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Time de Resposta Rápida será implantado no HEC
O Hospital Emílio Carlos, após vários treinamentos, terá o Time de Resposta Rápida. Formado por equipe multidisciplinar, ele tem por objetivo reduzir
o número de paradas cardíacas fora de ambientes como Pronto-Socorro e Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). Página 07.

Novos apoios ao HCC

Imprensa/FPA

Os prefeitos dos municípios que não puderam comparecer ao café da
manhã sobre o Serviço de Radioterapia/HCC que está sendo construído
pela Fundação também assinaram os ofícios de solicitações à Secretaria de
Estado da Saúde e ao Ministério da Saúde. O Diretor de Captação de Recursos, Nelson Lopes Martins, visitou as prefeituras e colheu as assinaturas.
Última página.
Comunicação/HPA

DOAÇÃO O lateral-esquerdo Alex Sandro, de Catanduva e jogador do
Juventus da Itália, visitou o Serviço de Radioterapia da Fundação. Ele doou
ao HCC e autografou uma camisa do seu atual time. Página 11.
HOMENAGEM A Irmã Deolinda Mutti foi homenageada pelo Hospital
Padre Albino pela dedicação e profissionalismo dispensado ao longo dos
anos, especialmente pela valorosa contribuição na Pediatria. Ela passará a
desenvolver as suas atividades no Recanto Monsenhor Albino. Página 06.
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Matrículas para o curso de
Técnico em Enfermagem
O Colégio Catanduva está recebendo matrículas para o curso de nível
médio de Técnico em Enfermagem. O curso, noturno, será iniciado neste
mês de agosto próximo e os alunos fazem estágio nos dois hospitais escola
da Fundação Padre Albino. Página 09.

FIPA e Mahatma Gandhi
assinam convênio para estágio
A Associação Mahatma Gandhi, gestora do Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi, e a FIPA, através do curso de Medicina, assinaram convênio
para a realização de estágios curriculares pelos estudantes e médicos residentes. No futuro, o objetivo é a implantação, em parceria, de Programa de
Residência Médica em Psiquiatria. Página 08.

NOSSA SENHORA A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida visitou Departamentos da Fundação Padre Albino. Dia 30/06, o Hospital Emílio
Carlos e o AME e no dia 13, o Recanto Monsenhor Albino. Página 07.
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Qual família,
que tendo um
adolescente em
seu meio, não sonha com uma faculdade para ele?
De
preferência
pública, claro! Não
importa o nível sócio econômico da
família. Se a universidade for próxima da residência, ótimo; se for
na sua cidade, melhor ainda. Evitam-se muitas despesas. Afinal, o futuro promissor do jovem depende
de cursar uma boa faculdade.
No Brasil, isso é um sonho que para muitas famílias, sobretudo as mais humildes, tende a permanecer apenas no plano da utopia. Em muitos
cursos as vagas são extremamente concorridas,
entretanto, em muitos outros elas dificilmente são
preenchidas. Para chegar lá são inúmeros os obstáculos, a começar pela má formação no Ensino
Fundamental e Médio, passando pela maratona
de vestibulares, altamente competitivos, pela difícil decisão de fazer o curso certo etc. O problema
é que o poder público não consegue proporcionar
ensino superior gratuito para todos e as instituições privadas acabam por preencher essa lacuna
com muito maior desenvoltura. Não resta dúvida
de que o ideal seria ensino público universal e
gratuito para todos. Hoje apenas 15% dos nossos
jovens entre 18 e 24 anos estão matriculados em
cursos superiores. Destes, cerca de 72%, ou 4,7 milhões de alunos, estão na rede privada e 28%, ou
1,8 milhão, na rede pública.
Catanduva tem ensino superior desde 1966,
com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Catanduva (Fafica). Trata-se de autarquia
municipal não gratuita, ainda que conceda significativo índice de gratuidade. Após, vieram pelas
mãos de Padre Albino as faculdades de Medicina
(1970); Administração de Empresas (1972); Escola
Superior de Educação Física (1973); Enfermagem
(2000); Direito (2002); Biomedicina (2010); Pedagogia (2010) e Bacharelado em Educação Física (2010).
Em 2007 as faculdades isoladas se transformaram
nas Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), cuja
mantenedora continuou sendo a Fundação Padre
Albino. Alguns cursos da FIPA estão entre os melhores do Brasil, segundo avaliação do MEC, como é o
caso da Medicina, Direito e Pedagogia, sendo que
os demais são também muito bem avaliados. Congregam, hoje, cerca de 2.3 mil alunos (graduação e
pós-graduação).
Há significativa oferta de vagas em Catanduva,
nem todas elas preenchidas. Os motivos são muitos:
deficiência na formação fundamental, falta de interesse, limitação financeira. É verdade que há demandas para outros cursos que Catanduva não tem, obrigando alunos a se deslocarem para outras cidades.
Certo é também que muitos desses alunos escolhem
cursar em outras cidades apesar de existirem aqui os
mesmos cursos e às vezes com qualidade superior;
mas aí já é outra questão.
De uns tempos para cá, tornou-se lugar comum
candidatos a cargos eletivos em Catanduva prometerem trazer para cá universidades públicas, federal ou estadual. Por certo que isso engrandeceria a

imagem de Catanduva como centro educacional e
criaria expectativas de oportunidade para nossos
jovens. Mas, abstraindo o tradicional discurso de
campanha, penso que deveríamos nos perguntar
se de fato e concretamente a vinda de uma universidade pública para cá poderia mesmo agregar valor para Catanduva.
A Folha de São Paulo publicou em 23/07 o editorial “Quem paga pelo ensino” e no dia 27/08 o artigo
“Universidade só é gratuita para as elites”, de Kim Kataguiri. O editorial discorre sobre o volume de recursos alocados para as universidades públicas, cerca
de R$ 26 mil por aluno contra R$ 7 mil para o ensino
infantil e médio. Afirma que “tal discrepância acentua o desequilíbrio de oportunidade entre estudantes de famílias ricas e pobres – os primeiros, como se
sabe, têm mais chances de alcançar níveis elevados
de escolaridade”. Defende ainda que o ensino público superior não seja totalmente gratuito para o aluno que possa pagar. Diz que o aluno poderia coparticipar do financiamento da universidade pública e
sugere que pelo menos “15% dos desembolsos das
universidades brasileiras poderiam ser cobertos assim”, com base em “estimativas preliminares e a experiência internacional”.
Já Kim Kataguiri, mais incisivo, afirma que “o que
os monopolistas da virtude omitem é que a tal universidade só é pública e gratuita para as elites. Os
mais pobres participam dessa brincadeira pagando
a conta”. Segundo ele “... a chance de alguém que
tenha uma renda familiar per capita menor do que
R$ 250 entrar numa universidade pública é praticamente nula, apenas 2%”; “por outro lado, os jovens
com renda familiar per capita acima de R$ 20 mil têm
40% de chance. Na prática, nossas universidades públicas transferem dinheiro dos mais pobres para os
mais ricos”. E continua: “Na USP, 06 em cada 10 alunos poderiam pagar mensalidade, caso os critérios
do ProUni fossem adotados. Em 2014, metade dos
calouros pertencia às famílias ricas do país”. Na prática
o que Kim Kataguiri está propondo é que se inverta
a lógica posta e as universidades públicas sejam destinadas prioritariamente a quem precisa e não para
quem quer. “Os mais pobres devem ter o direito de estudar gratuitamente e, se necessário, também receber
auxílio para moradia, transporte e alimentação”.
Há certamente muitos outros argumentos tanto a favor como contra as universidades públicas no
formato atual. É preciso jogar mais luz nesse debate. É preciso estudos de viabilidade e de impacto
naquilo que já temos e que funciona muito bem;
valorizar o que já temos e ajudar a melhorar ainda
mais. Por exemplo, a FIPA, além de já possuir cursos
de alta performance e na iminência de abrir outros,
por ser superavitária, ajuda a cobrir os altos déficits
causados pelo subfinanciamento do SUS nos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos. A universidade
pública ajudaria também a cobrir esses déficits?
Ficaria restrita somente aos jovens de Catanduva
e região ou beneficiaria também jovens de outras
regiões? Quem seriam seus beneficiários diretos:
jovens da classe baixa, média ou alta?
Eis o debate que gostaríamos de propor.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)

