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Divulgação

Os deputados Antonio Jácome (centro) e Sinval Malheiros são recebidos pelo Dr. Amarante.

HCC NA CÂMARA A Fundação Padre Albino participou, na Câmara
dos Deputados, dia 22 de novembro, da reunião da Comissão Geral
que debateu “As políticas públicas de combate à neoplasia maligna”.
O Dr. Jorge Valiatti, Diretor Técnico dos hospitais (primeiro a direita),
fez parte da mesa principal dos trabalhos e falou sobre a entidade e
o projeto do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC. Última página.

Direito da FIPA novamente é 5
No dia 21 de outubro último, o Ministério da Educação (MEC) publicou portaria renovando o reconhecimento do curso de Direito das
Faculdades Integradas Padre Albino – FIPA. O MEC acatou parecer da
Comissão Avaliadora, outorgando ao curso reconhecimento com perfil Excelente de qualidade e o conceito final 05 (cinco), nota máxima
possível. Página 07.
Divulgação

Deputado Dr. Sinval obtém emenda para o HCC
No mês de outubro passado, o deputado Dr. Sinval Malheiros (PTN/SP)
aprovou na bancada paulista emenda ao Orçamento Geral da União de
2017 de R$ 20 milhões em favor do Hospital de Câncer de Catanduva
(HCC). Querendo ampliar a divulgação do HCC, sensibilizando também o Legislativo Federal, Dr. Sinval convidou o deputado Antônio Jácome (PTN-RN),
presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Câncer da Câmara
Federal, para visitar o Serviço de Radioterapia dia 17 de novembro último.
Última página.

Elogios representam mais de 70% dos
atendimentos do SAC do HPA
No primeiro semestre de 2016, o Serviço de Atendimento ao Cliente –
SAC do Hospital Padre Albino registrou 18.277 atendimentos entre pesquisa de satisfação e demandas de Ouvidoria. Os elogios representam 70,14%
da amostragem. Página 06.

Medicina da FIPA recebe
certificado de qualidade

HERANÇA A FIPA realizou em outubro o VI Concurso de fotografia
“Multiculturalidade: tudo é poética, é arte, é humanidade”. A foto “Cultura também é herança” foi a vencedora. Página 09.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira
de Educação Médica (ABEM) instituíram o Sistema de Acreditação dos
Cursos de Medicina no Brasil (SAEME), processo de avaliação baseado
em indicadores de qualidade. O curso de Medicina da FIPA foi avaliado
neste ano e ao final do processo recebeu o parecer “ACREDITADO”, que
corresponde a um certificado de qualidade, com validade nacional e
internacional. Página 08.
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Estando próximo o final de mais
um ano, naturalmente começamos
a pensar nos preparativos dos festejos que marcam
esta época, quando comemoramos
o natalício de Nosso Senhor Jesus
Cristo, conhecido por Menino Jesus, e também a passagem do ano velho para o ano novo. Para a imensa
maioria das pessoas, esta época evoca muita alegria
e espírito de solidariedade, momento em que, mesmo que financeiramente não tenha sido um bom ano,
procuramos partilhar com os nossos familiares, amigos e parentes o pouco que temos, irmanados num só
espírito. Isso ocorre no mundo todo, mesmo naqueles
países com outras orientações religiosas.
Algumas pessoas, no entanto, costumam, nesta
época, ficar tristonhas e um pouco deprimidas por vários motivos: a ausência de pessoas queridas que se
foram no decorrer do ano que termina; a saudade de
pessoas que estão muito distantes; o medo do que há
por vir no ano novo e por aí vai. Isso tudo também é
muito natural, embora fuja um pouco do espírito natalino e cristão.
Nesses momentos, também nós, voluntários e
colaboradores da Fundação Padre Albino, como não
poderia deixar de ser, entramos no clima festivo e
fraterno. Porém, antes procuramos fazer um pequeno retrospecto de como foi o ano que se encerra
para constatar se a Fundação cumpriu ou não com
a sua missão, manteve sua visão e preservou seus
valores, como nos legou seu fundador e benfeitor
Padre Albino.
Não foi um ano fácil como, aliás, previmos no final
do ano passado. Foram muitas angústias e percalços
que tivemos que superar ao longo do ano para que a
Fundação se mantivesse firme e prestando os serviços
que a população precisa nas áreas da saúde, educação e assistência social.
A crise econômica, política, moral e ética que assolou o país neste ano trouxe muitas consequências
indesejáveis para todos os cidadãos, bem como para
as instituições, sobretudo as filantrópicas que prestam serviços de saúde ao SUS. Em momentos decisivos que antecederam a queda do governo petista, o
próprio governo admitia que não haveria recursos suficientes para honrar o trimestre final do ano em curso. Como se já não bastassem os prejuízos causados
por anos e anos sem reajuste da tabela, sobrevinha
então um novo pesadelo, o de não receber nem mesmo pelos serviços prestados, ainda que defasados.
A angústia só terminou quando, efetivada a troca
de governo, o novo ministro - especialista em orçamento público - anunciou que não só pagaria pelos
serviços a serem prestados nos meses finais do ano
como se comprometeu a pagar pelos serviços prestados além do contratado no ano de 2016 e de anos
anteriores. Pelo menos até agora tem cumprido fielmente com sua promessa.
Apesar de todas as adversidades, a Fundação teve
um ano bastante ativo, com muitos avanços e conquistas importantes. O curso de Pedagogia foi avaliado pelo MEC como o melhor do Brasil; o curso de
Medicina foi avaliado entre os 15 melhores do Estado
de São Paulo e o Colégio Catanduva iniciou o curso
de Técnico em Enfermagem. Lançamos em fevereiro a
campanha de captação de recursos para o Hospital de

Câncer de Catanduva, cujos resultados vêm surpreendendo até nós mesmos; reestruturamos a Unidade de
Urgência e Emergência do HPA; as obras da Radioterapia estão em fase final; inauguramos as novas instalações para os cursos de Educação Física; reativamos
o Programa 5S nos dois hospitais; reformamos o Pronto Atendimento, o 3º, 4º e 5º andares do HPA; o AME
Catanduva foi avaliado como um dos melhores do
Estado de São Paulo; implantamos a gestão de custo
hospitalar; iniciamos os preparativos para a certificação em qualidade hospitalar no HPA e HEC e acreditação no AME; adquirimos imóvel nas proximidades
do HPA para ampliação do plano de saúde; conquistamos o primeiro lugar no concurso Referências da
Saúde 2016 da Revista Saúde Business com o case
“OPME – Desafio na Gestão, Conflito de Interesses”;
mais de 2.000 pessoas foram atendidas com a atividade “Fundação Padre Albino na Praça”; a VESTFIPA
recebeu 1.427 alunos de 37 escolas; concluímos, com
êxito, o processo de regulação do Pronto Socorro; o
MEC autorizou mais 36 vagas para o curso de Medicina, que passou a oferecer 100 vagas a partir de 2017;
a OAB Federal cumprimentou o desempenho dos alunos do curso de Direito da FIPA no exame da Ordem;
muitos equipamentos novos foram adquiridos graças
a emendas parlamentares etc. Isso para ficarmos só
nas ações de maior destaque; porém, muitas outras
foram realizadas, cujos benefícios recairão diretamente sobre a população assistida.
Além disso, melhoramos significativamente a
qualidade no atendimento aos nossos usuários, com
excelentes avaliações diretas e indiretas. No programa
Santas Casas Sustentáveis mantivemos os dois hospitais entre os melhores do Estado de São Paulo. Nosso
planejamento estratégico continua a todo vapor, pavimentando a administração profissional que virá em
breve. Financeiramente estamos equacionados; todavia, temos ainda pela frente vários projetos que demandarão muitos recursos. Temos mantido contatos
tanto no governo estadual quanto no federal, além
de excelente intercâmbio com diversos parlamentares desses dois níveis de governo e também no municipal, com perspectivas de novos aportes financeiros.
Enfim, o espaço aqui não será nunca suficiente
para descrever todas as ações que a Fundação desenvolve no decorrer de um ano, mesmo considerando
os significativos déficits produzidos pelos seus hospitais e Recanto Monsenhor Albino, sempre cobertos
com recursos de seu Departamento de Ensino e plano
de saúde.
Sem a intenção de jogar confete sobre a própria
cabeça, penso que se Padre Albino vivo estivesse,
aprovaria com louvor a atuação de sua Fundação neste ano que termina. Tendo sido de um temperamento
austero, exigente e às vezes intransigente, segundo
dizem os historiadores, certamente ele ainda faria
algumas observações, com as quais concordaríamos,
pois as necessidades da população são intermináveis
e com os governos que temos tido sempre haverá um
grande hiato entre o ideal e o possível. Mesmo assim
está claro que a Fundação mais uma vez cumpriu com
sua missão, ampliou sua visão e manteve-se firme em
seus valores.
Que venha 2017 e com ele os novos desafios e novas esperanças.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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O prontuário do paciente: importância
e implicações éticas e legais
Rogério Bartkevicius*
O prontuário representa o conjunto de documentos
padronizados que se destinam ao registro dos cuidados
profissionais prestados ao paciente pelos serviços de
saúde públicos ou privados. Compõe, assim, um conjunto de documentos relativos à história de vida do paciente e de sua doença, escrita de modo claro, conciso e
acurado, sob o ponto de vista médico-social, buscandose garantir a necessária uniformidade estatística.
Destarte, o prontuário constitui peça integrante do
ato médico com todas as implicações profissionais, legal e ética. Tem valor individual específico para o cliente
e valor coletivo como elemento de estudo de uma casuística clínica.
Representa um tipo de contrato, sendo o instrumento de ligação entre os profissionais e o paciente de valor
legal e jurídico e com implicações como tal. Nesse cenário, para os profissionais da saúde o prontuário é um instrumento de grande valia no diagnóstico e tratamento
do paciente, bem como para a defesa de sua atividade
profissional, definindo sua competência profissional.
Possibilita a evolução do corpo clínico e ao médico
-legista a possibilidade do laudo com toda segurança.
Representa, então, um meio de comunicação em que
cada profissional fornece informações no âmbito de sua
especialidade e também é um meio de integração da
equipe de saúde da instituição. Como instrumento de
comunicação deve ter linguagem clara e concisa, evitando códigos pessoais, taquigrafia e grafia ilegível. É ainda

