:
a energia necessária para a síntese de vitamina
D. “O composto é importanơssimo na fixação de
cálcio no organismo, prevenindo a osteoporose,
além de fortalecer o sistema imunológico”,
afirma a endocrinologista Bárbara Carvalho
Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais.
42. Perdoar mais
“Para envelhecer bem, é preciso olhar para
a nossa trajetória de vida aceitando os erros

comeƟdos e desculpando-se por eles. Da mesma
forma, é interessante perdoar aos outros,
percebendo que não fomos apenas víƟmas”,
diz a psicóloga Dorli Kamkhagi, colaboradora
do Laboratório dos Estudos do Envelhecimento
do Hospital das Clínicas (SP). “Perdoar é
reƟrar objetos pesados de uma mochila que
carregamos”, compara.
43. Dar uma chance à laranja
Uma única unidade é capaz de prover a
necessidade que o nosso corpo tem de vitamina C
a cada dia. “Protege contra o câncer, afasta aquela
gripe chata e até ajuda a pele a se recuperar mais
rapidamente dos estragos promovidos pelo sol”,
diz a nutricionista Gabriela Soares Maia.
44. Alongar o corpo todo
Os problemas mais frequentes do aparelho
locomotor, e que estão relacionados ao
envelhecimento, são a perda da mobilidade e
a osteoporose. “O alongamento, enquanto um
treinamento da flexibilidade, é um dos principais
fatores de manutenção da autonomia funcional em
idosos”, garante o educador İsico Estélio Dantas.
45. Cochilar após o almoço
Na Península de Nicoya, na Costa Rica, a
sesta é um costume insƟtucionalizado. E, em
muitas outras partes do mundo, as pausas para
um cochilo também são comuns. “Para quem
dorme pouco, essa pode ser uma estratégia
compensatória”, diz o neurofisiologista Flavio
Alóe. É como renovar as energias, antes de
recomeçar a jornada. ConƟnua.

Você sabia?
1 - Durante a Guerra de Secessão, quando as tropas voltavam para o quartel após uma
batalha sem nenhuma baixa, escreviam numa placa imensa: “O Killed”’ (zero mortos ). Daí
surgiu a expressão “OK” para indicar que tudo está bem.

Segredos culinários
Bolos
9. O bolo de chocolate ficará mais leve e com
uma cor mais bonita se você acrescentar uma
colher de chá de bicarbonato de sódio.
10. Em vez de água, use suco de laranja na sua
receita de pão-de-ló. Assim, ele ficará mais
saboroso.
11. Para conservar os biscoitos sempre

fresquinhos, coloque dentro do recipiente em
que você for guardá-los um pedaço de pão.
12. Para que seu bolo fique marmorizado (com
duas cores), coloque um pouco de café solúvel
na massa crua.
13. Se você untar a fôrma e polvilhar com
farinha de trigo ou de rosca, o bolo não grudará.

CURIOSIDADE
Por que o cesƟnho de carregar crianças se chama moisés?
No Egito AnƟgo, os faraós obrigavam todo o povo israelita a trabalhar como escravo e decidiram
que todos os primogênitos dos israelitas deveriam ser mortos. Moisés acabara de nascer e para
salvar o bebê, sua mãe o colocou num cesto e soltou-o nas águas do Rio Nilo. A irmã de Moisés
foi seguindo o cesto de longe para ver quem o encontraria. Uma princesa estava à beira do rio
quando viu o bebê e decidiu levá-lo para o palácio. A irmã de Moisés apareceu e disse à princesa
que conhecia uma babá muito boa para cuidar dele. A babá era sua mãe. Foi assim que a própria
mãe de Moisés o criou dentro do palácio do faraó.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

C U L I N Á R I A

Rondelli de batata com
tomate seco
Ingredientes
Massa
- ½ quilo de batata cozida (pesar depois
de cozida)
- 100g de queijo ralado
- 1 colher (sopa) de margarina
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- sal a gosto
Recheio
- 100 g de mussarela
- 200 g de tomate seco
- ½ maço de rúcula
- 100 g de mussarela de búfala
Modo de fazer
Molho opcional
Em uma panela aqueça um pouco de
azeite e refogue alho e cebola. Junte o
molho de tomate. Deixe ferver, em fogo
baixo, por cerca de 30 minutos.
Massa
Em um recipiente, coloque a batata
cozida, a margarina, o queijo ralado, sal
e farinha de trigo (reserve um pouco).
Misture com as mãos (neste momento,
se necessário, uƟlize a farinha reservada).
Abra a massa obƟda sobre um pedaço de
papel alumínio polvilhado com farinha
de rosca. Espalhe sobre ela as faƟas de
mussarela, a mussarela de búfala e o
tomate seco. Regue com um pouco de
azeite (opcional).
Enrole com auxílio do papel alumínio.
ReƟre o papel e acomode-o em um
recipiente. Regue com o molho e polvilhe
queijo ralado. Leve ao forno para graƟnar.
A seguir, corte em rodelas com uma
espessura de aproximadamente 2 dedos.
Servir com rúcula.
DICA: Cozinhe as batatas com água e
caldo de galinha.