Julho/2017

Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
30 – Delcides Montes
Coordenadoria Geral
02 - Valdeci Aparecido Bongiovani
05 - Jesus Carlos da Cruz Gomes
06 - Cristina Aparecida Bigoni Martins
07 - Luiz Braga
11 - Diego Maguetas
17 - Valdenir Pereira da Silva
20 - Rodrigo Nunes Pereira
22 - Maykon Caetano da Costa
23 - Alessandra Cristina Telles
25 - Heliton Wagner Benetelli
José Carlos Perez
Hospital Padre Albino
02 - Daiane Cristina Carozio
Maria da Paz de Sousa Marques
Vera Candido
03 - Gabriela Pereira Vivaldini
Maria Cristina Viana Grégio
04 - Argeu de Souza Guimarães
Stefania Rosa Frederico
Thiago Guelfi da Silva
05 - Paulino Silva Guerbas
06 - Elaine Cristina Sigoli de Almeida
Fabiana Gomes Martins Bigoni
07 - Ana Lúcia Terço
Aparecida de Fátima Romera da Costa
Danilo Camolez D’Assumpção
Elias Diniz dos Santos
08 - Nicole Lopes Bazan
Maria Aurora Argolo
09 - Valéria Francheto
10 - Alice Pedrassoli Netto
Neide Aparecida Polastri Gelio
Thamiris Cristina Rossi Caverzan
11 - Matheus Henrique da Silva Braga
Ruti de F. da Silva Lopes
12 - Priscila Peppinelli Barretto
14 - Bruna Fernanda Leal
15 - Sonia Aparecida Solcia Izepeto
16 - Ketherine Zanibone Felice
Neuza Maria Martins Santos
Rinaldo Cléber Ruiz
Sheila Indaia Turnes de Azevedo
17 - Aparecida Donizeti Guarazemin
Dulcineia de Oliveira Carvalho Cascão
18 - Ester Chueco Garcia
Márcio José da Rocha Caires
19 - Cleciara Carvalho de Macedo Bueno
Creusa Messias Moreno
Daiana Gonçalves Affonso
Fátima Aparecida Caetano dos Santos
Gabriely Bertellini Felix

19 - Nayara Canossa
20 - Dr. Luís Márcio de Assis Pellizzon
21 - Marli Rodrigues Safioti
22 - Aparecido Barreiros Gonçalves da Silva
Camila do Amaral Perles
Cláudia Aparecida Lopes
Isabel Aparecida Pechim Silveira
Priscilla Caires Leutes de Lima
Sebastiana Forcato
Sérgio Luis Bartolomeu
23 - Cláudia Regina Netto Franco
Elisabete Banhos
Dr. Pedro Devito Neto
24 - Flávia Cristina Ragagnon
Maria de Fátima Brachi Scapa
Marina Ferreira Caiuby
Marli Campos
25 - Doracy Valentin Severino
Maria de Lourdes da Silva
26 - Adriana Soares Anacleto
Cristiane Generoso da Silva Alves
Nadir Aparecida Pinto
27 - Alessandra Aparecida Barbosa Carozio
Bruno Nunes Soares Bezerra
Luzia Aparecida Vaz
28 - Ariane Thais Murcia Garcia Dias
Elizangela Batista Aranha Ferreira
Stefany Ferreira dos Santos
Taina Bertolli Baptista
29 - Eliana Aparecida Jeronymo
Ricardo Donizete Novais
30 - Mayra Helena Manoel
31 - Andrezza Joverno Santos
Bianca Fernandes Ceron
Dr. Carlos Alberto Moreschi
Érica Patrícia Marim Barbosa
Hospital Emílio Carlos
01 - Leandro Martins
Sonia Regina Soares Rossi
02 - Natália Colletti
Rafael dos Reis Paranhos
03 - Christiane Assencio Leite Marri
06 - Cibele Cristina Fernandes da Cunha
Valdete de Oliveira
08 - Amanda Amaral Herculano
10 - Regiane Cristina Barão
Rosangela Candido de Oliveira
11 - Cíntia Aparecida Fernandes Martin Porta
13 - Rafaela Gomes Maciel
16 - Tamires Barbosa
17 - Roberta Bistafa
18 - Vanessa Dayana Antonia de Souza
19 - André Luís Bocchini
Nathálya Leonardi Marzenini
20 - Débora Mantovani Gomes
Diego Rodrigues
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20 - Maria Célia Rado
21 - Melissa Giovana Lucarini
23 - Fernanda Freitas Alves
25 - Enel Rogério Caneo
26 - Maria Lúcia Marchesini
27 - Sueli Aparecida Costa Machado Cavassana
28 - Antonio Gaspar Guerbas
29 - Sonia Aparecida dos Santos
30 - Ricardo Alexandre Eugênio Ferreira

Recanto Monsenhor Albino
01 - João Cassiano Filho
05 - Graziela Alberganti Gomes Almeida
17 - Tatiana Lemes de Oliveira
30 - Maria Ines de Aguiar Almeida
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
01 - Ana Jaqueline Pim
05 - Tatiani Marcondes de Sousa Sanches
07 - Natália Clemente Casagrande
11 - Fabiana Binatti Felix de Almeida
12 - Daiane Prince Marques da Silva
19 - Suzana Guerra dos Santos Almeida
21 - Tenan Aparecido de Souza
24 - Katrine Ferreira Fiocco
29 - Lívia Maria Hortelan Mendes

Colégio Catanduva
08 - Profª Luciana Bastos
13 - Profª Giovana Catarucci
20 - Profª Mariane Teixeira de Mello
25 - Profª Tânia Maria Mazinini Pimentel
29 - Adelina Amélia de Souza Dias
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Maria Angela Guijen Lahr
04 - Profª Gladis Ap. Andaló dos Santos
05 - Alberto dos Santos Bigoni
09 - Ondina Tereza Bataglia
10 - Maria Cristina Dias Lyra
11 - Lucas Trassi Adami
12 - Marli Nascimento Gama
14 - Prof. Izídio Pimenta de Moraes
Silvana Maria Pimentel Sant’Anna
Profª Terezinha Soares Biscegli
15 - Maira Luiza Melara Spina
17 - João Thomaz Pereira
21 - Aparecida Pinheiro Marson
22 - Caio Vinícius Gambarini Rodrigues
Prof. Luís Ferreira Monteiro Neto
23 - Prof. Ricardo Domingos Delduque
25 - Profª Luciana Braz de Oliveira Paes
Prof. Raul José de Andrade Vianna Junior
26 - Prof. Antonio Agide Mota Junior
27 - Márcia Aparecida Vieira
28 - Prof. Paulo Henrique Alves Togni Filho
30 - Sueli de Lima Paula
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Oficina prática
Imprensa/FPA

Reconhecimento
e agradecimento
O presidente da Diretoria Administrativa, José
Carlos Rodrigues Amarante, recebeu, dia 03 de julho último, a ex-funcionária Cecilia Nogueira, que
se afastou das atividades profissionais no mês de
junho passado. Dr. Amarante agradeceu Cecília
pelos 47 anos de trabalho dedicados à Fundação
Padre Albino e disse que ela é um exemplo para os
demais funcionários.
Visivelmente emocionada, Cecília agradeceu
pelo apoio e confiança em seu trabalho e lembrou
que, juntamente com outra ex-funcionária, ajudou
a implantar os ambulatórios do Hospital Emílio
Carlos quando o prédio foi cedido à Fundação.