um valioso instrumento de ensino e pesquisa, facilitando
o estudo de diagnósticos e a avaliação terapêutica.
A ficha de atendimento médico e o prontuário são
documentos fundamentais e devem ser completos,
legíveis, sem muitas abreviaturas e códigos pessoais,
com o registro de todos os passos do tratamento, todas
as reações do paciente, suas eventuais faltas ou resistências em seguir o tratamento proposto e as soluções
tentadas para superar as dificuldades surgidas durante
o acompanhamento e/ou internação.
O prontuário é o principal instrumento para a defesa
ou acusação do profissional. Por envolver matéria eminentemente técnica a prova a ser produzida em processos desta natureza consiste basicamente no exame do
paciente, de seu prontuário e dos laudos de exames.
Prontuário do paciente: documento de importância fundamental para garantir a qualidade da assistência continuada ao paciente, do ensino e da pesquisa e
para assegurar ao médico, profissionais de saúde e ao
paciente o atendimento de todos os seus direitos e deveres. O cumprimento das questões referentes ao conteúdo completo e de qualidade, aos prazos de armazenamento e, principalmente, ao sigilo, à privacidade e à
segurança das informações dos prontuários é um compromisso legal e ético assumido por todos os médicos
e profissionais de saúde e é o seu principal argumento
de defesa quando necessário. Pense nisso!
• Rogério Bartkevicius é Administrador do Hospital
Padre Albino.

Homenageados
do mês
Franciele Carla da Silva Garnica – PS
Sandra Dyonisio Rodrigues – PA
Anderson Paulo Almeida – Serviço de Higiene e Limpeza
Vera Lúcia C. de Oliveira – PABX
Joseli Aparecida Brighenti Spognardi – Faturamento/Convênio
Aline Ferreira Raymundo – Laboratório de Análises Clínicas
Thaisa Mara Piveta – Radiologia
Andreza Mathias Navarro – Faturamento SUS
Gilmara Cláudia Octavio – Faturamento 4º andar
Marisa Cristina Alexandre - 5° andar
Larissa Pagliuco – 4° andar
Marisa Brás das Dores – Pediatria
Glaucieli Thays Oliveira – Centro Cirúrgico
Cláudia das Dores Gomes – UTI Adulta
Antonio Faria da Silva – Hemodiálise
Edmilson de Paula Tomaz – Unidade de Tratamento para Queimados
Sandra Cavalieri – Pronto Atendimento
Ana Lúcia Terço – Berçário
Pérside Valzacchi Fernandes – Centro Obstétrico
Mekita Santos Macedo – Maternidade I
Regina Perpétua Morato Crussiari – Maternidade II
Érica Patrícia Marim Barbosa – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
Elizabeth Alves de Oliveira – Unidade de Terapia Intensiva Infantil
Rafaela de Oliveira – Posto III
Milena Tais dos Santos – Agência Transfusional
Clarice Aparecida dos Santos – Banco de Leite
Mariane Cajuella – SAC

‘Outubro Rosa’ em prevenção ao câncer de mama
Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino desenvolveram ações de conscientização sobre o câncer de mama na
campanha “Outubro Rosa” que mobilizou a sociedade sobre a importância dos cuidados com a saúde da mama e
da necessidade da detecção precoce do câncer de mama.
As equipes de oncologia e de enfermagem ambientaram o Ambulatório de Ginecologia e o Serviço de
Quimioterapia com bexigas rosa. As pacientes participaram de dia de embelezamento e café especial. Todas
as sextas-feiras houve orientação nos ambulatórios de
mastologia e oncologia do “Emílio Carlos”. No dia 14, a
ONG Sempre Viva falou sobre o trabalho realizado pelas
mulheres do Brasil. No dia 21, a Associação Voluntária
de Combate ao Câncer/AVCC de Catanduva demons-

trou produtos no saguão principal do hospital. No dia
28, equipe multidisciplinar do hospital apresentou o
Serviço de Oncologia para usuárias do SUS e falou sobre os encaminhamentos, os exames preventivos, as
leis e os diretos da paciente.
O Núcleo de Educação Permanente organizou as
ações no “Padre Albino”. No saguão principal mural informativo informou sobre a campanha e os colaboradores participaram de palestras ministradas pela equipe de oncologia da Fundação.
Os prédios dos hospitais foram iluminados com
lâmpadas de cor rosa e durante o mês, os colaboradores usaram fita rosa anexa ao uniforme para ressaltar a
importância da campanha juntos aos clientes.

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

Contratado na função de

Depto

Promovido para

Amanda Amaral Herculano

Auxiliar AdministraƟvo I

HEC

Auxiliar AdministraƟvo II

Ivanilda CrisƟna Zancheta

Auxiliar AdministraƟvo I Nível I

FIPA

Auxiliar AdministraƟvo II Nível I

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em outubro, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!
Hospital Padre Albino
Raquel Bueno de Campos
Maria Angélica Lozano
Priscila Peppinelli Barretto
Viníccius Silva de Almeida
Caroline de Abreu Rodrigues
Irenilda R. de Carvalho Meneguecci
Lúcia Alves Pereira de Souza
Cintia dos Santos Pinto
Elizabete Bianchi Paschoalatto
Michele Cristina Faria
José Márcio Arens
Thiago Junior Ferreira da Silva
Aline Andréia Coradini

Hospital Emílio Carlos
Ana Cristina de Souza Rotta
Rafaela Sigoli de Almeida
Daiane Beltrani Pereira de Araújo
Brenda Jaqueline Sanches Peres
Flávia Cristina Florentino Pavim
Eliel Felipe Eufrazio
Patrícia Simão
Karen Fernanda Pereira
Deise Galdino
João Roberto Bernardo de Oliveira
Aiane Figueiredo Arem

AME
Anderson Cleber de Almeida
Maurina Teixeira
Cristina Pereira
Tatiane M. de Souza Sanches

Rafaela Gomes Maciel – Quimioterapia
Claudete Ap. Mendes Salvador – Ambulatórios
Maria José de Paula – Central de Materiais e Esterilização
Enel Rogério Caneo – Enfermagem
Jéssica Gabriela Ribeiro Gonçalves – C2 Ímpar
Clóvis Antonio Cardoso – C2 Par
Juliana Darc Soares – C3 Ímpar
Vera Lúcia Simiel de Melo – C4
Luiza Martins da Silva – C5
Joice Priscila Alves da Silva – Centro Cirúrgico
Fernanda Couto Sivieiro – Moléstias Infecciosas
Paulo César Andrade – Unidade de Terapia Intensiva
Claudineia Ferreira Leite – Farmácia
Mônica de Moraes – Laboratório de Análises Clínicas
Fabrício Marques Gumerim – Manutenção
Siloé Prado Borges – Monitoramento
Caroline David – Portaria
Carlos Henrique Ornellas – SESMT
Luana Ferreira dos Santos – Recepção
Carla dos Santos Ribeiro de Souza – SAME
Salete Márcia Negro – Serviço de Higiene e Limpeza
Lucinete Siqueira – Cozinha
Maria de Fátima Romana – Copa
Matheus de Lucas Paulino – Telemarketing
João Roberto Vaz – Transporte

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!

Recanto Monsenhor Albino
Silvana Cristina Gomes
Marcela Cristina Ferrarini Silva
FIPA
Maria Fabiana Dias Soares

Colabore com o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) doando a
partir de R$ 3,00 (três reais) na sua conta de energia elétrica.

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Biscoito com dois ingredientes
Faça biscoito com apenas dois ingredientes aveia e banana, com preparo muito simples e rápido, que não passa de 30 minutos. Se você quiser,
adicione um terceiro ingrediente, passas.
A aveia contém glúten, porém muito menos
que o trigo, e nem dá para comparar a aveia com
o trigo - ela é muito mais saudável! A aveia é um
ótimo alimento para quem quer perder peso, reduzir colesterol, controlar diabetes e melhorar a
saúde do coração. Além disso, sua composição de
vitaminas (principalmente vitaminas do complexo
B) e minerais (como ferro, cálcio, magnésio, zinco,

cobre e manganês) a torna muito nutritiva e, portanto, ideal para quem precisa de uma alimentação completa e substanciosa.
As fibras da aveia dão uma sensação de saciedade que dura horas e isso sem sobrecarregar o
aparelho digestivo.

CULINÁRIA

Segredos culinários
Manchas
1. Você tirará facilmente manchas de gordura
de tecidos aplicando, nos locais manchados, uma
gema dissolvida em um pouco de água. Para clarear manchas de mercúrio das roupas, utilize o
mesmo método.
2. Para tirar manchas de banha, manteiga, cera
ou graxa de tecidos, coloque a parte manchada entre dois mata-borrões e passe o ferro quente. Depois, limpe com benzina, éter, amoníaco, talco ou
água quente com sabão.
3. Para tirar manchas de graxa, passe no local
manchado óleo de cozinha e deixe por dez minutos. Depois, lave com bastante água morna e sabão.
4. Se você manchou a roupa com café, passe
rapidamente sobre o local uma pedra de gelo. Depois, enxugue com uma toalha.