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br
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Semana Monsenhor Albino

Museu Padre Albino reapresenta salas e novos painéis
No dia 18 de setembro, o Museu
Padre Albino realizou solenidade
para reapresentação de salas e de
novos painéis.
O Diretor do Museu, Prof. Sérgio
Bolinelli, falou sobre a reforma geral
do prédio, sem alterar qualquer dos
cômodos. Em seguida apresentou
algumas lembranças do Padre Albino na forma de quatro banners,
uma nova peça para o acervo, obƟda graças às Irmãs Franciscanas,

que conseguiram “salvar” o vidro da
tampa do caixão do Padre Albino,
após a exumação dos restos mortais
dele, e um pequeno aparelho – uma
câmera da TV Catanduva Canal 6.
Encerrando a solenidade, Prof.
Sérgio Bolinelli convidou os presentes para conhecerem a nova disposição do acervo pelas várias salas.
Durante a solenidade houve apresentação ao violão do Prof. Osmar
José Maguetas.

Fundação outorga o Troféu Monsenhor
Albino à Profª Laiz Tognella
Divulgação

Dr. José Carlos Amarante entrega o troféu à Profª Laiz, juntamente com o Dr. Nelson Jimenes.

A Fundação Padre Albino
realizou dia 21 de setembro, no
Anfiteatro Padre Albino, às 20
horas, a solenidade de outorga do
Troféu Monsenhor Albino 2012.
O Troféu Monsenhor Albino foi
outorgado à Profª Laiz Sampaio
Pereira Tognella, que foi docente,
Coordenadora da Graduação e
do Centro de Pós-Graduação da
Faculdade de Administração de
Empresas de Catanduva (FAECA)
e Supervisora de Educação da
Fundação Padre Albino, quando
deu sua preciosa e inesƟmável
colaboração na elaboração do
processo que culminou com a autorização e instalação do curso de
Direito da Fundação Padre Albino.
Na solenidade de outorga do
troféu, Dr. Nelson Jimenes, Diretor
Geral das Faculdades Integradas
Padre Albino, destacou a Profª Laiz
como gestora educacional, professora e ser humano e a Secretária do
Campus I, Ondina Teresa Bataglia
Barreira, traçou a trajetória dela na
faculdade, citando suas qualidades
como educadora, mãe e amiga.
O Troféu Monsenhor Albino foi
entregue à Profª Laiz pelo Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, presidente da Diretoria AdministraƟva

da Fundação Padre Albino. Ela
ainda foi homenageada pela neta
Laura e pelos funcionários docentes e administraƟvos do Campus I.
Profª Laiz agradeceu pelo troféu
e destacou o trabalho da Fundação
Padre Albino pelos seus conselheiros, que trabalham pela comunidade voluntariamente. Licenciada
em História pela Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Catanduva, Profª Laiz é Mestre em
História Social pela Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
O Troféu Monsenhor Albino é
outorgado anualmente a pessoa
ou enƟdade que contribua (ou
tenha contribuído) de maneira
efeƟva com os objeƟvos da Fundação Padre Albino.
Ao final da solenidade houve
apresentação do Coral MokiƟ Okada, regido pela Profª Patrícia Supi.
À solenidade compareceram ainda
o presidente do Conselho de Administração da Fundação Padre Albino,
Dr. Antonio Hercules, o Bispo da Diocese de Catanduva, D. Otacílio Luziano da Silva, conselheiros da Fundação, diretores de departamentos,
professores, funcionários, familiares
da homenageada e convidados.

Museu Padre Albino

Os novos painéis e peças apresentados.

Colégio de Aplicação promove concurso
de música sobre Padre Albino
Divulgação

Alunos parƟcipantes do concurso.

O Colégio de Aplicação promoveu dia 19 de setembro o concurso de música Monsenhor Albino
– Cem Anos da sua Chegada. O concurso teve como objeƟvo resgatar,
esƟmular e incenƟvar nos alunos do
8º ano (13 anos) o senƟmento de
solidariedade, respeito e amor ao
próximo.
As professoras Tânia Pimentel e
Fabiana Checconi informaram que
os alunos pesquisaram a biografia
do Padre Albino para a composição
das músicas. Na final foram apresentadas três músicas, interpretadas pela cantora Marcela Ferreira
Masocca, para um júri formado
pelo Prof. Sérgio Luís de Paiva Bolinelli, Dr. Nelson Gomes Hespanha e
Mauro Tadeu Assi.
O grupo composto por Beatriz
da MaƩa Ambrósio, João Pedro
Serpa Figueiredo, Juan Henrique

Correa Nunes e Thaina Zotarelli
compôs Quando Santo Virar, versão
da música Quando a chuva passar,
de Ivete Sangalo.
Giovani Napoli Lourenço, João
Henrique de Oliveira Tedokon,
Leonardo Guardia Drago, Mateus
Gomes Moreira e Rafael Rebelato
compôs Como é grande o meu amor
pelo Monsenhor, versão da música
Como é grande o meu amor por
você, de Roberto Carlos, e a terceira
composição, Disparada, versão da
música Disparada, interpretada
pelo Padre Fabio de Melo, é autoria do grupo formado por Ana Lara
Rosalez, João Pedro da Silva, Leơcia
Vieira da Silva e Maria Eduarda de
Almeida Farizato.
O resultado final foi 1º lugar,
Disparada; 2º lugar, Quando Santo
Virar, e 3º lugar, Como é grande o
meu amor pelo Monsenhor.