Funcionários da Coordenadoria Geral e das
áreas da assistência social, educação e saúde da
Fundação Padre Albino participaram de oficina
prática no dia 22 de junho último, das 8h00 às
18h00, na Sala D-3 da FIPA.

Ministrada por Márcia Cavalcanti, da Audisa –
Auditores Associados, a oficina abordou aspectos
operacionais, contábeis e informações importantes
para a Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social - CEBAS.

Imprensa/FPA

Fundação contrata gerente para a T.I.
Maysa Magati Bull, bacharel em Tecnologia pela FATEC/Taquaritinga em 1997 (Processamento de dados
com ênfase em Análise de Sistemas), foi contratada
pela Fundação Padre Albino para gerenciar a sua área
de Tecnologia da Informação (T.I.).
Com 19 anos de experiência na área, gerenciando
projetos de alta complexidade, bem como equipes de
alta performance, Maysa assumiu posições como consultora, coordenadora e gerente de TI no Brasil e no
exterior. Foi Head de TI em uma das principais empresas do Grupo Telefônica/Vivo no Brasil e desenvolveu
competências multidisciplinares na análise, desenvolvimento e implantação de WMS/TMS em diversas empresas. “Minhas principais fortalezas são a experiência
internacional, gestão eficiente do budget da área, reduzindo custos, gerenciamento e desenvolvimento de
pessoas por metas e objetivos”, disse ela.
Maysa residiu por seis meses em Montevidéu/Uruguai, onde participou ativamente do levantamento, desenvolvimento e implantação do sistema WMS-WIS na
rede de supermercados Disco.

Imprensa/FPA

Maysa Bull, gerente da T.I. da Fundação.

Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de junho passado, 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

Rafael Roberto luzia

Supervisor de portaria

HEC

Assistente adm. de cap. de recursos

Ludimila Ferreira da Cruz Silva

Auxiliar de enfermagem

HPA

Enfermeira Assistencial

Mekita Santos Macedo

Enfermeira assistencial

HPA

Enfermeira clínica

Manuela Duarte MicheleƩo

Auxiliar administraƟvo I

HEC

Biomédica HPA

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em junho, que vestem a camisa da Fundação
Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
Hospital Padre Albino
Paula Lima Costa
Camila Domingues Cadão Vieira
Luryan Karla Vieira
Camila Pereira de Oliveira
Carolina Jardini de Oliveira
Silmara Raimundo Inocente Portapilla
Tainá Bertolli Baptista
Eid Luci da Silva Santiago
Rinaldo Cléber Ruiz
Mayra Helena Manoel
Jhonatas Axell Luiz
Paula Aparecida de Souza
Walyene Barbosa dos Santos

Darci Aparecida de Carvalho
Larissa P. de Macedo Malmegrim
Hospital Emílio Carlos
Nara Guimarães Ribeiro Garcia
Cibele Cristina Talamonte de Oliveira
Luciane de Oliveira Santos
Letícia Carla Salvador
Taynara Lazarini
Pedro Henrique Abrahão Mota
Aleksandra Marya Frutero
Fabiana Eloisa Bittencourt Berta
Rafaella Lídia dos Santos
Maria do Carmo Matias
Janaína Martins Lopes

AME
Margarete Esteves
Eliete Faverão Felix
Murilo dos Reis Tavares
Natan Cassioti Furlan
Coordenadoria Geral
Fábio Ricardo Quirino
Leuri Pereira dos Santos
Maysa Magati Bull
Juliana Cristina Ferreira Candido
FIPA
Marcella Milan Marsari Lachi

Dr. Amarante agradeceu Cecília pelos 47 anos de
dedicação à FPA.

RH promove festa junina
Imprensa/FPA

A área de Recursos Humanos da Fundação realizou
dia 23 de junho, a partir das 9h00, festa junina entre os
funcionários da Coordenadoria Geral.
A gerente de RH, Cristiane Oliveira, informou que a
festa visou promover a integração entre os funcionários
e foi organizada pelos próprios funcionários dos Setores
de Recursos Humanos. “A proposta principal do evento
foi a quebra de rotina, aumento da motivação dos funcionários, trazendo um ambiente de trabalho leve e descontraído. O RH é mais do que um ambiente de trabalho;
é um lugar onde priorizamos o trabalho em equipe”.

Dia do Orgulho Autista
No dia 18 de junho último foi celebrado o Dia
do Orgulho Autista. A data foi lembrada pelo Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) da FIPA que destacou que o “Transtorno do Espectro Autista (TEA)
não é uma doença e sim um Transtorno do Desenvolvimento Infantil que pode ocorrer em vários níveis de gravidade”.
O NEI lembrou a data, de acordo com a sua
coordenadora, Profª Drª Maria Rita Braga, com o
objetivo de alertar que quanto mais precocemente diagnosticado e iniciado o tratamento, melhor
será a integração do indivíduo à sociedade. A professora ressaltou, ainda, “a importância dos profissionais da área da saúde e educação estarem informados e capacitados para auxiliar o portador do
TEA e a família”.

LAZER E VARIEDADES
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A importância do feijão nosso de todos os dias
As leguminosas, como feijão, lentilha, grãode-bico e ervilha, são muito importantes na dieta.
Elas têm fibra, proteína, ferro e folato e ajudam a
construir músculos. E mais: são aliadas em caso de
doenças do coração e pressão alta e na prevenção
de alguns tipos de câncer, como o de próstata, pulmão, estômago e pâncreas.
Como deixar seu feijão mais saboroso e nutritivo: antes de colocar o feijão para cozinhar, escolha
e lave bem os grãos. Coloque-os em um recipiente

Segredos culinários

e despeje duas xícaras de água fervente. Espere a
água esfriar e escorra; cubra o feijão com água fria e
deixe de molho por quatro horas e depois escorra;
coloque qualquer tipo de feijão na salada para incrementar ainda mais a ingestão de proteínas; misture o feijão em um pote com um pouco de azeite,
sal, pimenta e outros condimentos dos quais goste. Despeje em uma assadeira e leve ao forno alto
por 20 minutos. Assim, você prepara um aperitivo
delicioso para todas as ocasiões.

CULINÁRIA

Massas
1. Prepare a massa de nhoque normalmente.
Pegue um saco plástico de leite, vazio, faça uma
abertura num dos lados e um furo num dos cantos
do lado oposto. Coloque a massa de nhoque dentro e vá cortando os nhoques com uma tesoura,
diretamente na panela de água fervente.
2. Massas doces ficarão mais macias se você
usar gordura não gelada e mexer com movimentos leves.
3. Para pincelar tortas e empadas, misture bem
a gema com óleo e depois acrescente uma pitada
de açúcar com algumas gotas de café forte.
4. A massa de torta não ficará estufada se você
furar com um garfo toda a sua superfície e as bordas quando ela estiver na assadeira.

Dez perguntas que Deus fará
04 – Deus não te perguntará se era alto o teu salário;
...te perguntará se vendeste tua consciência
para obtê-lo.
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides
Montes.