A responsabilidade – Mt 7,6
Não deis aos cães o que é santo, nem atireis as
vossas pérolas aos porcos, para que não pisem e,
voltando-se contra vós, vos estraçalhem.’’
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

Biscoito de
aveia e banana
Ingredientes
1 xícara (chá) de aveia
1 banana grande ou duas pequenas
1 quarto de xícara (chá) de passas
Modo de preparo: Num bowl ou bacia grande,
coloque todos os ingredientes. Com as mãos,
vá amassando a banana e misturando os ingredientes. Modele os biscoitos com as mãos, num
formato redondo. Você também pode modelar
os biscoitos com o auxílio de uma colher de
sopa. Coloque-os numa assadeira levemente
untada com azeite extra-virgem. Preaqueça o
forno e asse-os em temperatura média por 15 a
20 minutos ou até ficarem levemente dourados.

COSTUMES & MITOS
Como o arroz e o feijão se consagraram nos
pratos dos brasileiros?
Primeiro, porque são nutritivos. O feijão é rico
em uma proteína chamada lisina; o arroz, em metionina. As duas juntas dão uma boa refeição. Há um
século, o par ficou popular no Brasil. O arroz veio
da Ásia e se adaptou bem ao solo de São Paulo, Rio
de Janeiro e Minas Gerais. O feijão é originário das
Américas e difundiu-se pelo Brasil principalmente
por causa da influência de Portugal. A leguminosa
era usada pelos portugueses como acompanhamento de guisados de carne. Como custava pouco,
tornou-se comum também entre nós.

Amole
tesouras
cortando
uma folha
de lixa de
papel.

CURIOSIDADE
Por que as baleias encalham na praia?
De acordo com Gabriel Maciel de Souza Vianna, do Projeto Baleia Jubarte, na Bahia, as baleias que encalham em geral já estão mortas ou bastante debilitadas. O motivo costuma ser
a presença de parasitas nos ouvidos. Eles geram distúrbios no sistema labirinto dos animais e,
assim, prejudicam sua capacidade de orientação espacial, levando-os muitas vezes a águas rasas. É comum o animal voltar a encalhar, mesmo depois de liberado. Segundo Vianna, com menor frequência, algumas espécies de baleias – como orca, cachalote e baleias brancas – podem
encalhar por conta de variações no campo magnético terrestre. “Estas espécies têm um sistema
de orientação que as posiciona de acordo com o campo magnético da Terra, o que possibilita,
por exemplo, a ocorrência das migrações”, explica ele. “Mas quando há variações neste campo
magnético os animais se desorientam e podem encalhar em massa”, conclui Vianna.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.
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“Se não puder se destacar pelo talento,
vença pelo esforço”.
Dave Weinbaum

DATAS
COMEMORATIVAS
1º - Dia da luta contra a AIDS, do Imigrante e do
Numismata
02 – Dia panamericano da Saúde, nacional do
Samba, da Astronomia e das Relações Públicas
03 – Dia internacional do portador de deficiência
04 – Dia da Propaganda, do Orientador Educacional, do Pedicuro
05 – Dia internacional do Voluntário
07 – Dia do Oficial de Justiça
08 – Dia da Família e da Justiça
09 – Dia do Fonoaudiólogo; da Criança Especial
10 – Dia dos povos indígenas e do Palhaço; Internacional dos Direitos Humanos
11 – Dia do Arquiteto e do Engenheiro
13 – Dia do deficiente visual, do Ótico, do Marinheiro, do Engenheiro Avaliador
14 – Dia Nacional do Ministério Público
15 – Dia do Jardineiro
16 – Dia do Reservista
18 – Dia do Museólogo
20 – Dia do Mecânico
21 – Dia do Atleta
22 - Início do verão
23 – Dia do Vizinho
24 – Dia do Órfão
25 – Natal
26 – Dia da Lembrança
28 – Dia da Marinha Mercante e do Salva Vidas
31 – Dia da Esperança

29 alimentos que dão músculos
15 – Iogurte natural
Contém altas doses de cálcio – fundamental à
contração muscular e à proteção dos ossos – e de
aminoácidos, essenciais ao funcionamento do organismo e que contribuem para o crescimento muscular. Ideal para a larica pós-treino. Outra vantagem: o
baixo teor de lactose do iogurte facilita a digestão.
Opção legal para quem não se dá bem com leite.
16 – Ricota
É feita a partir da proteína do soro do leite, rica
em aminoácidos de cadeia ramificada que ajudam
a impulsionar o crescimento muscular. A ricota
não tem muito gosto, então, sem medo, ponha
-a em ovos mexidos ou vitaminas de frutas. Você
também pode, em vez de usar manteiga, passar
ricota em torradas com geleia.
17 – Quinua
O grão que vem do Peru é uma das poucas fontes vegetais de proteína completa, ou seja, contém
todos os aminoácidos essenciais – sem gordura – à
formação de músculos. Você camufla o sabor dela
misturando-a com outros alimentos, como espinafre, tomate, cogumelos, amêndoas, damasco.
Continua.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Confraternização na Pediatria
Comunicação/HPA

O Dia da Criança (12 de outubro) foi comemorado na
Pediatria do Hospital Padre Albino no dia 11 de outubro,
a partir das 13h30, sob a coordenação da Irmã Deolina
Mutti, com a participação de integrantes do Projeto Dr.
Sara & Cura, colaboradores, acompanhantes e pacientes.
Na ocasião, os pacientes pediátricos tiveram acesso
a um cardápio especial e participaram de brincadeiras.

Dia de beleza na Quimioterapia
Em comemoração ao Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama e colo do útero, o Serviço de
Quimioterapia da Fundação Padre Albino promoveu no
dia 24 de outubro um dia de beleza para as pacientes em
parceria com o curso de Estética da Unorp de São José
do Rio Preto e a esteticista Lucilene, de Catanduva.
Na ocasião, as pacientes aprenderam a fazer maquiagens e foram feitas aplicações de sobrancelhas de rena.
A equipe da Quimioterapia ambientou o espaço com decoração acolhedora e serviu, ainda, salgados e refrigerantes.

Elogios representam mais de 70%
dos atendimentos do SAC do HPA
No primeiro semestre de 2016, o Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC do Hospital Padre Albino registrou 18.277 atendimentos entre pesquisa de satisfação e demandas de ouvidoria. Os elogios representam
70,14% da amostragem; as demais classificações evidenciam 10,37% de crítica; 0,45% de denúncia; 18,18%
de informação; 0,86% de sugestão.
De acordo com a gerente assistencial Adriana Bianchi Tanaka, o atendimento humanizado com foco na
segurança do paciente e na melhoria continua dos processos reflete o resultado positivo da assistência prestada. “Os relatórios do SAC têm sido utilizados como ferramenta de gestão pela instituição e são auxiliadores
na tomada das decisões” informa.
Para o administrador hospitalar, Rogério Bartkevicius, avaliar um relatório que evidencia oportunidades
de melhorias com mais de 70% de aprovação dos clientes é gratificante. “Nós estamos trabalhando a cultura
de ‘satisfação em servir’”, conta.
Após a reestruturação do SAC, iniciada em fevereiro
de 2014, o número de demandas tem sido crescente.
Em 2014, o serviço realizou 14.154 atendimentos no
“Padre Albino”. Já em 2015, foram 23.253 manifestações.
De acordo com a coordenadora do SAC, Maristela Neves, o relacionamento com o cliente tem sido
aprimorado diariamente para que a credibilidade do
serviço seja mantida. “A gestão das informações tem

permitido exaltar o sucesso do trabalho realizado pela
instituição e, por meio de diferentes ferramentas, valorizar o empenho dos profissionais”, explica.
Visando a melhoria constante dos serviços oferecidos, colaboradores especializados realizam diariamente busca ativa em diferentes setores do hospital. Com a
aplicação da pesquisa de satisfação é possível a obtenção dos indicadores de qualidade, que são parâmetros
para o monitoramento da assistência e das necessidades e expectativas dos pacientes.
Os clientes também podem opinar sobre os serviços ofertados pelo hospital por meio da Ouvidoria, que
visa identificar e buscar soluções para as manifestações
apresentadas. “Sempre que necessário, o ouvidor dos
hospitais da Fundação Padre Albino, Dr. Júlio César Fornazari, media a relação cliente x instituição, pautado
pela legislação vigente e ética”, explica Maristela.
Os Serviços de Atendimento ao Cliente/ SACs dos
hospitais da Fundação Padre Albino são importantes
elos de comunicação entre as unidades e os usuários,
que estão disponíveis à população.
Serviço
SAC/ Ouvidoria HPA – 17 33113100
ouvidoria.hpa@padrealbino.com.br
SAC/ Ouvidoria HEC – 17 33113237
ouvidoria.hec@padrealbino.com.br

Equipe de Oncologia participa do
III Fórum de Combate ao Câncer da Mulher

Comunicação/HPA

As enfermeiras Érika Fachim Esteves, da Quimioterapia, e Natália L. Marzenini, do Ambulatório do Hospital
Emílio Carlos, representaram a Fundação no III Fórum de
Combate ao Câncer da Mulher nos dias 29 e 30 de setembro, em São Paulo.
O evento composto por palestras e dinâmicas visou
discutir o acesso ao diagnóstico e tratamento dos cânce-

res que acometem as mulheres e contribuiu com o debate relacionado ao panorama da doença no País.
O Fórum realizado pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama – Femama integrou o XV Encontro Brasileiro de Intuições Filantrópicas de Grupos de Apoio à Saúde da Mama e o V
Encontro de Redes Regionais.

Farmácia do “Emílio Carlos” recebe visita dos alunos do Senac
A equipe da farmácia do Hospital Emílio Carlos recebeu no dia 3 de outubro, das 14h30 às 15h30, e no
Digulgação

Momento de beleza na Quimioterapia.