Campeonato de Xadrez
O Colégio de Aplicação realizou
dia 20 de setembro um Campeonato de Xadrez com a parƟcipação de
alunos de 8 a 17 anos. Pela segunda vez consecuƟva o campeão foi
o aluno Matheus Istauro Boni, do
9º ano.

Divulgação
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Dia da Responsabilidade Social

FIPA participa com 15 projetos
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) parƟciparam, dia
29 de setembro, do Dia da Responsabilidade Social, uma iniciaƟva da
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES)
que visa concentrar em um único
dia, por todo país, uma mostra das
aƟvidades desenvolvidas pelas IES
com a comunidade ao longo do
ano, proporcionando mais visibili-

dade e força aos atos realizados.
Além dos beneİcios à sociedade,
as ações ainda garantem a cerƟficação das insƟtuições parƟcipantes com o Selo “InsƟtuição Socialmente Responsável”.
Nesse dia, as FIPA parƟciparam
com projetos realizados somente
naquele dia e outros que aconteceriam no dia e no decorrer do
ano. Os projetos por cursos são:

GPS da Alegria

O curso de Pedagogia, dia 29
de setembro, através do projeto
GPS (Grupo de Pedagogos Solidários) da Alegria, visitou as crianças
internadas na Pediatria e na Unidade de Queimados do Hospital
Padre Albino.
O objeƟvo foi proporcionar entretenimento e aprendizado por
meio de leituras/contação de histórias para crianças em sistema de
internação hospitalar. As histórias
foram lidas/contadas com a uƟ-

Divulgação

lização de diversos recursos, tais
como fantoches, músicas, livros
infanƟs, maquiagens e massas de
modelar.
Seis alunas e as professoras
Silene Fontana e Fabiana Fiorim
Checconi contaram histórias e entregaram a cada uma o “avental de
histórias dos Três Porquinhos”.
Em parceria, o Colégio de
Aplicação arrecadou cerca de 450
brinquedos usados, que foram doados à brinquedoteca da Pediatria.

Campanha do Coração: Eu sou 12 por 8
Dia 29 de setembro, o curso de
Enfermagem, com alunos da 2ª a 4ª
série, realizou a Campanha do Coração: Eu sou 12 por 8 em parceria com
o Maranhão Supermercados, das 8
às 14 horas.
As aƟvidades compreenderam
consulta de enfermagem, com enfoque educaƟvo e informaƟvo, abrangendo aferição da pressão arterial;

medição de peso e altura e cálculo do
índice de massa corpórea/IMC; dieta
alimentar e restrição ao sal; redução
e possível abandono do cigarro e
bebida; exercícios İsicos regulares,
controle do colesterol, triglicérides e
diabetes e medidas anƟestresse.
No período foram feitos 184
atendimentos, com idades de 12 a
85 anos.

Projeto para deficientes visuais
O curso de Administração apresentou para cerca de 60 convidados
do bairro São Francisco, o projeto
social “InformáƟca para Deficientes
Visuais”, lançado há mais de cinco
anos.
O Prof. Ms. Marcílio Antônio Bortoluci fez a palestra “A valorização da
vida e o deficiente visual” e o projeto
foi apresentado pelo Prof. Ms. José
Claudinei Cordeiro, seu idealizador.
Em seguida, os convidados intera-

Divulgação

giram com os deficientes visuais no
laboratório de informáƟca do curso.

Enfermagem - Saúde do Caminhoneiro e Campanha do Coração:
Eu sou 12 por 8; Medicina - Peer
EducaƟon e Cursinho Comunitário
Sala Extra; Educação Física - Gincana EsporƟva na Casa de Apoio
ao Menor, Recreação Solidária,
Interação entre Educação Básica e
Ensino Superior e Faculdade da 3ª
Idade; Pedagogia - GPS da Alegria
(Grupo dos Pedagogos Solidários

da Alegria); Administração - Integração Bairro/Escola sobre aula
de informáƟca para deficientes
visuais, Projeto Social InformáƟca
Inclusiva para Crianças, Projeto
“ABC da InformáƟca”, Projeto InformáƟca Inclusiva para Deficientes
Visuais Adultos e Projeto o Bê-aBá da InformáƟca para Bombeiros
Mirins; Direito - Adolescentes em
situação irregular.