BIODÚVIDAS
Você sabe como surgiu o brega?
O termo surgiu para designar pejorativamente a preferência musical das classes sociais mais
baixas. A ideia era satirizar os excessos de sentimentalismo musical em canções típicas como
Coração Materno, de Vicente Celestino, ou Paixão
de um homem, de Waldik Soriano. Alguns artistas
reagiram ao rótulo e cunharam a frase “Se cantar
o amor é ser brega, então sou brega”.

Remova pelos
de animais
e cabelos de
seus móveis e
carpete com
um rodo.

SOPA DE FEIJÃO
Ingredientes
•300 g de feijão (tipo carioca)
•2 litros de água quente
•3 colheres de sopa de azeite
•1 cebola média cortada em cubos pequenos
•1 dente de alho grande picado
•200 g de carne magra (tipo músculo) cortada
em cubos pequenos
•½ cenoura cortada em cubos pequenos
•½ chuchu cortado em cubos pequenos
•½ abobrinha (tipo brasileira) cortada em
cubos pequenos
•Sal e salsa.
Modo de preparo: Em um recipiente deixe o
feijão de molho em um litro de água quente por
30 minutos. Despeje o feijão com a água em uma
panela de pressão, acrescente mais um litro de
água quente e deixe cozinhar por aproximadamente 35 minutos ou até que esteja bem cozido.
No liquidificador bata metade dos grãos, volte
para a panela e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite, doure a cebola e o alho, adicione a
carne e deixe cozinhar por aproximadamente
15 minutos. Em seguida cozinhe os legumes até
ficarem macios. Acrescente a carne com os legumes cozidos ao feijão, adicione o sal, misture e
deixe ferver. Finalize com salsa picada.
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Não pense que não há crocodilos só
porque a água está calma.
Provérbio malaio

DATAS
COMEMORATIVAS
01 – Dia Mundial da Amamentação
03 – Dia do Tintureiro
05 – Dia da Saúde
08 – Dia do Pároco e de São Domingos
11 – Dia do Estudante, do Advogado, do Garçom e da Televisão
12 – Dia Nacional das Artes
13 – Dia do Economista
14 – Dia do Cardiologista
15 – Dia dos solteiros e da Informática
18 – Dia do Estagiário
19 – Dia da Fotografia
20 – Dia dos Maçons
22 – Dia do Folclore e do Supervisor Educacional
24 – Dia dos artistas
25 – Dia do Soldado e do Feirante
26 – Dia da igualdade da mulher
27 – Dia do Corretor de Imóveis e do Psicólogo
28 – Dia dos Bancários e da Avicultura; Dia Nacional do Voluntário
29 – Dia do combate ao fumo
30 – Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla
31 – Dia do Nutricionista

Dicas para administrar
as cargas da vida
12 - Alguns erros são divertidos demais para serem cometidos só uma vez.
13 - Não perca tempo odiando alguém, remoendo
ofensas e pensando em vingança. Enquanto você faz
isso a pessoa está vivendo bem feliz e você é quem se
sente mal e tem o gosto amargo na boca.

Armadilhas da língua
portuguesa
Você sabe o que é tautologia? É o termo usado para um dos vícios de linguagem. Consiste na
repetição de uma idéia, de maneira viciada, com
palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. O
exemplo clássico é o famoso “subir para cima” ou
o “descer”. Mas há outros, como você pode ver na
lista a seguir:
01 - elo de ligação - 02 - acabamento final
03 - certeza absoluta - 04 - quantia exata

CURIOSIDADE
Por que se põe ferradura nas patas dos cavalos?
O cavalo pisa sobre a extremidade de um único dedo, protegido por um casco. Na Antiguidade, os cavalos não eram ferrados e, como os cascos se desgastavam depressa, os animais
não podiam trabalhar por muito tempo. Por volta do século X, no Ocidente, passaram a colocar
as ferraduras, cujos cravos se enterravam na parte morta do casco. E o costume se espalhou.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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SIPAT conscientiza colaboradores
Comunicação/HPA

Teatro na SIPAT do HPA.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes/
CIPA do Hospital Padre Albino Gestão 2016/2017 promoveu a 20ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho/SIPAT de 19 a 23 de junho.
No dia 19, das 9h às 11h e das 14h às 16h, o curso de
Biomedicina da FIPA disponibilizou aos colaboradores

exames de glicemia capilar e houve aferição da pressão arterial, no saguão do hospital. No dia 20, o Grupo
Apoio Solidariedade ao Paciente com Aids/GASA esteve presente durante os testes rápidos para hepatite,
entre outros. No dia 21, o curso de Educação Física da
FIPA desenvolveu atividade de orientação sobre a prática das atividades físicas e ofertou a realização do Índice
de Massa Corpórea/IMC, no saguão, das 9h às 11h e das
14h às 16h. A comissão organizadora do evento convidou a Cia. de Teatro para a intervenção nos setores assistenciais e administrativos no dia 22, das 7h30 às 11h.
Mais tarde, às 15h, a peça “A casa vai cair no barraco Brasil” foi encenada no Anfiteatro Padre Albino.
A atividade foi encerrada no dia 23 com as orientações da Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti/EMCAa de Catanduva sobre a prevenção e o combate
ao mosquito transmissor de doenças como a dengue,
zika e chikungunya.

Encontro aborda a excelência no atendimento ao cliente
Divulgação

Colaboradores participam de encontro do SAC.
O Serviço de Atendimento ao Cliente do Hospital
Padre Albino, em parceria com o Serviço de Educação
Permanente e Continuada, realizou nos dias 27 e 28 de
junho, a partir das 13h50, encontros com as equipes
responsáveis pelo atendimento nas recepções hospitalares e lideranças para a troca de informações e a dispo-

nibilização de normas e rotinas.
O Serviço de Atendimento ao Cliente forneceu informações sobre os procedimentos padrões e ressaltou
a importância da oferta do formulário de pesquisa de
satisfação para a qualificação do serviço prestado e a
melhoria dos processos internos.
O ouvidor dos hospitais da Fundação Padre Albino, Dr.
Júlio César Fornazari, abriu o evento e falou sobre o processo de ouvidoria. A gerente assistencial e membro do
Comitê Gestor, Adriana Bianchi Tanaka, ressaltou a importância da interpretação dos gráficos disponibilizados pelo
serviço. Nos dois dias, a organização da atividade promoveu dinâmicas de relaxamento com as equipes intermediadas pelo SESC Catanduva para evidenciar a influência
da qualidade de vida no processo do atendimento.
O evento faz parte do planejamento institucional
que prevê uma série de melhorias e reuniu cerca de
100 participantes.

“Humanização” no Cine pipoca
O Cine Pipoca de junho apresentou o tema humanização. O projeto do Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino é intermediado pelo
Núcleo de Educação Permanente e tem como objetivo
a capacitação e o desenvolvimento dos funcionários
através de filme dirigidos sobre temas do cotidiano
profissional.
A colaboradora responsável pelo Centro Integrado
de Humanização do Hospital Padre Albino, Maristela
Neves, abordou os conceitos de humanização em saúde e discorreu sobre o tema nos dias 21, na sala de aula
da FIPA e 26, no Anfiteatro Padre Albino. Na ocasião, os
colaboradores dos diferentes departamentos assistiram a um trecho do filme “Patch Adams - O amor é contagioso” e ao depoimento do médico norte-americano
que inspirou a obra com uma metodologia própria no
tratamento aos enfermos.
Ao final do treinamento todos os funcionários foram
convidados a transmitir os ensinamentos e atender com
humanização em seus respectivos setores de trabalho.