CIPA aborda a direção defensiva
Comunicação/HPA

Alunos do Senac e a equipe da Farmácia.

dia 7 de outubro, das19h30 às 20h30, alunos do curso
Técnico em Farmácia do Senac Catanduva acompanhados pelos docentes Milton Watanabe e Ronaldo Carlos
Gonçalves Júnior para a troca de experiências.
De acordo com o farmacêutico Belmiro Morgado Júnior, anualmente o setor tem recebido os alunos. “Durante as visitas, os alunos observaram os progressos do
“Emílio Carlos” na gestão de recursos e medicamentos,
além de debater temas relacionados à segurança do
paciente”, contou.
A equipe da farmácia ficou lisonjeada com o interesse e está à disposição para novas visitas.

Hospitais realizam simpósio de prevenção e cuidados com a pele

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
CIPA do Hospital Padre Albino, Gestão 2016/2017, em
parceria com o Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho/SESMT, realizou a
palestra “Direção defensiva” no dia 11 de outubro no Anfiteatro Padre Albino.
O soldado da Polícia Militar Edilson Carlos Rodrigues
ressaltou a importância do cuidado no trajeto ao trabalho.
Em nome da CIPA, a enfermeira Simone Trovo agradeceu a participação dos colaboradores e informou que o grupo deverá programar mais encontros com temas variados.

Os hospitais “Emilio Carlos” e “Padre Albino” realiza- cia do aporte nutricional ao portador de feridas foi tema
ram no último dia 26 de outubro, das 8h às 17h, no Anfi- da palestra da nutricionista do Hospital Emílio Carlos, Pateatro Padre Albino, o Simpósio institucional de preven- trícia Carla Ramos. Já o profissional da equipe de cirurgia
plástica da Fundação Padre Albino, Dr. Auro de Andrade
ção e cuidados com a pele.
A enfermeira estomaterapeuta, assessora técnica Filho, esclareceu dúvidas sobre as queimaduras.
O evento contou com a participação de colaboraSmith & Nphew, Karina Trovarelli, ministrou a palestra
“Feridas infectadas e práticas clínicas”. Na sequência, Drª dores da área da saúde e interessados, tendo parte da
Beatriz Yamada, enfermeira estomaterapeuta e integran- renda arrecadada com as inscrições revertida ao Hospite da Associação Brasileira de Estomaterapia e Associa- tal de Câncer de Catanduva.
ção Brasileira de Enfermagem em Dermatologia,
Comunicação/HPA
abordou a prevenção da lesão por pressão e os
cuidados com a pele. O médico coordenador da
Unidade de Urgência e Emergência do Hospital
Padre Albino e do Internato das Faculdades Integradas Padre Albino/FIPA, Dr. Ricardo Alessandro
Teixeira Gonsaga, às 11h, falou sobre as principais causas de deiscências operatórias.
No período da tarde, os casos exitosos tratados nos hospitais da Fundação Padre Albino foram discutidos numa mesa redonda. A importân- Grupo de Prevenção e Cuidados com a Pele dos hospitais da FPA.
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Com nota máxima, MEC renova
reconhecimento do curso de Direito da FIPA
No dia 21 de outubro último, o Ministério da Educação (MEC) publicou a Portaria nº 639 renovando o
reconhecimento do curso de Direito das Faculdades Integradas Padre Albino – FIPA. Por meio desse ato, o MEC
chancelou parecer da Comissão Avaliadora que visitou
o curso in loco, outorgando-lhe o reconhecimento com
perfil Excelente de qualidade e o conceito final 05 (cinco), nota máxima possível.
De acordo com o Coordenador do curso, Dr. Luís
Rossi, “a portaria ratifica o excelente desempenho do
curso no ENADE 2012, cujo resultado já havia culminado na atribuição, pelo MEC, de conceito 5 (cinco) no
Conceito Preliminar de Curso (CPC) e confirma ainda o
parecer favorável à renovação de reconhecimento exarado em 2.015 pela OAB Federal”.
No relatório da Comissão Avaliadora do MEC que efetuou, em outubro de 2014, a visita in loco nas dependências da faculdade e ao final atribuiu ao curso o conceito
máximo constam, dentre outras, as seguintes considera-

ções. Sobre a proposta didático-pedagógica do curso: “as
atividades pedagógicas apresentam excelente coerência
com a metodologia implantada”; sobre o corpo docente:
“o corpo docente é participativo, destacado pelo excelente clima institucional e é considerado tanto pelos alunos,
como pela IES, parte importante do curso de Direito”; sobre a infraestrutura: “Numa análise global desta dimensão
a infraestrutura atende muito bem as necessidade do curso de Direito da IES”; conclusão do parecer: “Desta forma
e considerando os referenciais de qualidade dispostos na
legislação vigente, o curso de Direito das Faculdades Integradas Padre Albino – FIPA apresenta um perfil Excelente
de qualidade, obtendo conceito final 05 (cinco)”.
Para Rossi, “o conceito é resultado da disposição da
Mantenedora, Coordenação Pedagógica, coordenação
de curso, docentes e funcionários em manter um curso de excelente qualidade, aliada a uma estrutura que
possibilite ao corpo discente vivenciar o Direito em sua
mais alta dimensão”.

5 professores da Administração FIPA tornam-se Mestres
Cinco professores do curso de Administração da
FIPA defenderam teses de Mestrado em Engenharia de
Produção pela UNIARA – Universidade de Araraquara
nos últimos meses de setembro e outubro.
O Prof. Cléber Peres, docente das disciplinas Administração Mercadológica I e Administração Mercadológica II defendeu a tese “Mensuração de resultados
em comunicação para o setor público: estudo de caso
em um município do Estado de São Paulo” no dia 01
de setembro e no dia 21 o Prof. Joacyr Vargas, docente
das disciplinas de Teorias da Administração I, Teorias da
Administração II e Mercado Financeiro, defendeu a tese
“Estratégias competitivas em cenário de fusões, aquisições e internacionalização do capital: estudo de caso
de uma usina sucroalcooleira”.
No dia 19 de outubro, o Prof. Antônio Ágide Mota
Junior, Coordenador do curso e docente da disciplina
Planejamento Estratégico, e o Prof. André Luiz Franco,

docente das disciplinas Empreendedorismo, Administração Financeira e Orçamentária I, Administração Financeira e Orçamentária II, Gestão do 3º Setor e Planejamento Tributário, também defenderam teses. A tese
do Prof. Mota foi “Os investimentos em produção com
recursos de terceiros: um enfoque sobre a cultura organizacional nas micro e pequenas empresas” e a do Prof.
André, “Levantamento dos principais fatores que prejudicam a gestão de capital de giro das MPE industriais”.
O último docente a defender sua tese, no dia 25 de
outubro, foi o Prof. Marcos Venício Braz de Assis, docente de Estágio Supervisionado, Gestão de Projetos e Gestão de Custos, com a tese “Análise da viabilidade e risco
econômico de investimento na modernização de equipamentos em empresas de refeições coletivas: estudo
de caso em uma empresa no interior de São Paulo”.
Todos os professores tiveram suas teses aprovadas com
excelência, sendo concedido a eles o título de Mestres.

Liderança é tema de treinamento
O Núcleo de Educação Permanente organizou no
dia 17 de outubro, na sala D2 das Faculdades Integradas Padre Albino/FIPA e no dia 24 de outubro, às 9h, no
Anfiteatro Padre Albino, encontro com as lideranças dos
departamentos da Fundação Padre Albino para abordar
os temas gestão de pessoas e liderança.
No dia 17, o Gerente dos Serviços de Saúde, Benedito Carlos Rodrigues, ministrou palestra explanando
sobre sua trajetória profissional e pontuou as principais
competências para o aumento do desempenho das
equipes, ressaltando a importância do relacionamento
interpessoal, trabalho em equipe e resiliência. Durante
o encontro, Benedito citou frase de Mário Sergio Cortella - “Faça o teu melhor, na condição que você tem,
enquanto você não tem condições melhores, para fazer
melhor ainda!”.
No dia 24, o administrador hospitalar Rogério Bartke-

vicius ministrou palestra com o objetivo de desenvolver
conceitos sobre a liderança eficaz, que visa aumentar a
consciência individual sobre as potencialidades do líder e dos liderados, além da percepção dos fatores que
geram motivação, engajamento com o aumento do desempenho das pessoas, equipes e, consequentemente,
obtenção de bons resultados.
Para Rogério, o conhecimento de ferramentas de liderança, as habilidades relacionais e as atitudes diárias
de um líder têm um grande impacto na produtividade
e no engajamento de suas equipes. “Bom senso, caráter,
humildade, capacidade para arriscar, habilidade para
influenciar as pessoas positivamente e conhecimento
profundo do trabalho e dos membros da equipe são
fundamentais”, destaca o palestrante.
As atividades integraram o programa de desenvolvimento de lideres da Fundação Padre Albino.