Projeto Adolescer - Peer Education 2012
Alunos do curso de Medicina,
integrantes da IFMSA Brazil (InternaƟonal FederaƟon of Medical
Students AssociaƟons of Brazil), realizaram o Projeto Adolescer - Peer
EducaƟon 2012.
O projeto teve a parƟcipação
de cerca de 40 alunos, do 1º ao 3º
ano. Iniciado no dia 08 de agosto, as
ações ocorreram de 20 de agosto a
20 de setembro na ONG Programa
Beneficente Criança, Cidadão do
Futuro e na EE “Nestor Sampaio Bittencourt”, beneficiando mais de 400
adolescentes entre 12 e 17 anos.
O projeto promoveu dinâmicas, aƟvidades, preenchimento de

Divulgação

quesƟonários e discussões envolvendo os temas auto-esƟma, puberdade, namoro, relação sexual,
TPM, masturbação, gravidez na
adolescência, métodos contracepƟvos, preliminares, relação com os
pais e DSTs e AIDS.

Atividades no “Pachá”
Cerca de 20 alunos do 2° ano
de Licenciatura de Educação Física, coordenados pelos professores
Sérgio Ricardo dos Santos e Dirce
Aparecida Gimeniz, desenvolveram
aƟvidade no dia 29 de setembro
na EMEF Prof. Waldemar MarƟns
Aydar, no Residencial Pachá.
Em grupo foram desenvolvidas
habilidades motoras e cogniƟvas,
para incenƟvar a aƟvidade İsica
e esƟmular a experiência de parƟlhar. Os alunos desenvolveram
as aƟvidades uƟlizando materiais
recicláveis, tais como vai e vem de

Divulgação

garrafas pets, dominós de caixas de
leite, mini jump, arcos e cordas, teatrinho, balangandãs, entre outros.
ParƟciparam das aƟvidades cerca de 50 pessoas, incluindo crianças e pessoas da comunidade.

Visita de alunos da cidade de Bocaina
O curso de Educação Física recebeu 42 alunos da EE Capitão Henrique Montenegro, da cidade de
Bocaina, que visitaram as FIPA com
o objeƟvo de adquirir informações e
conhecimentos sobre a perspecƟva
biológica do corpo humano. A aƟvidade faz parte do projeto “Corpo:
cultural, biológico e social” que o
Prof. Ademir Testa Jr, também docente das FIPA, desenvolve na escola
durante as aulas de educação İsica.
Os alunos Ɵveram contato com a
estrutura de laboratórios oferecida

Divulgação

pelas FIPA e foram acompanhados
pelos graduandos do curso de Licenciatura em Educação Física, que
interagiram com eles, além de orientá-los em diferentes momentos
sobre conhecimentos específicos da
área de Educação Física.
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Hospitais realizam ação pela doação de órgãos
A Comissão intra-hospitalar de
doação de órgãos e tecidos para
transplante dos Hospitais da Fundação Padre Albino, em parceria
com o Banco de Olhos de Catanduva, realizou uma ação de conscienƟzação à população no dia 29
de setembro, das 8h30 às 12h, na
Praça da República.
De acordo com a enfermeira
da captação da Comissão intrahospitalar de doação de órgãos e
tecidos do Hospital Padre Albino,
Camila Chierato, a Comissão trabalha para detectar possíveis
doadores de órgãos e tecidos no

hospital, pessoas com diagnósƟco
de morte encefálica, conforme a
resolução do Conselho Federal de
Medicina – CFM.
A enfermeira ressalta a importância das pessoas deixarem claro
para as suas famílias que são doadores. “Não é necessário deixar
nada por escrito, mas os familiares
precisam se comprometer a autorizar a doação após a constatação da
morte encefálica do paciente”, diz.
A aƟvidade fez referência ao
Dia Nacional da Doação de Órgãos
e Tecidos, comemorado no dia 27
de setembro.

Hospitais sorteiam mimo entre os
colaboradores homenageados
Comunicação/HPA

Entrega do mimo à ganhadora do Hospital
Emílio Carlos.

O Departamento de Recursos
Humanos, em parceria com o Serviço da Qualidade e o Grupo de
Trabalho de Humanização dos hos-

pitais da Fundação Padre Albino,
sorteou no úlƟmo dia 19 de setembro, entre os colaboradores parƟcipantes do projeto Homenageado
do mês, uma tevê/monitor no Emílio Carlos e outra no Padre Albino.
MaƟlde Ivete Bolonhini, auxiliar
de enfermagem do Pronto Atendimento do Hospital Padre Albino, e
Márcia Barbuio Occhiena, enfermeira da Unidade de Tratamento Intensivo/UTI Adulto do Hospital Emílio Carlos, foram as contempladas.
Periodicamente, as lideranças
indicam um nome por setor com
base no desempenho do colaborador nas avaliações mensais que
seguem a políƟca de recursos humanos. O projeto tem o objeƟvo de
fortalecer a humanização hospitalar.
Os clientes internos e externos
podem conhecer o colaborador
homenageado de cada setor por
meio do Jornal da Fundação Padre
Albino.