Homenagem
O comitê gestor do Hospital Padre Albino e a equipe multidisciplinar prestaram homenagem à Irmã Deolinda Mutti no dia 23 de junho, às 10h, pela dedicação
e pelo profissionalismo dispensado à instituição ao longo dos anos, especialmente pela valorosa contribuição
na Pediatria. Na ocasião, a Irmã agradeceu o reconhecimento. “Quando trabalhamos com amor, não vemos o
tempo passar”, disse.
A Irmã passará a desenvolver as suas atividades no
Recanto Monsenhor Albino.
Comunicação/HPA

Colaboradores participam de planejamento do Programa 5S
Após a concessão da certificação interna da qualidade “Programa 5S” em 2016, o Núcleo da Qualidade
dos hospitais da Fundação Padre Albino desenvolve
uma série de atividades para a manutenção das ações
de melhoria, sendo enfatizada pela coordenação a qualificação dos envolvidos.
Em junho, os colaboradores que são auditores do

programa participaram de uma reunião de brainstorm
com o objetivo de aprimorar as auditorias. O encontro
aconteceu nos dias 19, 20 e 21 no “Emílio Carlos” e nos
dias 26, 27 e 28 no “Padre Albino”.
A metodologia 5S surgiu na década de 50, no Japão,
e tem como objetivo apresentar resultados expressivos
em relação à padronização dos processos.

Confraternizações juninas
A Pediatria do Hospital Padre Albino realizou a tradicional confraternização junina para os pacientes e
acompanhantes no dia 21 de junho, a partir das 13h30.
A atividade foi organizada pela Irmã Deolinda Mutti,
em parceria com o Projeto Dr. Sara & Cura, mantido
pelo Rotary Club Catanduva. Na ocasião, os integrantes do Sara & Cura realizaram diversas brincadeiras e
os presentes desfrutaram dos quitutes juninos.
Para deixar o ambiente mais acolhedor, os profisComunicação/HPA

Confraternização na Pediatria.

sionais decoraram o setor com artigos juninos.
Serviço de Terapia Renal Substitutiva
O Serviço de Terapia Renal Substitutiva realizou as suas
festividades juninas nos dias 22 e 23 de junho. A unidade foi
ambientada com enfeites e o cardápio composto por quitutes típicos. Tudo organizado pela equipe do setor com o
objetivo de proporcionar aos pacientes e acompanhantes
o acolhimento humanizado e momentos de descontração.
Comunicação/HPA

Confraternização na Hemodiálise.

Equipe do hospital e administração homenageiam
Irmã Deolinda Mutti.

Congratulações da
Câmara de Ariranha
O Hospital Padre Albino recebeu a moção de congratulações Nº 027/2017 da Câmara Municipal de Ariranha, assinada pelo vereador Alexandre Augusto Manzoni. O documento ressalta o trabalho prestado pelos
colaboradores da instituição durante o atendimento
ao paciente Alexandre Manzoni, que permaneceu hospitalizado por cerca de dois meses. Na oportunidade,
os diretores e os funcionários são homenageados pelo
notório zelo e pela presteza no desenvolvimento das
atribuições pertinentes que contribuíram para a recuperação do mesmo.
“Votos de parabéns aos diretores e funcionários
do Hospital Padre Albino que foram responsáveis pelos cuidados médicos do meu genitor, Dr. Alexandre
Manzoni, por todo carinho e os maravilhosos tratos dispensados na sua recuperação”, destaca o vereador em
trecho da moção, apresentada e aprovada na sessão
ordinária de 16 de maio.
Ao encaminhar o documento, a presidente da Câmara, Sandra Shirlene Tozzo Barboza, ressalta a elevada
estima e distinta consideração à instituição.
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Time de Resposta Rápida será implantado no HEC
Divulgação

Uma das etapas do treinamento da equipe.
A médica Izabela Dias Brugugnolli, preceptora dos
alunos da 6ª série do curso de Medicina da FIPA nas Enfermarias do Hospital Emílio Carlos e na Unidade de Urgência e Emergência do Hospital Padre Albino, realizou
uma série de treinamentos que culminará com a im-

Imagem peregrina de N. S.
Aparecida visita a Fundação
Recebida pelo presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante, e
pelo diretor geral da FIPA, Nelson Jimenes, a imagem
peregrina de Nossa Senhora Aparecida visitou o Hospital Emílio Carlos na tarde do dia 30 de junho último. Funcionários de diversos setores do hospital e da
Coordenadoria Geral da Fundação recepcionaram a
imagem, que neste ano comemora 300 anos do encontro no Rio Paraíba (1717-2017). Da porta de entrada da Ortopedia, ela seguiu para a sala de espera do
mesmo setor para uma pequena cerimônia. Depois,
circulou pelos setores de internação.
No período da manhã daquele mesmo dia, a imagem visitou o Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva, recebida defronte ao prédio por
funcionários e pacientes.
No dia 13 de julho, às 9h00, ela passou pelo Recanto Monsenhor Albino. O Pe. Francisco fez as orações, juntamente com as Irmãs Anália Nunes e Deolinda Mutti, passando com a imagem pelos quartos
dos idosos e abençoando todos os funcionários.
Imprensa/FPA

plantação do Time de Resposta Rápida no Hospital Emílio Carlos. Formado por equipe multidisciplinar, o Time
de Resposta Rápida tem por objetivo reduzir o número
de paradas cardíacas fora de ambientes como ProntoSocorro e Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).

De acordo Izabela, que se formou no curso de Medicina da FIPA em 2012, cerca de 70% dos pacientes avaliados apresentam deterioração clínica nas oito horas
que precedem a parada cardíaca. “Sendo assim, queremos identificar através de alguns sinais o agravamento
do quadro do paciente antes que ele apresente o evento adverso. Assim que acionado, o Time de Resposta Rápida de plantão deve estar à beira do leito em até cinco
minutos”, disse ela.
A iniciativa sistematiza o atendimento, além de
priorizar a segurança e melhorar a qualidade assistencial ao paciente. Para organizar o trabalho será feita
escala de profissionais, como enfermeiro de setor e
de UTI, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, médico plantonista e residente. “Com o tempo, os dados
coletados servirão de base para aprimorar a equipe,
formular novas estratégias e promover a educação
continuada”, detalha Izabela.
A prática nasceu nos Estados Unidos em 2006 quando o Institute for Healthcare Improvement (IHI) lançou
a “Campanha 5 Milhões de Vidas”, iniciativa para melhorar a segurança do paciente e transformar a qualidade
da assistência no país. Os resultados foram tão positivos
que a ideia foi adotada mundialmente.

Conselheiro da Fundação lança livro de estudo da Bíblia
O conselheiro da Fundação Padre Albino, Delcides Montes, lançou o livro “Estudo Prático da Bíblia” e
outros assuntos religiosos, resultado de estudo aprofundado da Bíblia desenvolvido por mais de 12 anos.
“Como cristão, durante a leitura da Bíblia, anotava tudo o que achava interessante e depois passei
para o computador. Não seguia um roteiro de estudos; tudo era feito de forma aleatória, conforme fazia
meus estudos, e registrava os assuntos que achava
importante. Mostrei a amigos e parentes e como a

repercussão foi muito boa resolvemos publicá-lo”, explica Delcides.
“Estudo Prático da Bíblia” tem 412 páginas organizadas de forma muito prática para consulta e estudo. Segundo o autor, “uma obra que esclarece e guia
aqueles que buscam um melhor entendimento do
Livro Sagrado e um livro de consulta completo para
os momentos de reflexão e estudo”.
O livro pode ser adquirido na livraria Tudo de Livro, na Rua Minas Gerais, 443, Centro, em Catanduva.