Docente de Medicina preside evento de nutrição médica
No período de 6 a 8 de outubro foi realizado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, o maior
evento de nutrição médica da América Latina: o 20º
Congresso Brasileiro de Nutrologia e 20º Simpósio de
Obesidade e Síndrome Metabólica. O responsável pela
organização do evento foi o nutrólogo e endocrinologista Dr. Durval Ribas Filho, Mestre e Doutor em Medicina, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia
(ABRAN) e docente do curso de Medicina da FIPA.
O evento contou com mais de 250 palestrantes – 22
deles estrangeiros, 46 expositores, mais de 150 coordenadores de mesa e apresentação de 520 trabalhos
científicos de conceituadas universidades do país. O
objetivo: a atualização dos profissionais de saúde em
temas relacionados à área nutrológica.
Além da organização do congresso, o Dr. Durval Ri-

bas Filho também ministrou duas palestras, com temas
voltados à farmacoterapia antiobesidade atualizada e
o uso de medicamentos denominados glifozinas para
a diabesidade. O médico também coordenou dois simpósios satélites.
Divulgação

Dr. Durval em ação no Congresso.
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Isenções tributárias
na Terceira Idade
No dia 8 de novembro, às 14h00, no Câmpus Sede, o
aluno do curso de Direito da FIPA, Luís Augusto Guareis
dos Santos ministrou a palestra “Isenções tributárias na
Terceira Idade” para as alunas da Faculdade da Terceira
Idade, projeto de extensão do curso de Educação Física Licenciatura da FIPA. Luiz Augusto é membro da equipe
“Mensalinho contra a corrupção”, resultado do projeto de
extensão “O controle social dos gastos públicos”.
No dia 25 de outubro, às 14h00, a faculdade promoveu a palestra “Câncer de mama: prevenção e tratamento
após a mastectomia” ministrada pelo Prof. Cássio Gustavo Santana Gonçalves, docente dos cursos de Educação
Física da FIPA, seguido de bate papo sobre o tema com
as alunas. O objetivo foi evidenciar o tema durante o mês
do movimento mundial “Outubro Rosa”, que visa chamar
atenção, diretamente, para a realidade atual do câncer de
mama e a importância do diagnóstico precoce.
Organização financeira No dia 18 de outubro, o Prof.
Marcos Venício Braz de Assis, responsável pelo Apoio Financeiro do Núcleo de Apoio ao Estudante da FIPA, falou
às alunas sobre “Organização financeira no final de ano”
dando dicas de como não começar o próximo ano com
dívidas e sobre a importância de conhecer o caminho do
seu dinheiro, fazendo um bom diagnóstico financeiro.

Encontro de Direitos Humanos
O curso de Direito da FIPA promoveu no último dia
4 de novembro, às 19h30, no Câmpus São Francisco, o
XIII Encontro de Direitos Humanos com a palestra “Legalidade e legitimidade”, ministrada pelo Prof. Osvaldo
Giacoia Júnior, graduado em Direito, Mestre e Doutor
em Filosofia. A palestra reuniu aproximadamente 350
pessoas, entre elas, alunos, docentes e egressos.
Quem passa na OAB?
Com o objetivo de apresentar aos futuros candidatos
do Exame de Ordem análises das últimas provas e dicas
para se conseguir melhor desempenho na prova, no dia
28 de outubro, às 19h30, no Câmpus São Francisco, o
curso promoveu a palestra “Exame de Ordem em números: quem passa na OAB?”. A palestra foi ministrada pelo
Dr. Álvaro de Azevedo Gonzaga, com a participação de
alunos de todos os anos do curso, egressos e docentes.
Consumidor
Os alunos do curso membros do grupo de extensão
“Observatório social das relações de consumo”, coordenado pela Profª Beatriz Trigo, ministraram, na manhã do
dia 05 de outubro, palestra sobre Direito do Consumidor para alunos do Ensino Médio do COC de Catanduva. A palestra tratou de temas como compra pela internet, as diferenças de garantias do produto, diferenças
entre vícios e defeitos dos produtos e serviços, sobre os
direitos do consumidor e o PROCON.

Curso arrecada recursos
para projeto social
No dia 08 de outubro, no Câmpus São Francisco, a
FAECA Júnior, empresa júnior de consultoria do curso
de Administração da FIPA, realizou o curso de “Atendimento ao Cliente, por telefone e pessoalmente”, ministrado pelo Prof. Paulo Marques, docente do curso.
O curso teve a participação de 32 alunos da instituição e de profissionais do comércio de Catanduva. O
valor arrecadado com as inscrições será revertido ao
Projeto Social “Natal Junior”, realizado anualmente pela
Faeca Júnior com o objetivo de proporcionar um dia
alegre e divertido para crianças carentes.

08 Novembro/2016
Medicina da FIPA recebe certificado de qualidade
O Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), reafirmando
os seus compromissos com o exercício profissional ético e a formação de médicos competentes e adequados
às necessidades do país, uniram-se para o desenvolvimento e implementação do Sistema de Acreditação
dos Cursos de Medicina no Brasil (SAEME).
Ancorado na ética, transparência, independência,
qualidade e responsabilidade social, valores que norteiam a iniciativa, o SAEME nasceu da demanda de
maior participação das escolas médicas, das entidades
profissionais e da sociedade no desenvolvimento de
visão crítica sobre a qualidade da formação médica no
Brasil e da necessidade de apresentar à sociedade um
processo de acreditação transparente e independente.

O processo de avaliação é baseado em indicadores de
qualidade dos cursos, organizados em cinco dimensões: Gestão Educacional, Programa Educacional, Corpo Docente, Corpo Discente e Ambiente Educacional.
Em 2015, o curso de Medicina da FIPA inscreveu-se
voluntariamente neste processo e, em 2016, foi realizada a autoavaliação, a apresentação das evidências e
a visita de comissão avaliadora composta por quatro
membros. No final do processo, o SAEME conferiu ao
curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre
Albino o parecer “ACREDITADO”, que corresponde a
um certificado de qualidade, com validade nacional e
internacional.
De acordo com o parecer final do SAEME, “a visita
permitiu entender melhor as relações do Curso de Me-

Onconews presta homenagem a integrante da campanha do HCC
No dia 13 de outubro, às 19h00, no Anfiteatro Padre
Albino, a Liga de Oncologia do curso de Medicina da FIPA
promoveu o 12° Onconews. Os temas Câncer de vulva,
Câncer de colo uterino, Câncer de ovário e Câncer de
endométrio foram tratados pelo palestrante Dr. Ronaldo Rangel Costa, médico especialista em Cancerologia e
Mastologia, Chefe de Departamento de Ginecologia do
Instituto Brasileiro de Controle do Câncer e Cirurgião Oncológico no Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
Na oportunidade foi homenageada Júlia Tereza
Coletti, integrante da campanha do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC que faleceu em maio deste

ano vítima de câncer. Familiares de Júlia participaram
do evento, entre eles o filho Diego Sbravatti, que recebeu flores após homenagem feita pela presidente
da Liga, Inys Alexandra. Na sequência, o Presidente
da Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos
Rodrigues Amarante, exibiu o filme do HCC em que
Júlia deu seu depoimento e proferiu algumas palavras em sua homenagem.
O evento, que contou com 170 participantes, entre
eles, alunos e docentes do curso de Medicina, Enfermagem e Biomedicina, teve apoio da Liga de Ginecologia
e Obstetrícia do curso de Medicina e do HCC.

Prevenção a Obesidade
A Liga de EndocrinoDivulgação
logia e Diabetologia do
curso de Medicina da FIPA
participou da Campanha
de Prevenção à Obesidade “Mudar para Viver Mais
e Melhor” promovida pela
sociedade brasileira da
especialidade para comemorar o Dia Nacional da
Prevenção a Obesidade 11 de outubro.
No dia 8 de outubro, das 9h00 às 12h00,
membros da Liga, acompanhados pela Drª Eliana Gabas Stuchi Perez,
realizaram atendimentos à população na Praça Monsenhor Albino e
no dia 11, das 9h00 às Atendimento no Hospital Emílio Carlos.
13h00, nos corredores dos Ambulatórios do Hospital 120 atendimentos de cálculos e medidas.
Emílio Carlos, a campanha foi direcionada aos pacienA campanha, realizada em diversas cidades do país,
tes, alunos e funcionários. Os acadêmicos calcularam o através dessas ações pretendeu chamar a atenção para
IMC das pessoas, fizeram diagnóstico de sobrepeso e os riscos do sobrepeso e da obesidade, que já atinge meobesidade, mediram a circunferência da cintura, escla- tade da população brasileira. O objetivo da campanha foi
receram sobre a prevenção da obesidade e distribuíram incentivar o debate sobre o tema e ações para melhora da
material informativo. Durante a campanha, a Liga reali- qualidade de vida, com mudanças de hábitos alimentares
zou cerca de 400 esclarecimentos sobre a obesidade e e prática de atividade física.

Alunos da 2ª série fazem a prova da ANASEM
No dia 09 de novembro último, os alunos da 2ª série
do curso de Medicina da FIPA participaram da prova da
Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina
– ANASEM aplicada em duas salas supervisionadas pelos
aplicadores autorizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/INEP e que
teve a duração de quatro horas.
Os alunos participantes receberão o escore de desempenho e do desempenho total dos estudantes de sua
série, podendo compará-los e realizar sua autoavaliação
com base em comparação de resultados. O Coordenador
do curso receberá o resultado global dos estudantes de
sua instituição e também a média de desempenho de

sua região e a média nacional. Não haverá publicidade
com os resultados individuais.
Esta avaliação foi instituída pela Portaria do MEC N°
982, de 25/08/ 2016, com o objetivo de avaliar os cursos
de graduação em Medicina por meio de instrumentos
e métodos que considerem os conhecimentos, as habilidades e as atitudes previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. A
ANASEM constitui componente curricular obrigatório e
a situação de sua regularidade deve ser inserida no histórico escolar do estudante, sendo condição para a diplomação, em consonância ao disposto no art. 9° da Lei
n° 12.871, de 2013.

dicina da FIPA com a Fundação Mantenedora e com a
cidade de Catanduva. Essa relação, que tem já muitas
décadas, explica muito da inserção de um Curso de
Medicina em Catanduva. Pode se dizer que o desenvolvimento da rede de cuidado e de formação em Catanduva provém principalmente do interesse de Padre
Albino pela saúde, pelos hospitais e pela formação em
medicina. Não existem na cidade outros cursos de Medicina, nem outros hospitais públicos fora da Fundação
Padre Albino. Algo muito positivo que revelado ao longo da visita foi o interesse e a dedicação do corpo docente e de funcionários à instituição, além do esperado
para uma instituição privada. Isso se traduz em vários
aspectos relacionais como, por exemplo, “fazer bem as
coisas”, que supera inclusive o que aparece na autoavaliação do curso. A equipe de avaliadores apreciou muito
esse componente e agradece o interesse e o esforço em
conduzir o processo prévio ao momento da visita, com
profissionalismo e muito interesse em participar de forma transparente da avaliação”.
O parecer termina dizendo que a “preceptoria no internato médico pode ser considerada modelo pela relação privilegiada preceptor-aluno nos variados cenários
de prática, podendo inclusive ser compartilhada com
outras IES”. O Parecer Final é assinado pelo médico e
professor de medicina da USP Prof. Dr. Milton de Arruda
Martins, Coordenador do SAEME.
A Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, Coordenadora do curso, agradece a todos os docentes, discentes,
funcionários e dirigentes institucionais, assim como
aos gestores dos hospitais da Fundação Padre Albino,
gestores do sistema de saúde local e participantes da
comunidade “que registraram seus depoimentos honestos, transparentes e que de uma forma ou de outra
se empenharam em mostrar uma realidade na qual o
curso confia e se dedica dia-a-dia para tornar melhor”.