Agradecimento e reconhecimento
À Direção Geral do Hospital
Emílio Carlos
Sr. Diretor,
É com grande orgulho e respeito que me dirijo à V.Sa. para
agradecer a toda a equipe que
cuidou da minha mãe, Rosa Luizão Dermonde, durante o período
(25/09/2012 à 28/09/2012) em
que esteve em tratamento nesse
hospital. Foi bom contar com os
integrantes da equipe dessa renomada insƟtuição - médicos, enfermeiros, secretárias, copeiras, funcionários do apoio, encarregados
da limpeza - sempre tão genƟs e

atenciosos, atendendo com presteza à todas solicitações feitas.
Cientes da excelência do hospital,
no tratamento, não Ɵvemos dúvidas. Por dever de jusƟça e graƟdão não posso deixar de relatar o
modo especial com que os usuários são tratados!
Obrigado em especial ao Dr. Ricardo Gonsaga e Equipe! Obrigado
também ao AME CATANDUVA!
Que Deus abençoe a todos e
que conƟnuem a exercer seu trabalho com dedicação e amor.
Obrigado por tudo.
Marcos Dermonde

Divulgação

População foi conscienƟzada da importância da doação de órgãos.

Novas poltronas para os acompanhantes
Comunicação/HPA

As poltronas foram distribuídas nos hospitais
Padre Albino e Emílio Carlos.

O Grupo de Trabalho de Humanização, em parceria com o Comitê Gestor dos hospitais, viabilizou

a compra das novas poltronas para
os acompanhantes do Sistema
Único de Saúde/SUS.
Ao todo foram adquiridas 258
cadeiras de repouso com estrutura
em ferro, pintura epóxi, cordas de
silicone e assento de courvin – um
invesƟmento de R$ 12.642,00 que
a sociedade ajudou a conquistar
com a parƟcipação em eventos
como o Churrasco Solidário e a
Feijoada Solidária, realizados pelo
Grupo de Humanização Hospitalar.
As novas poltronas foram distribuídas nas enfermarias do Emílio Carlos e Padre Albino.
O Grupo de Trabalho de Humanização dos hospitais da Fundação
Padre Albino agradece a todos que
colaboraram para a concreƟzação
desta melhoria.

Professora da Enfermagem obtém doutorado
A professora do curso de Enfermagem Simone Roque Mazoni
obteve o ơtulo de Doutora em
Ciências dia 14 de setembro úlƟmo
junto à Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo, Programa Interunidades

de Doutoramento em Enfermagem
EE/EERP-USP.
A tese da Profª Simone foi “Elaboração e Validação do DiagnósƟco de Enfermagem Dor de Parto”,
orientada pela Profª Drª Emilia
Campos de Carvalho.

Campanha do Coração na
Paróquia de Santa Rita
O curso de Enfermagem das
FIPA realizou dia 08, das 19 às 22
horas, em parceria com a Paróquia
Santa Rita, na Novena de Nossa Senhora Aparecida, em alusão ao Dia
da Vida, a aƟvidade “Campanha do
Coração: Eu sou 12 por 8”, com parƟcipação de alunos da 4ª série.
De acordo com a Coordenadora do curso, Jussara Sperandio,

foram atendidas 112 pessoas, que
aferiram a pressão arterial, mediram peso e altura e foram orientadas com relação à dieta alimentar,
restrição ao sal, redução e possível
abandono do cigarro e bebida, à
importância de exercícios İsicos regulares, do controle do colesterol,
triglicérides e diabetes e a medidas
anƟestresse.

Dica do Poupinho
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VESTFIPA apresenta os cursos das FIPA
Fotos: Divulgação

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizaram de 03
a 05 de outubro, no Campus Sede,
a VESTFIPA, um evento onde os
alunos do Ensino Médio puderam
aprender mais sobre profissões e Ɵ-

veram contato com uma faculdade
que oferece cursos com ensino de
qualidade.
Vinte escolas e 855 alunos visitaram a feira, que funcionou das 8
às 12 horas, das 13h30 às 16h30 e

Vestibulares encerram
inscrições em novembro
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) encerram em
novembro próximo as inscrições
para o Processo SeleƟvo VesƟbular Unificado 2013 e para o curso
de Medicina.
O prazo de inscrição para o VesƟbular Unificado para os cursos de
Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física (Bacharelado e
Licenciatura), Enfermagem e Pedagogia termina no dia 12 de novembro e a prova será aplicada no dia
20 do mesmo mês, às 19 horas, no
Campus I (FAECA), na Rua Seminário 281, São Francisco.
As vagas ofertadas são Administração, 180; Biomedicina, 50;
Direito, 100; Educação Física (Bacharelado), 60; Educação Física (Licenciatura), 120; Enfermagem, 60,
e Pedagogia, 60. Todos os cursos
são noturnos.
As inscrições estarão abertas 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. As Faculdades Integra-