Campanha do agasalho pró Recanto Monsenhor Albino
A Rede Maranhão Supermercados realiza nas lojas
de Catanduva e Santa Adélia, até 31 de agosto próximo, campanha do agasalho pró Recanto Monsenhor
Albino. As doações podem ser depositadas em caixas
sinalizadas nas entradas das lojas.
O Recanto Monsenhor Albino está instalado no Km
04 da Rodovia “Dr. Alberto Lahós de Carvalho” (estrada
Catanduva a Novaes), em uma área de 10 alqueires. Com
capacidade para acolher 50 idosos de ambos os sexos,
a partir de 60 anos, o Recanto lhes oferece conforto em

instalações e serviços, distribuídos em pavilhões construídos separadamente, interligados por passarelas,
para estimular a caminhada. Equipe formada por médico, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicóloga,
fonoaudióloga, fisioterapeutas e enfermagem garante
a eficiência no atendimento. Os idosos têm atendimento médico frequente no próprio Recanto e quando há
necessidade são encaminhados para exames e atendimento nos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, também mantidos pela Fundação Padre Albino.

Rampa de acesso garante segurança a usuários do “Emílio Carlos”
Em atendimento a solicitação do Corpo de Bombeiros de Catanduva, a Fundação Padre Albino está
construindo rampa em estrutura metálica sobre base
de concreto ligando o 2º pavimento do Hospital Emilio Carlos ao pavimento térreo. De acordo com o engenheiro civil Edegar Durigan Junior, o 2º pavimento
tem altura em relação ao piso térreo de 8,32 metros e a
rampa terá comprimento total de 140 metros e 12 patamares em nível.
O gerente de serviços administrativos do hospital,
Benedito Carlos Rodrigues, disse que a construção da
rampa está inserida nas ações do Plano Estratégico da
Fundação, em consonância com a missão do Hospital
Emílio Carlos que é promover assistência à saúde primando pela segurança. “A rampa de acesso para saída
dos dois pavimentos do hospital permitirá, em casos de
emergências, o deslocamento seguro dos pacientes e
colaboradores internos do hospital”, disse o gerente.

Imprensa/FPA

A rampa é uma das ações do Plano Estratégico da Fundação.

Trabalho de alunas da Biomedicina é apresentado em congresso
Neste ano comemoram-se os 300 anos do encontro da imagem no Rio Paraíba.

O trabalho “Aberrações cromossômicas em casais
com histórico de perdas gestacionais recorrentes” das
alunas Tissiane Eid Barbosa Ashino e Graciela de Freitas,
do 4º ano do curso de Biomedicina da FIPA, foi apresen-

tado no XXIX Congresso Brasileiro de Genética Médica,
realizado na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período
de 20 a 23 de junho.
O trabalho foi orientado pela Profª Drª Nilce Barril.
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Meio ambiente e reciclagem

Administração forma turmas de
projetos sociais de informática
O curso de Administração da FIPA, através de projetos de extensão, entregou certificados de conclusão
para duas turmas de projetos sociais na área de informática dia 27 de junho.
No período da manhã, o projeto “ABC da Informática”,
voltado para adultos e idosos, concluiu o semestre certificando 15 alunos que aprenderam noções básicas de
Word, Facebook e e-mail. O projeto acontece há 15 anos
e já certificou 788 alunos. Para os interessados, nova turma será iniciada no dia 1º de agosto, das 13h00 às 15h00.
Inscrições na Secretaria do Câmpus São Francisco, na Rua

Seminário, 281, fone 17 - 3311-4800.
O projeto “Informática inclusiva para crianças” certificou 13 alunos do Educandário São José, que concluíram
o primeiro semestre. O projeto acontece há 13 anos e já
certificou 775 alunos. Os dois projetos, supervisionados
pelo coordenador de Extensão Prof. Marcílio Bortolucci,
têm por responsável o Prof. Me José Claudinei Cordeiro.
Curso de HP A Faeca Júnior, empresa júnior do curso,
realizou no dia 10 de junho, o curso de HP-12C Módulo
Básico com aplicações financeiras e estatísticas. O curso
foi ministrado pelo Prof. Me. Nilson Mozas Olivares.

Medicina e Mahatma Gandhi assinam convênio para estágio
Divulgação

Profª Drª Terezinha Biscegli e Marcelo Fernandes:
tratativas e assinatura de convênio para estágio.
A Associação Mahatma Gandhi e a FIPA, através do
curso de Medicina, assinaram convênio para a realização de estágios curriculares pelos estudantes e médicos
residentes. As tratativas foram feitas entre o vice-presidente daquela entidade, Marcelo Fernandes Santos, e
a coordenadora do curso de Medicina, Profª Drª Terezinha Soares Biscegli. A Associação Mahatma Gandhi é
gestora do Hospital Mahatma Gandhi e da Unidade de
Pronto Atendimento/UPA 24 horas de Catanduva.
O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso

de Medicina da FIPA e visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do estagiário para a vida cidadã e para o trabalho. “Considero
muito importante o convênio, pois permite uma diversificação de cenários de ensino e propostas novas de
trabalho e gestão”, disse a Profª Terezinha. Para ela, o
convênio será bastante produtivo. “Poderemos contar
com infraestrutura elogiável e com a colaboração de
profissionais altamente competentes na área de saúde mental”. Num futuro próximo, o curso de Medicina
pretende implantar, em parceria com aquele hospital,
Programa de Residência Médica em Psiquiatria, “que
muito auxiliará na formação de profissionais nesta especialidade”, acrescentou a coordenadora.
Segundo Marcelo Fernandes Santos, “somar esforços para um objetivo comum é benéfico para toda a nossa comunidade. A parceria que nasce entre essas duas
instituições tão sérias e atuantes pode ser o caminho
para uma futura implantação da Residência Médica em
Psiquiatria em Catanduva. O Hospital Mahatma Gandhi,
além de buscar a humanização e a excelência no tratamento da psiquiatria, também busca despertar nos profissionais e estudantes da área da saúde a importância
de uma psiquiatria moderna, atuante e de reintegração
social. É uma honra e uma grande responsabilidade contar com essa parceria com o curso de Medicina da FIPA e,
consequentemente, com a Fundação Padre Albino”.

Pedagogia realiza festa junina no Bosque
Divulgação

A conscientização sobre o meio ambiente e a reutilização de materiais (reciclagem) foram o objetivo
principal do evento promovido pelo AME Catanduva
no dia 29 de junho último, das 8h00 às 10h30. Diante
do prédio da unidade, a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente de Catanduva distribuiu mudas de árvores
para funcionários e pacientes interessados ressaltando a importância da arborização, além da exposição
de maquetes feitas a partir de materiais reciclados.
Palestra A CIPA/Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho Gestão 2017/2018 do AME promoveu dia 30 de junho, na sala de treinamento, sua
palestra mensal, que reuniu 33 funcionários. O tema
abordado pela Drª Marcela Diaz Azem de Figueiredo,
especialista em medicina do trabalho, foi “Riscos e prevenção de acidentes”.

FIPA instala porta corta fogo
Divulgação

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), passando por adaptações de segurança, exigidas pelo
Corpo de Bombeiros de Catanduva, estão instalando
portas corta fogo nos saguões térreos no 1º e 2º andares, tornando-os rota de fuga em caso de acidentes.
De acordo com a assistente de Câmpus, Janaína
Rogante, a previsão de término da obra é para o final
deste mês de julho.