Biomedicina faz campanha
para a Casa do Menor
O curso de Biomedicina da FIPA, em parceria com o
Grupo de Jovens da Paróquia Imaculada Conceição, está
promovendo campanha de arrecadação de roupas, sapatos, brinquedos e produtos de higiene e limpeza para
doação à Casa do Menor de Catanduva. A caixa para arrecadação dos produtos está defronte a secretaria acadêmica do Câmpus Sede.
As doações poderão ser feitas até o dia 15 de dezembro.

Rotary Norte oferece lanche
aos idosos do Recanto
No dia 28 de outubro último, a partir das 14h00, a
Casa da Amizade do Rotary Club de Catanduva Norte
ofereceu o lanche da tarde aos idosos do Recanto Monsenhor Albino.
O casal presidente do clube, Solange e Ederbal Peres dos Santos, e integrantes da Casa da Amizade participaram do lanche.

XVII Semana do Trauma
A Liga de Cirurgia de Urgência e Trauma “Luís Fernando Almeida Maia” do curso de Medicina da FIPA promoveu de 17 a 20 de outubro último, no Anfiteatro Padre
Albino, a XVII Semana do Trauma. A abertura oficial foi
realizada no dia 13 de outubro, às 12h00, na Praça da República, com simulado de atendimento a colisão entre
pedestre e ciclista. Os alunos, membros da Liga, fizeram
o atendimento inicial com a ajuda e parceria do Resgate
do Corpo de Bombeiros de Catanduva.
A Semana do Trauma foi dirigida para alunos do curso de Medicina e reuniu aproximadamente 150 pessoas
por dia. Ao todo foram ministradas 11 palestras por médicos especialistas e acadêmicos do curso.
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FIPA realiza congressos e concurso de fotografia
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizaram de 24 a 26 de outubro, no Câmpus Sede,
o IX Congresso de Iniciação Científica (CIC) e o VIII
Workshop de Pós-Graduação (WPG) dirigido a alunos
de graduação, pós-graduação, egressos e docentes,
que registraram 503 inscritos entre autores de trabalhos e ouvintes. No dia 24, às 19h30, a Profª Drª Maria
de Lourdes Gomes Pereira, da Universidade de Aveiro,
Portugal, ministrou a palestra “Internacionalização”,
abrindo os congressos. As apresentações dos trabalhos, 64 na categoria oral e 20 em formato painel, foram realizadas nos dias 24 e 25 de outubro.
A FIPA realizou também o VI Concurso de fotografia “Multiculturalidade: tudo é poética, é arte, é humanidade”. Dezesseis fotos participantes ficaram expos-

tas no saguão do 1º andar do Câmpus Sede nos dias
25 e 26 para escolha da preferida pelos visitantes que
receberia menção honrosa. Uma comissão julgadora composta por fotógrafos e designers, levando em
conta o tema, a criatividade, a originalidade e a qualidade técnica, indicou as três melhores fotos.
No dia 26 de outubro, às 19h30, o Dr. Tiago Vinicius André dos Santos, advogado, professor, mestre
e doutorando em Direitos Humanos pela Faculdade
de Direito do Largo de São Francisco/USP, ministrou
a palestra de encerramento - “Multiculturalidade”. Na
sequência foram anunciados e premiados os melhores
trabalhos nas categorias Oral e Painel e o resultado do
concurso de fotografia.
As fotos vencedoras foram “Cultura também é he-

Colocando a mão na massa
letiva com guache. Os alunos
ouviram a história enquanto
executavam a pintura.
Semana da Criança Os
alunos do Pré II comemoraram
a Semana da Criança no dia
11 de outubro com tarde de
lazer em um buffet da cidade
e acompanhados pelas professoras Rita Massambani Peres e
Marlene Spinelli passearam de
trenzinho.
Cineminha Os alunos do
1º ano do Ensino Fundamental participaram no dia 10 de
outubro último da Tarde do
cineminha, supervisionados
pelas professoras Thaísa Peres
de Lucca e Ariane Badaró. As
crianças, com roupa de dormir, levaram seus bichinhos de
pelúcia e o travesseiro para a sessão e enquanto assistiam ao filme “Divertida Mente” comeram pipoca. Nesse
mesmo dia, no horário do recreio, o Colégio ofereceu
cachorro-quente e suco aos alunos.
Palestra Os alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino
Médio assistiram no dia 08 de novembro palestra sobre
controle dos gastos públicos ministrada por alunos do
curso de Direito da FIPA. A palestra abordou o conteúdo da cartilha do mesmo nome que já está na segunda
edição, que tem como novidade a personagem ‘Petrolina’, a menina arrogante que comete pequenos atos de
corrupção. Ao final da palestra os alunos do Colégio fizeram perguntas aos acadêmicos de Direito.
Divulgação

No dia 01 de novembro, os alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Catanduva, orientados pelo Prof.
Dr. Rodrigo Castro da disciplina de Biologia, colocaram
a “mão na massa”. Para colocar em prática os conteúdos
em sala de aula os alunos foram à cozinha do colégio
e fizeram diversos tipos de pães. A aula prática tinha
como objetivo o processo de fermentação.
Cores No dia 04 de novembro, os alunos do Maternal, sob orientação da Profª Rose Gardiano, brincaram
com as cores através do livro “Bom dia todas as cores”,
de Ruth Rocha. Durante a execução das atividades propostas, as crianças expressaram suas emoções, sentimentos e preferências de cores através da pintura co-

Orientação e mobilidade para deficiente visual
A Profª Luciana de Souza Cione
Basto, docente da disciplina Educação
Física Adaptada, ministrou aula prática de Orientação e Mobilidade para
Deficiente Visual no dia 10 de outubro
para os alunos do 3° ano do curso de
Educação Física – Bacharelado. Com
os olhos vendados e com o auxilio de
uma bengala, os alunos caminharam
pelo Câmpus Sede simulando a vivência de um deficiente visual.
O objetivo da aula foi mostrar aos
alunos a importância da orientação
e mobilidade para uma vida mais independente para as pessoas com deficiência visual e o quanto ela exige
um conjunto de capacidades motoras, cognitivas, afetivas e sociais que
permitem ao seu usuário conhecer,
relacionar-se e deslocar-se de forma
independente e natural nas mais diversas estruturas, espaços e situações
do ambiente.

Divulgação

rança”, de Bárbara Soares Gius, 1° lugar, com prêmio
de R$ 250,00; “Dominante”, de Luiz Carlos Oliveira, 2°
lugar e prêmio de R$ 150,00, e “Sem medo de ser feliz”,
de Rosana L. C. Fernandes, 3° lugar e R$ 100,00. A foto
mais votada pelo público “Um retrato de união”, de Ícaro Silva Marques, levou menção honrosa e prêmio de
R$ 50,00.
O CIC e WPG têm o objetivo de estimular o desenvolvimento da pesquisa científica na Região Noroeste
de São Paulo, divulgar para a comunidade acadêmica
os trabalhos realizados pelos alunos das faculdades
e universidades e compartilhar o conhecimento com
outras instituições de ensino e pesquisa.

Sábado em conjunto
O curso de Educação Física - Bacharelado da FIPA promoveu no dia 22 de outubro, às 9h30, na Praça do Aeroclube de Catanduva, o “Sábado em conjunto”, projeto de
extensão que busca incentivar a prática esportiva tanto
para alunos quanto para o público externo. Os alunos
praticaram Zumba animados pelo aluno Julian Castro,
do 3° ano do curso, e tiveram aula de Crossfit com o Prof.
Leonardo Marques.
Jogos escolares No período de 24 de outubro a 1º
de novembro, os cursos de Educação Física - Bacharelado e Licenciatura da FIPA recepcionaram as disputas de
futsal e handebol dos Jogos Escolares do Estado de São
Paulo, Categoria Pré-Mirim, nas quadras poliesportivas
do Câmpus Sede. O evento foi promovido pela Diretoria
de Ensino da Região de Catanduva e os times formados
por alunos do Ensino Fundamental das escolas de Catanduva e região.
Segundo o Coordenador do curso de Licenciatura
em Educação Física, Prof. José Cione Neto, a parceria entre os cursos de Educação Física e a Diretoria de Ensino
da Região Catanduva proporcionou aos acadêmicos da
Graduação a oportunidade de vivenciarem a prática de
organização e execução de uma competição escolar,
além disso, possibilitou que a instituição recebesse professores egressos dos cursos e que dirigem as equipes
dos colégios participantes, estreitando assim, o relacionamento entre a FIPA e seus ex-alunos.”