das Padre Albino serão responsáveis pelo vesƟbular.
MEDICINA
As inscrições para o vesƟbular
do curso de Medicina (64 vagas e
período integral) estarão abertas
até 23 de novembro de 2012, disponíveis exclusivamente pela internet, pelo site www.vunesp.com.
br, mediante o preenchimento da
ficha de inscrição e o pagamento
da taxa, de R$ 120,00 (cento e vinte
reais), por meio de boleto bancário,
em qualquer agência bancária. O
manual do candidato estará disponível aos interessados somente no
site www.vunesp.com.br
As provas serão aplicadas nos
dias 19 e 20/12/2012, a parƟr das
14 horas, nas cidades de Catanduva
e São Paulo, conforme a opção do
candidato no momento da inscrição. Durante o período de inscrição
estará disponível serviço de informações aos candidatos nas Secretarias dos Cursos, no site www.fipa.
com.br, pelo e-mail atendimento@
fipa.com.br ou pelo telefone 0800772-5393. O manual do candidato
estará disponível aos interessados
no site www.fipa.com.br

das 19 às 22 horas nos dias 03 e 04 e
das 8 às 12 horas no dia 05. Os alunos visitantes conheceram os cursos
das FIPA, fizeram visitas guiadas pelo
campus, assisƟram palestras com
profissionais, parƟciparam de aƟvidades culturais e de lazer e receberam brindes. O Colégio de Aplicação,
manƟdo pela Fundação Padre Albino, também parƟcipou do evento.

Cada curso das FIPA, com a
parƟcipação aƟva de seus alunos,
funcionários e professores, fez demonstração das aƟvidades práƟcas
de vivência curricular em laboratórios, academia e salas especiais,
oferecendo aos visitantes uma visão mais ampliada das profissões.
A VESTFIPA teve o apoio da Caixa Econômica Federal e da MaƟlat.

Melhorias físicas nos campi
As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) adquiriram aparelhos
de ar-condicionado para salas de
aula do Campus Sede (5º e 6º anos
do curso de Medicina), quarto dos
internos e Ambulatório de Ortopedia, no Hospital Emílio Carlos,
Laboratórios de Micro-Imuno-Parasitologia e para a sala de estudo da
Biblioteca.
A Direção Geral autorizou também aquisição de lixeiras recicláveis
para os dois campi e anfiteatro, pintura de duas lixeiras recicláveis, colocação de espelhos nos sanitários
masculinos e femininos de alguns
setores, ampliação do estaciona-

mento (atrás do refeitório, em frente à caixa d´água), reforma da passarela (atrás da canƟna e ao lado do
refeitório), pintura da sala do professor e sanitários do Laboratório de
Anatomia, reforma dos pés das 14
mesas do Laboratório de Anatomia
(troca de ferragem e pintura), pintura de quatro saletas para atender
a demanda das Ligas do curso de
Medicina e eventuais reuniões que
necessitem de sala disponível (mobiliadas com venƟladores, quadro
branco, mesa e cadeira para professor e 18 carteiras por sala) e aquisição de aparelho soprador e sugador
de folhas para o jardim.

Revista publica artigo de professor
da Educação Física
A Revista Brasileira de Cirurgia
Cardiovascular (RBCCV) - Brazilian
Journal of Cardiovascular Surgery
- Volume 27, Número 2, Abril/Junho 2012, publicou o arƟgo Idioma Grego: Análise da EƟmologia
Anatomocardiológica: passado e

presente do Prof. Georges Bezas,
do curso de Educação Física das
FIPA.
Prof. Georges informou que o
arƟgo, que teve a orientação do Dr.
Alexandre Werneck, da Famerp,
será seu trabalho de mestrado.

10

Dica do Poupinho

OUTUBRO / 2012

ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•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.
RuaBeloHorizonte,689-Fone:35225381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA
•Dr. José Luís Sampaio MarƟns
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 GrisoƩo
Av.: Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa CrisƟna Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179

Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas e demais aparelhos de iluminação.

CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•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. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino CaƩalini
Rua Maranhão, 1.405 - Fone: 3524 4809
GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GERIATRIA
Dr. Eduardo Marques da Silva
Rua Maranhão, 1909 – Fone: 3522 6060
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 GrisoƩo
Av.: Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
NEUROLOGIA CLÍNICA Έadulta e infanƟlΉ
Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral eletroneuromiografia e potenciais evocados audiƟvo 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. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3525 3139
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•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. Antônio Carlos Alonso Braido
Rua Belém, 440 - Fone: 3523.1899
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263
ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA
•Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269
Fones: 3522 5396 – 3522 5397
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586. - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni SaccheƟn
Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

JORNAL DA FUNDAÇÃO
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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
PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405 - Fone: 3523 2223
PEDIATRIA E PUERICULTURA
•Dr. João Romera
Rua Maranhão, 1.341 - Fone: 3522 3444
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
PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Belo Horizonte, 1023 - Fone: 3522 3899
REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiaƫ
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 – 3522 7601
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
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Dica do Poupinho
Use luz natural de janelas sempre que possível.