Florais de Bach na 3ª Idade

A quadrilha foi uma das atrações da atividade.
O curso de Pedagogia da FIPA realizou no último
dia 25 de junho uma grande festa junina no Bosque
Municipal. Os alunos desenvolveram atividades dos
projetos de extensão, como Leitura no Bosque, GPS da
Alegria-Grupo de Pedagogos Solidários, Brinquedoteca e Sentindo e encantando: estratégias lúdicas para
Educação Infantil.
Com supervisão da coordenadora Profª Drª Silene
Fontana e das professoras Maria Sílvia Salomão, Dirce
Gimeniz e Fabiana Checconi, as estudantes promoveram brincadeiras, quadrilha, teatro, contaram histórias
e fizeram um tour com as crianças para conhecerem a
história de cada animal do zoológico. O projeto, que

acontece todo último domingo de cada mês, teve edição especial de festa junina.
Outras
A Faculdade da 3ª Idade do curso de Educação Física – Licenciatura realizou dia 27 de junho a sua comemoração junina. Com a participação dos alunos e
funcionários da FIPA, houve muita música caipira, comidas típicas e a tradicional quadrilha.
No dia 28 foi realizada a festa junina no Recanto
Monsenhor Albino que reuniu idosos, familiares e funcionários. O ambiente foi decorado pelos setores de
terapia ocupacional e psicologia.

A Faculdade da 3ª Idade da FIPA recebeu, dia 20 de
junho, a farmacêutica Fernanda Bauab, que abordou o
tema “Florais de Bach Originais” como método de terapia alternativa, uma vez que nos últimos 80 anos têm
sido usado, mundialmente, como terapia complementar. A farmacêutica apresentou às alunas as 38 essências
e suas funções que harmonizam, trabalhando de forma
sutil para restaurar o equilíbrio emocional e proporcionando melhora na qualidade de vida.
Cirurgias para idosos O cirurgião plástico Bruno
Vidal falou no dia 13 de junho sobre as recomendações
e possibilidades das cirurgias estéticas e reparadoras
para idosos, que hoje se preocupam muito mais com a
saúde física e mental do que há alguns anos e, claro, a
estética faz parte do bem estar das pessoas.
Troca de experiências As alunas se reuniram com
os jovens aprendizes do SENAC Catanduva para dinâmica troca de experiências no dia 22 de junho. Os temas principais foram Foco e Prioridades, nos quais os
alunos da 3ª idade relataram suas histórias de vida pessoal e profissional.
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Colégio Catanduva recebe matrículas para o
curso de Técnico em Enfermagem
O Colégio Catanduva está recebendo matrículas
para o curso de nível médio de Técnico em Enfermagem, autorizado pela Diretoria Regional de Ensino. O
curso é noturno, tem quatro módulos semestrais e será
iniciado em agosto próximo. “O ingresso é feito mediante apresentação do certificado de conclusão e a
idade mínima é de 17 anos”, explica a diretora, Profª Tânia Mazinini Pimentel. Os documentos necessários para
a matrícula são cópia simples da cédula de identidade
(RG) e histórico de conclusão do Ensino Médio.

O Enfermeiro Benedito Carlos Rodrigues, responsável pelo curso, ressalta que os alunos fazem estágio nos
dois hospitais escola - Padre Albino e Emílio Carlos e
uma instituição de longa permanência, o Recanto Monsenhor Albino, mantidos pela Fundação Padre Albino.
“Uma instituição que possui e oferece esses campos de
estágio acredita estar credenciada a apresentar um curso de qualidade”, disse ele.
Mais informações pelo fone 3522-4177 ou na Rua
Monte Aprazível, 297, Vila Guzzo, em Catanduva.

Audiência com Secretário da Agricultura
Divulgação

Dr. Amarante entrega ao secretário Arnaldo Jardim
o Balanço Social/2016 da Fundação.

Viabilizada pelo deputado estadual Marco Vinholi (PSDB), o presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, o Diretor Geral e o Coordenador Pedagógico
e Gestor Educacional Administrativo da FIPA, Nelson
Jimenes e Antonio Carlos de Araújo, respectivamente,
tiveram audiência dia 28 de junho último com o secretário de estado da Agricultura Arnaldo Jardim. Na
pauta da reunião, a futura implantação da Faculdade
de Agronomia na FIPA.

Educação Física Bacharelado realiza 1º encontro de egressos
Na manhã do dia 8 de julho, os egressos do curso
de Educação Física – Bacharelado da FIPA se reuniram
no Câmpus Sede para o 1º Encontro de egressos. Os
ex-alunos assistiram a palestra “Avaliação física em academias”, ministrada pelos professores Cássio Santana
Gonçalves e Américo Vaccari Lourenço, além de receberem gratuitamente um software de avaliação física.
Na abertura, o coordenador do curso, Prof. Me. Igor
Augusto Braz, ressaltou a importância do encontro, a
troca de experiências e o novo olhar da sociedade para
o profissional de Educação Física. “Tenham orgulho do

vosso diploma, pois a nossa profissão se tornou primordial em uma sociedade que cada vez mais busca pela
qualidade de vida”, recomendou.
Pós-Graduação O curso está recebendo inscrições
para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu “Fisiologia do
Exercício e Nutrição Esportiva” que será iniciado dia 19 de
agosto próximo. Com duração de 18 meses e carga horária
de 360 horas, o curso terá encontros quinzenais aos sábados, das 8h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h00, no Câmpus
Sede da FIPA. As matrículas devem ser feitas na Tesouraria
da FIPA, no Câmpus Sede, fone 17 – 3311-3341.
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Pedagogia FIPA forma sua III turma
Dia 20 de julho último, às 19h30, no Buffet Maison
Gê-Vera, o curso de Pedagogia da FIPA realizou sessão
solene de colação de grau dos 62 formandos da III turma da graduação que recebeu o nome da Profª Márcia
Helena Magati Antonioli.
A Profª Drª Silene Fontana foi homenageada pela
turma; a Profª Eunice Ap. de Aguiar Alonso, patronesse; a Profª Maria Sílvia Azarite Salomão, paraninfa; a
Profª Zélia de Oliveira Pantaleão, professora homenageada, e a funcionária Marion Viana Pereira recebeu
homenagens da turma. A formanda Giovana Isabel
Mendes foi convidada para, junto com os colegas,
prestar o juramento e a aluna Isabelle Benaducci prestou homenagem a todos os pais presentes e ausentes.
O gestor educacional administrativo e Coordenador Pedagógico da FIPA, Prof. Dr. Antônio Carlos de
Araújo, representou o diretor geral Dr. Nelson Jimenes
e o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante.

Curso de rapel e escalada
O curso de Educação Física-Licenciatura da FIPA
promoveu dia 01 de julho o curso “Rapel e escalada” no
Complexo Esportivo do Câmpus Sede para alunos dos
cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física e egressos desses cursos. Ministrado pelo Prof. Me.
Fernando Varoto, o curso faz parte do projeto “Cursos
de atualização em Educação Física” e os participantes
aprenderam as técnicas e teorias da atividade em sala
de aula e colocaram em prática seus conhecimentos
através da estrutura montada na área externa da FIPA.
SIPAT No dia 21 de junho, os alunos do curso de
Bacharelado realizaram avaliações físicas, ergonômicas
e comportamentais em 100 funcionários do Hospital
Padre Albino nas atividades da 20ª Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT.
Taekwondo Alunos dos cursos de Licenciatura e
Bacharelado receberam, na noite do dia 21 de junho,
o 1º DAN de Taekwondo, egresso da FIPA, Prof. Gustavo
Gandra, que ministrou aula prática.
Divulgação

CEPRAJUR e PROCON realizam audiências no CEJUSC
No dia 20 de junho, no Cejusc (Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania) de Catanduva foram
realizadas oito audiências cujo atendimento inicial foi
realizado pelo Procon e fruto da parceria com o Ceprajur (Centro de Práticas Jurídicas) do curso de Direito da
FIPA. O coordenador do Ceprajur, Dr. Donizett Pereira,
ressalta que a parceria entre as três entidades, e que
contou com o apoio da Prefeitura Municipal, é inédita
e busca dar celeridade ao trâmite extrajudicial de litígios na cidade de Catanduva. Pereira informa também
que, a partir de agora, todas as demandas que não
obtiverem consenso com a primeira intervenção do
Procon e que necessitem de audiência posterior serão
automaticamente direcionadas ao CEJUSC.
O Procon municipal funciona em dois locais - na
Prefeitura Municipal e no Solo Sagrado, na Rua São