Seminário debate
a consciência negra
No dia 23 de novembro, às 19h15, na sala de ginástica do Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio, o curso
de Educação Física – Licenciatura da FIPA promoveu seminário para debater o Dia da Consciência Negra (20
de novembro), com alunos do 1° e 2° anos do curso e
mediação dos professores Carlos Alexandre Mendes e
Luciana Cione de Souza Basto.
O objetivo foi identificar e discutir a realidade e
a valorização da cultura afrodescendente, chamar a
atenção da valorização em suas manifestações culturais e sociais e refletir sobre a cultura brasileira. Houve, ainda, apresentações de danças e lutas da cultura
afrodescendente.
Relações étnico-raciais

Os alunos caminharam pelo Câmpus simulando a vivência de um
deficiente visual.

No dia 08 de novembro, às 19h30, no Câmpus São
Francisco, o projeto de extensão “Direitos humanos, relações étnico-raciais e cidadania em debate” do curso
de Administração promoveu a palestra “Relações étnico
-raciais: mitos e desafios”, ministrada pela Profª Jéssica
Maria dos Santos, do curso de Pedagogia da FIPA.
O tema foi abordado a partir de perspectiva histórica,
explicitando como a cultura de preconceito e discriminação se formou e se reproduz no país, bem como as possibilidades de desconstrução e ruptura com estereótipos e
perspectivas para a construção de uma cultura não apenas de igualdade, mas de equidade social.
O evento foi realizado em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

NEFROLOGIA
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

NEUROLOGIA CLÍNICA
(Adulta e infantil) Eletroencefalografia computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia e potenciais evocados audivo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera - •Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583

CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601

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

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•Dr. Walter Appendino - Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263

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

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

DERMATOLOGIA
•Drª Ana Flávia Dias Pattini - Rua Maranhão, 1405 - Fones 3525-3139 e 3525-3503

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

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

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

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

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches - Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino - Rua 13 de Maio 1269 - Tel: (17) - 3522-5396

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

FIPA apresenta dois trabalhos em congressos; um é internacional
Dois trabalhos de cursos da FIPA
foram aceitos e apresentados em congressos, sendo um internacional.
O projeto de pesquisa “Dieta hipoglucídica e hiperproteica: efeitos no ganho ponderal e consumo alimentar em
animais de experimentação” orientado
pela Profª Drª Nilce Barril Brighetti e desenvolvido pelos alunos João Matheus
Pimentel Battagin, Juliana Cruzera Antonio, Dustin Hoffman Monteiro da
Silva, do curso de Medicina, e Tissiane
Eid Barbosa Ashino, do curso de Biomedicina, foi aceito para apresentação

oral durante o XIII Congresso Anual de
Iniciação Científica, VIII Mostra das Ligas Acadêmicas e I Congresso Científico
FAMERP/FUNFARME de São José do Rio
Preto realizado no dia 19 de outubro.
O segundo trabalho, também orientado pela Profª Nilce, “The evaluation of
green tea administration in wistar rats
treated during pregnancy and its effect
in their fetuses”, desenvolvido pelas alunas do curso de Medicina Ana Carolina
Devito Grisotto, Ana Carolina Taveira
Engler Raiz Coelho, Gabriela Hamra Pereira e Juliana Chaves Garcia, foi apre-

sentado no BRAINCOMS/2016 - Brazilian International Congress of Medical

Students realizado na UNIFESP de 20 a
22 de outubro.

Docente participa de congressos
A Drª Eliana Melhado, docente do curso de Medicina da FIPA, participou do XXX
Congresso Brasileiro de Cefaleia e XI Congresso de Dor Orofacial realizados no JP
Hotel, em Ribeirão Preto, de 13 a 15 de outubro últimos, que tiveram a participação
de convidados internacionais.
A Drª Eliana participou da sessão de tratamento das cefaleias com o tema “Cefaleia
na Mulher, aspectos selecionados” e apresentou o trabalho em painel “Protocolo de
tratamento de cefaleia na emergência em um hospital-escola” realizado pelos alunos
Guilherme Vedovato Vilela De Salis, Carolina Buck, Lilian Audi Goulart, Talita Alvarez
Sucena, Juliana Vilaça Vaz, Pedro Matheus Benelli, Renata Perri Soares Ferreira, Maria
Emília Miani Pereira e pela Residente Izabela Dias Brugugnolli, orientados por ela.
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Clube de Tênis faz doação ao HCC

Divulgação

Da esquerda para a direita: Julinho Ramos, Luiz de Mello, José Carlos Amarante, Edson Rogatti e Reginaldo Lopes.

Fundação vai à Secretaria Estadual da
Saúde pedir liberação de verba para o HCC
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, se
reuniu com o Coordenador de Relações Institucionais
da Secretaria da Saúde do Estado, Dr. Luiz de Mello, no
último dia 8 de novembro. O motivo da reunião foi o
Serviço de Radioterapia. Amarante solicitou a liberação
de R$ 2 milhões que foram solicitados em reunião no
mês de junho. Dr. Mello prometeu acelerar o pleito, que
inclusive já recebeu parecer favorável da Diretoria Re-

gional de Saúde de São José do Rio Preto.
Também participaram da reunião o presidente da
Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo (FEHOSP) Edson Rogatti, o vereador Julinho Ramos (PSD) e Reginaldo Lopes, Gerente do
Centro de Serviços Compartilhados/CSC da Fundação.
A finalização da obra propiciará a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva. O Serviço de Radioterapia
terá capacidade para atender de 100 a 120 pacientes/dia.

Em outubro, o Clube de Tênis Catanduva (CTC) inaugurou seu salão social, totalmente reformado, e realizou
show com Edinho Santa Cruz, que também teve o objetivo de ser beneficente: 30% da renda líquida seriam doados para o Hospital de Câncer de Catanduva e para a AEC
– Associação de Assistência ao Hospital “Emílio Carlos”.
Dia 09 de novembro, o presidente do CTC Antônio
Marcos Devitto recebeu representantes da Fundação Padre Albino para a entrega da doação. “Este é um momento
muito importante, pois é o início de uma parceria entre o
CTC e as instituições de Catanduva, agora com o novo salão, onde poderemos realizar diversos eventos. Sabemos
da importância da influência do clube para ajudar as entidades da cidade. Queremos dar continuidade neste tipo
de ação, com outros eventos e shows que possam contribuir com o terceiro setor”, destacou. Para o presidente da
Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante, essa ajuda é fundamental para a finalização das obras. “Primeiramente gostaria de agradecer aos
associados que abraçaram a causa, assim como a todas
as pessoas que participaram deste evento e fizeram sua
parte. Saibam que vocês estão colaborando para um empreendimento que será de vocês. Graças a essas contribuições é que conseguiremos colocar o serviço do HCC em
funcionamento”, ressaltou. O HCC recebeu R$ 7.126,42.
Para o representante da AEC, Marcelo Gimenes, realmente para fazer a diferença é preciso contar com a ajuda de todos. “Já conseguimos reformar a ala masculina e
agora estamos juntando recursos para conseguir reformar
a Ala C2 Ímpar do Hospital Emílio Carlos. Isso será fundamental para dar o respaldo necessário ao atendimento
do HCC. Receber esse lucro é extremamente importante.
Agradeço a parceria e o apoio do CTC”, completou.
Divulgação

Leilão de gado arrecada R$ 169 mil
Divulgação

O diretor de Captação de Recursos da FPA, Nelson
Lopes; o ganhador da moto, Gê (Lanches); o presidente
do Clube de Rodeio “Os Bravos”, Lino Lima; e o presidente do Leilão de gado, Cláudio Romagnolli.
O 1º Leilão de Gado em benefício do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC), realizado pelo Clube de Rodeio
“Os Bravos”, arrecadou R$ 169.640,00 mil, que ajudarão
na conclusão das obras do hospital. O evento, que aconteceu dia 23 de outubro, contou com mais de 800 pessoas, que participaram dos leilões – foram 120 cabeças
de gado entre outros itens, como camisetas de times de
futebol – e confraternizar em torno de um motivo tão
nobre e importante: ajudar o HCC.
Para o presidente do Leilão, Cláudio Romagnolli, essa
ação mostra a força que Catanduva e, principalmente a
região, têm em ajudar o próximo, uma vez que os presentes colaboraram para algo que será de Catanduva e
para Catanduva e que também vai beneficiar as cidades

do entorno. “Por ser a primeira edição, estamos muito
contentes com o resultado e aproveitamos para agradecer todos que estiveram presentes. Quero destacar a
presença dos compradores de gado da região, que arremataram cerca de 90% das cabeças de gado leiloadas.
Já estamos pensando na edição do ano que vem, com
muitas novidades, para que este tipo de evento entre
para o calendário da cidade, se tornando uma tradição.
E esperamos contar com a presença mais intensa dos
compradores de gado de Catanduva também para que
o evento seja ainda mais grandioso e traga mais receita
para o HCC”, destaca.
Entre os compradores da adesão do leilão foi sorteada
uma moto 0km RXE 300 da Honda. O ganhador foi Jesus
José Queiroz Leão, o Gê Lanches. “Fiquei muito feliz com a
surpresa, a gente nunca espera ganhar. Mas valeu a pena
participar, não só por ter sido sorteado, mas por poder colaborar com a causa. Um evento como este é muito importante para a cidade e a realização pelo Clube de Rodeio só
vem para somar”, completa Gê.
O presidente do Clube de Rodeio, Lino Lima, ressalta que “Os Bravos” vêm desenvolvendo ações voltadas
para a comunidade há alguns anos, usando a força e
influência do clube de rodeio para beneficiar aqueles
que precisam. “Temos feito algumas iniciativas como
a doação de sangue e a queima do alho beneficente e
agora o leilão de gado. Com certeza novas ideias vão
surgir e queremos dar prosseguimento às ações benemerentes sim, pois assim contribuímos também de
alguma forma”, finaliza.