Recanto realiza a Semana do Idoso
O Recanto Monsenhor Albino
realizou de 20 a 27 de setembro
a Semana do Idoso de 2012, com
uma variada programação.
Na abertura da Semana, às
9h30, foi celebrada missa para
marcar a inauguração da reforma
da capela, com apresentação do
hino do Padre Albino pelo Coral de
Idosos do Recanto.
Os idosos foram, ainda, à pastelaria Casa da Mama e à Pizzaria
Cascata, parƟciparam de rodada
de salgados da Lanchonete 2001,
com música ao vivo de Branquinho
& Vinícius, de mini-gincana e plan-

Ɵo de árvores, com apresentação
de canções pelo Grupo de Escoteiros Cidade FeiƟço, assisƟram as
apresentações solo e teclado da
dupla Rodrigo Lopes & Souza Occhiena, com a parƟcipação do Grupo de Jovens JUTA, e da Banda da
Polícia Militar e de tarde dançante
ao som de acordeom.
Irmã Anália Nunes, Supervisora do Recanto, disse que a Semana ocorre todos os anos e é muito
aguardada pelos idosos, pois promove aƟvidades diferenciadas e
diversificadas, envolvendo toda a
sua equipe mulƟprofissional.

IV Jornada de Atualização em Pediatria
Divulgação

O curso de Medicina das FIPA
realizou dia 09 de outubro, no Anfiteatro Padre Albino, a IV Jornada de
Atualização em Pediatria.
As palestras, seguida de discussões, foram Doença do refluxo
gastro-esofágico em Pediatria, pela
Profª Drª Andréa ConƟni Rodrigues,
Doutora em Saúde da Criança e
do Adolescente pela Universidade
de São Paulo e Professora Adjunta da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar) e Atualização no
tratamento das manifestações alérgicas agudas na infância - UrƟcária,

Angioedema, Choque AnafiláƟco,
pela Profª Drª Flávia Gomes Pileggi
Gonçalves, Doutora em Saúde da
Criança e do Adolescente pela Universidade de São Paulo e Professora
Adjunta da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar).
Realizada pelas disciplinas de
Puericultura e Clínica Pediátrica e
pela Liga de Pediatria, a Jornada teve
como coordenadoras a Profª Drª Gisele Maria Couto, Drª Gracy Helen
Gaetan Afonso e Natália Simões Pião,
respecƟvamente presidente docente
e discente da Liga de Pediatria.

Direito sedia curso da Escola
Paulista de Magistratura
O curso de Direito das FIPA firmou parceria com a Escola Paulista
de Magistratura para transmissão
do 3º Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento (modalidade telepresencial), que habilitará mais conciliadores para atuarem no futuro
Centro Judiciário de Solução de

Conflitos de Catanduva.
O módulo I do curso, ministrado
no Campus I das FIPA, será encerrado dia 21 de novembro próximo.
Do curso parƟcipam conciliadores,
mediadores, serventuários da JusƟça e comunidade em geral (maiores
de 21 anos).
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Divulgação

Tarde dançante com acordeon.

Alunos do Direito fazem palestra
para adolescentes
Dia 28 de setembro, das 10h30 às
12 horas, alunos do 2º ano do curso
de Direito das FIPA, orientados pelo
Prof. Luis Roberto Rissi, ministraram
a palestra “Adolescentes em situação
irregular” para alunos do 2º grau da
Escola Estadual Paulo de Lima Correa,
de Catanduva. A aƟvidade fez parte do
Dia da Responsabilidade Social.
A palestra foi ministrada por
oito alunos que fizeram suas explanações para aproximadamente
80 adolescentes da escola, com a
presença de professores e funcionários. De acordo com o Prof. Rissi,
os temas foram desenvolvidos de
forma a sanar eventuais dúvidas no
plano jurídico dos alunos no que diz
respeito ao envolvimento em eventuais ações ilícitas, como quem
pode ser punido pelo ECA; quais
as medidas previstas para o adolescente que cometeu atos ilícitos;
como funciona a aplicação das re-

gras processuais para os adolescentes envolvidos em crimes e drogas,
bulling, uso de aparelhos de telefone celular nas escolas, entre outros.
“O resultado foi muito produƟvo, havendo grande interesse por
parte dos alunos, o que ficou demonstrado através de uma extensa
bateria de quesƟonamentos feitos
por eles”, disse o Prof. Rissi. O professor responsável pelo projeto disse ainda que professores também
ficaram saƟsfeitos com as informações transmiƟdas, pois vão auxiliá-los na tarefa de educar.
Esse grupo de extensão foi criado com o objeƟvo de proporcionar aos alunos do curso de Direito
a oportunidade de, com o devido
preparo, interagirem com o público
alvo (adolescentes de escolas públicas estaduais) para tratarem de assuntos atuais e de interesse, numa
exposição em forma de palestra.

GAC da Medicina visita o Recanto
Divulgação

Os alunos desenvolveram aƟvidades e se confraternizaram com os idosos.

O Grupo de Apoio à Comunidade (GAC), formado em sua maioria
por alunos do 1° e 2° ano do curso
de Medicina das FIPA, visitou o Recanto Monsenhor Albino.
O grupo arrecada recursos através de festas e patrocínios e realiza
aƟvidades em dias fesƟvos como Dia

da Criança, dos Idosos, entre outros.
No Recanto os alunos comemoraram o Dia dos Idosos e desenvolveram
aƟvidades de manicure e pedicure
com as idosas, jogos com os idosos
e um bingo com todos os idosos. O
grupo levou lanche e refrigerante e se
confraternizou com os idosos.
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Hospitais fazem ato simbólico pelo reajuste da tabela SUS
Dia 10 de outubro, os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino
realizaram um ato simbólico em
uma ação conjunta que mobilizou
todas as Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos do Estado parƟcipantes
do movimento Tabela SUS. Reajuste
Já! Os funcionários dos hospitais
trabalharam com camisetas pretas
estampadas com a logomarca da
campanha. Os funcionários da Coordenadoria Geral da Fundação, das
Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA) e do Padre Albino Saúde (PAS)
foram solidários ao movimento.
Às 10 horas, o presidente da
Diretoria AdministraƟva da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, concedeu entrevista coleƟva
à imprensa local explicando o
movimento.
Até agora, 83 insƟtuições filantrópicas já assinaram a anuência
ao movimento, estão apoiando e
parƟcipando das ações. O objeƟvo
é contar com o maior número possível de parceiros, demonstrando
união e representaƟvidade do setor

na busca de um objeƟvo comum:
pleitear uma remuneração justa
pelos serviços prestados e uma
solução para o endividamento dos
hospitais, ocasionado pela defasagem dos valores da tabela.
Além de diversas Santas Casas
e Hospitais do Estado de São Paulo,
a campanha já ganhou a adesão de
enƟdades de Mato Grosso, Minas
Gerais e Ceará e conƟnua contando
com a inclusão de novos parƟcipantes, já que a situação deficitária
e os problemas do setor filantrópico são parecidos e comparƟlhados
em todo o Brasil.
Movimento
Campanha iniciada por um grupo de representantes de Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo reunidos no dia 10
de setembro, em Votuporanga/SP, o
“Tabela SUS, Reajuste Já” nasce da
necessidade de mobilizar e buscar
uma resolução aos problemas enfrentados por insƟtuições filantrópicas de saúde, cujas finanças correm

sérios riscos de entrar em colapso,
caso nenhuma medida seja tomada.
O objeƟvo essencial é sensibilizar todas as esferas governamentais para a defasagem da tabela de
remuneração dos serviços prestados ao SUS, bem como do nível
de endividamento das InsƟtuições
Filantrópicas. A remuneração da
tabela SUS – que não é ajustada há
anos – não é suficiente para suprir
os custos de manutenção dos atendimentos prestados.
A Carta do Interior é o símbolo da
união entre as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. O documento,
elaborado em assembleia conjunta
com aproximadamente 50 das enƟdades parƟcipantes do movimento,
relata as dificuldades e muito pacificamente solicita providências aos
Governos Federal e Estadual quanto
à situação das filantrópicas.
A Presidente Dilma Roussef e
os governadores de Estados – no
caso de São Paulo, Geraldo Alckmin – receberão a Carta do Interior,
anexada às cartas de anuência de

todos os apoiadores da campanha,
além de todo o material produzido
e repercuƟdo sobre ela. A parƟr
daí, aguardam-se providências sobre as solicitações.
O retorno e a repercussão do
movimento serão novamente discuƟdos em uma nova reunião entre
os representantes de InsƟtuições
parƟcipantes, que acontecerá no
dia 26 de novembro de 2012, em
Votuporanga/SP.
A mobilização da campanha
“Tabela SUS, Reajuste Já” precisa
contar com o engajamento de todos, principalmente da população,
para ganhar representaƟvidade.
Para conseguir agregar e envolver
o maior número de apoiadores,
o movimento tem uma Fan Page
no Facebook, onde é possível conhecer e acompanhar toda sua estrutura. Também é possível ajudar
a disseminar a campanha, por meio
dos “comparƟlhamentos” e das
“curƟdas” dos conteúdos. Acesse,
conheça e espalhe: hƩp://www.
facebook.com/tabelasusreajusteja
Fotos: Imprensa FPA

ColeƟva à imprensa.

Coordenadoria Geral e RH.

Coordenadoria Geral e RH.

Hospital Emílio Carlos.

Hospital Emílio Carlos.

Diretores da Fundação.

Faculdades Integradas Padre Albino.

Hospital Padre Albino.

Padre Albino Saúde.
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