Leilão de gado da Igreja Santa Terezinha
No leilão de gado da Igreja de Santa Terezinha, de
Catanduva, realizado dia 09 de outubro, a Fundação
Padre Albino recebeu, em doação cinco cabeças de
gado, casal de garnizé e um saco de açúcar. Os doadores foram Djalma Alves, Arlindo Alves, Estevinho
Antares, Luizinho Embreagens, Marcos Mandioca e
filhos e Kalunga.
No dia 16 de outubro no leilão da cidade de Uru-

pês foram doados 18 cabeças de gado e dois oratórios
leiloados no dia 23 no leilão promovido pelo Clube de
Rodeio “Os Bravos”, de Catanduva. Os doadores foram
Sebastião Marin; Horaci Pinheiro; Antonio Valentin;
Francisco Carlos Lopes; Chavizinho; Renato Benedito
Damin; Waldemar Fradi; Rubens Serradilha; Sardela; Rodrigo do Bar; Luizão; Bica; Zé Catóia; Gustavo Rondini;
Márcio Basio; Paulo Rondini; Odanir Ferrari e Os Bravos.

Os presidentes da Fundação e do Tênis, José Carlos
Amarante e Antonio Marcos Devitto, e o presidente
da AEC, Marcelo Gimenes, na entrega da doação.

Apoios ao HCC
No dia 04 de outubro último, o grupo Voluntários do
Bem se reuniu com voluntários da cidade de Paraiso. A
coordenadora do grupo, Luciana Vargas, e a Responsável
pelo Setor de Captação de Recursos da Fundação, Angélica da Costa, pediram apoio ao HCC.
O grupo Voluntários do Bem Pindorama realizou dia
1º de outubro último o Pedágio do Bem juntamente com
os jovens do TLC e Grêmio Estudantil daquela cidade. No
pedágio foram vendidos bottons e distribuído material
de divulgação do Hospital de Câncer de Catanduva.
Paraiso e Pindorama serão atendidas pelo HCC.

Captômetro
A Fundação Padre Albino precisa captar R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para terminar o
Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do
Hospital de Câncer de Catanduva. Confira o que foi arrecadado até 31/10/16:
Eventos e doações ..................................................... R$ 691.471,88
Doações através do site ..............................................R$ 20.674,64
Doações através do 0500 ...........................................R$ 10.055,00
Doações através da conta de energia elétrica ....R$ 82.602,50
Telemarketing .............................................................. R$ 498.161,00
Nota Fiscal Paulista .................................................... R$ 193.848,47
TOTAL........................................................ R$ 1.496.813,49

Faltam R$ 3.503.816,51
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Presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer visita a Radioterapia
Deputado Antonio Jácome veio a Catanduva a convite do Dr. Sinval
Com o objetivo de conhecer de perto o projeto do Hospital de Câncer de
Catanduva (HCC), defendido em Brasília
pelo Dr. Sinval Malheiros, o deputado
Antônio Jácome (PTN-RN), presidente
da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Câncer da Câmara Federal, visitou
o Serviço de Radioterapia da Fundação
Padre Albino dia 17 de novembro. E saiu
emocionado, impressionado e comprometido com o projeto.
O médico e também deputado Dr.
Sinval (PTN-SP), responsável pelo convite ao deputado Jácome, disse que “a
Fundação Padre Albino tem divulgado o projeto em todo o interior de São
Paulo. Agora, quero ampliar esta ação,
sensibilizando também o Legislativo
Federal”. No mês passado, Malheiros

aprovou na bancada paulista emenda
ao Orçamento Geral da União de 2017
de R$ 20 milhões em favor da Fundação
Padre Albino.
Os deputados e assessores foram
recebidos pelo presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação, José Carlos
Rodrigues Amarante, membros da diretoria, dos conselhos de Administração
e de Curadores, autoridades e outros
convidados na sala B1 das Faculdades
Integradas Padre Albino.
Amarante disse ao deputado Jácome
que o recebia com esperança, ressaltando que o HCC é um sonho de Catanduva e região e informou sobre o início do
projeto. Em seguida, Cláudio Romagnolli e Lino Lima, do Clube de Rodeio
“Os Bravos”, de Catanduva, entregaram

ao presidente da Diretoria Administrativa o resultado líquido do leilão de
gado promovido por aquela entidade
em benefício do HCC no último dia 23
de outubro – R$ 169.640,00. Guilherme
Montoni, paciente de Quimioterapia,
emocionado, falou sobre o tratamento
realizado em Catanduva. E emocionou
a todos. Os deputados Antonio Jácome
e Sinval Malheiros receberam o título
honorífico de “Parlamentar Amigo do
HCC”, outorgados pela Fundação, pelos
relevantes serviços prestados ao HCC.
O deputado Antonio Jácome disse
que conhece muito bem os problemas
relacionados ao câncer, pois é voluntário da Liga Norte-rio-grandense de
Oncologia e perdeu uma irmã com a
doença. Ressaltou que não se fala em

câncer sem falar em voluntariado e solidariedade e ao ser informado sobre o
trabalho já desenvolvido em Catanduva pelos voluntários e como a população abraçou a causa do HCC disse que
o fato “serve como combustível”. Jácome salientou que veio para uma visita
e sai “encabulado” e emocionado com a
homenagem recebida, o que aumenta
sua responsabilidade.
Dr. Sinval Malheiros, também agradecido pela homenagem, falou sobre o câncer e a importância da união de forças nas
esferas municipal, estadual e federal para
que se desenvolva o tratamento da doença. Em seguida visitaram o Serviço de Radioterapia e setores do Hospital Emílio Carlos - C2 Par, C2 Ímpar, UTI, Centro Cirúrgico
e Serviço de Quimioterapia.

Fotos: Divulgação

Entrega da doação pelo Clube de
Rodeio “Os Bravos”.

Dr. Antonio Hércules entrega o certificado
ao deputado Antonio Jácome.

HCC é apresentado na Câmara dos Deputados
Convidada, a Fundação Padre Albino
participou, na Câmara dos Deputados,
dia 22 de novembro, no Plenário Ulysses
Guimarães, da reunião da Comissão Geral que debateu “As políticas públicas de
combate à neoplasia maligna” por ocasião do Dia nacional de combate ao Câncer. Representando a Fundação, o Dr. Jorge Valiatti, Diretor Técnico dos hospitais,
fez parte da mesa principal dos trabalhos
e falou sobre a entidade e o projeto do
Hospital de Câncer de Catanduva/HCC.
A reunião foi conduzida pelo deputado Antonio Jácome (PTN/RN), presidente
da Frente Parlamentar Mista de Combate
ao Câncer, e teve ainda a participação do
deputado Dr. Sinval Malheiros (PTN/SP) e
de representantes de hospitais de câncer
de Barretos, Campo Grande e Campinas
e de deputados ligados à causa, que
também usaram a tribuna.
Os deputados Antonio Jácome e Sinval Malheiros falaram sobre o câncer e da
necessidade do incremento das políticas
públicas para prevenção e tratamento
da doença. Dr. Sinval parabenizou a Fundação Padre Albino por entrar na luta
contra o câncer, hoje a segunda causa de

mortalidade da população.
A Fundação e seu patrono, Padre Albino, os hospitais, a faculdade de medicina e a concretização do sonho da
Radioterapia, que contribuirá para a diminuição das filas para esse tratamento
e possibilitará a instalação do Hospital
de Câncer, foram abordados pelo Dr. Valiatti. Ele destacou a campanha que está
sendo realizada para captação de recursos e a grande ajuda da população de
Catanduva e região. Por fim, frisou: “não
queremos substituir absolutamente ninguém; todos os pleitos são justos, mas
precisamos do apoio desta Casa para
continuar o trabalho de Padre Albino”.
Em seguida visitaram a exposição “Hospital de Câncer de Barretos: a trajetória
do Hospital do Amor” no corredor de
acesso ao Plenário Ulysses Guimarães.
Representando a Fundação participaram da reunião, além do Dr. Valiatti,
Benedito Carlos Rodrigues, administrador do Hospital Emílio Carlos; Angélica
Rodrigues, Coordenadora de captação
de recursos; Dr. Márcio Zerbinatti, advogado; Mauro Assi, Assessor de Imprensa,
e Marilda Casarini, secretária.
Imprensa/FPA

Dr. Amarante entrega o certificado ao
deputado Sinval Malheiros.

Deputado Antonio Jácome visita uma
das casas mata da Radioterapia.

Obra entra na fase final
Os recursos captados até o momento, com a ajuda da população e dos
voluntários, possibilitaram que a obra
das futuras instalações do Serviço de
Radioterapia, que junto ao Serviço de
Quimioterapia, ao atendimento ambulatorial e cirúrgico, entre outros, já existentes, proporcionarão a instalação do
Hospital de Câncer de Catanduva, entre
na reta final.

A construtora responsável já instalou o piso vinílico, as portas blindex, luminárias de emergência, porta blindada
contra radiação na sala do tomógrafo,
os quadros gerais de energia elétrica,
de tomadas, iluminação e do ar condicionado. Agora será feita a pintura final,
deixando a estrutura pronta para receber o acelerador linear, prestes a ser adquirido pela Fundação Padre Albino.
Divulgação

Balanço da Saúde O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre
Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, participou, na FIESP, em São Paulo, no último dia 04 de novembro, às 9h30, da apresentação do Balanço 2016 e Perspectivas da
Saúde para 2017 com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros. A promoção do evento foi
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo (Ciesp).

FIPA divulga resultado do vestibular

Dr. Valiatti fala sobre a Fundação e o HCC na Câmara dos Deputados.

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizaram dia 20 de novembro, às 14h00, no Câmpus São Francisco,
o processo seletivo unificado/vestibular
tradicional para os cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação
Física - Licenciatura, Educação Física -

Bacharelado, Enfermagem e Pedagogia.
A secretaria informou que foram inscritos 681 candidatos, dos quais 617 compareceram à prova.
O resultado foi divulgado dia 25 no
site. A matrícula dos aprovados deverá
ser feita até 09/12/16.
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