Leopoldo, 70, onde atua diariamente, das 8h00 às
12h00, em parceria com o Centro de Práticas Jurídicas do curso de Direito da FIPA.
Reunião A orientadora e a estagiária do escritório
jurídico do Ceprajur, Profª Beatriz Trigo, participaram
de curso regional de capacitação, em Rio Preto, de 26
a 29 de junho, promovido pela Fundação Procon e que
contou com representantes de praticamente todos os
escritórios daquela região administrativa. O Procon
é parceiro do Ceprajur no escritório jurídico mantido
pelo curso de Direito no Solo Sagrado e atende, todo
mês, em torno de cem pessoas com dificuldades para
resolver suas pendências de consumo com fornecedores e fabricantes de produtos. Cerca de oitenta por
cento (80%) dos litígios são resolvidos de forma extrajudicial, propiciando maior celeridade às demandas.

Enfermagem realiza coleta para exame de DNA
Os alunos do curso de Enfermagem da FIPA realizaram coleta de material para exame de DNA dia 28
de junho último. Das oito famílias agendadas para a
coleta, apenas três compareceram. O projeto institucional da FIPA “Investigação de paternidade por meio
de coleta descentralizada de DNA no município de Catanduva/SP” foi iniciado em 2015 possibilitando que
os interessados não tenham de se deslocar até Rio
Preto para coleta do material biológico, além da agilização dos processos de investigação de paternidade
na Comarca.
A coleta do material é feita toda última quarta-feira do mês no prédio do CEJUSC, na Rua Alagoas, 519,
Centro, das 9h00 às 11h00. O serviço é totalmente gratuito e o acesso se dá através de via judicial – por meio
de advogado da Defensoria Pública/OAB ou particular

e através do CEJUSC Pré-Processual. Os alunos receberam capacitação técnica na Unidade Descentralizada
de Coleta de São José do Rio Preto e repassam o treinamento para os novos ingressantes no Laboratório
de Enfermagem da FIPA.
Capacitação Dia 05 de junho, a Profª Janaína Ornelas Thomazini e seis graduandos do curso participaram da capacitação “Ventilação mecânica invasiva e
não invasiva: conhecimento dos dispositivos e atuação
de Enfermagem”, promovida pelo COREN/SP na Subseção de Rio Preto. O objetivo foi capacitar profissionais de enfermagem para o manejo de dispositivos
de ventilação invasiva e não invasiva na via aérea,
entendendo os parâmetros de programação do respirador e a assistência de enfermagem na necessidade respiratória.

Aula prática: estrutura montada na área externa da FIPA.

Rotary Club de Catanduva doa
inaladores ao Recanto
O primeiro evento festivo da gestão 2017-2018 do
Rotary Club de Catanduva, sob a presidência de Maurício José Bernardi, foi a Feijoada Beneficente realizada
dia 16 de julho último, no Terraço Gourmet.
Maurício Bernardi disse que o evento foi idealizado
para compra de cinco inaladores, doados ao Recanto
Monsenhor Albino, no valor total de R$ 1.100,00.

Divulgação

Maurício Bernardi e esposa e o rotariano Benito
entregam os inaladores ao Recanto.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, 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
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

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

NEUROLOGIA CLÍNICA
(Adulta e infantil) Eletroencefalografia computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia e potenciais evocados audivo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera - •Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr. - Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin - Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

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

REUMATOLOGIA
•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti - Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino - Rua 13 de Maio 1269 - Tel: (17) - 3522-5396

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

Docentes participam e apresentam trabalhos em encontro internacional de Enfermagem
Nos dias 22 e 23 de junho últimos,
docentes do curso de Enfermagem da
FIPA participaram, em São Paulo, do I
Encontro Internacional do Processo de
Enfermagem: o raciocínio clínico de
enfermagem e a era digital, parceria
entre a Escola de Enfermagem e Hospital Universitário da USP e o Conselho
Regional de Enfermagem de São Paulo/COREN-SP.
Os docentes Profª Drª Maria Cláudia
Parro, coordenadora do curso, a Profª
Ma. Janaína Ornelas Thomazini, a Profª
Drª Giovana Ap. G. Vidotti e o Prof. João
César Jacon apresentaram cinco trabalhos científicos na modalidade pôster,

avaliados positivamente por comissão
científica do evento. Os trabalhos foram
realizados em 2016 e início de 2017 junto aos Núcleos de Pesquisa e de Extensão daquele curso e participaram como
coautores nos trabalhos os egressos
Lucas Adriano dos Santos, Nélson Alves
Pinheiro Neto, Marcela Pereira de Sá e
Roberta Bistafa.
Simpósio internacional A docente
Profª Drª Maria Rita Braga participou do
II Simpósio Internacional em Enfermagem em Adições, de 05 a 07 julho, na
USP/SP. Ela apresentou o trabalho “Uso
de metodologias ativas no processo de
cuidar em Saúde Mental”, sob forma de

pôster. O evento, organizado pela USP,
contou em sua comissão organizadora
com a egressa do curso de Enfermagem

FIPA, a Enfª Carolina Simão, atualmente
mestranda do programa de Pós-Graduação daquela universidade.

Na praça em Paraíso
As alunas do 2º e 4º anos do curso de
Enfermagem da FIPA Adriani Moraes e Fátima Godoy participaram dia 23 de junho
último do projeto “HCC na praça” na cidade Paraíso. Sob supervisão do Prof. Me
Daniel Henrique Gonçalves das 9h00 às
12h00 foram realizados 42 testes de glicemia capilar e aferição de pressão arterial.
Batom e bigode Na manhã do dia

09 de julho, as alunas Adriani Moraes e
Aline Verger, do 2º ano, e Pamela Pereira, do 3º ano, participaram da 8ª Caminhada do Batom e do Bigode, realizada
pelo Conselho da Mulher Empresária de
Catanduva. Elas realizaram aferição de
pressão arterial e testes de glicemia capilar em 250 participantes, sob supervisão
da Profª Ma Luciana Paes.
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Alex Sandro, do Juventus da Itália, visita a Radioterapia
O lateral-esquerdo Alex Sandro (Alex Sandro Lobo Silva), 26 anos, nascido em Catanduva e atualmente jogador
do Juventus da Itália, visitou o Serviço de Radioterapia da
Fundação Padre Albino dia 03 de julho último. Ele foi recebido pelo presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante, pelo diretor de
Captação de Recursos, Nelson Lopes Martins, pelo Diretor
Geral da FIPA, Nelson Jimenes, e funcionários.
Alex Sandro conheceu as dependências da Radioterapia, onde recebeu explicações sobre o projeto. Depois visitou o Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio da
FIPA, onde doou ao HCC e autografou uma camisa da
Juventus. Alex disse que foi a primeira vez que conheceu a estrutura de um hospital de câncer e ficou muito
contente por ser em Catanduva, sua cidade natal. “Tenho certeza que o hospital não vai ajudar só a cidade,
mas toda a região”, disse Alex, que apoia esse tipo de

causa e se prontificou a ajudar no
que for preciso, inclusive irá divulgá-lo nas redes sociais.
Alex Sandro iniciou sua carreira no Atlético Paranaense até ascender ao elenco profissional em
2008, com 17 anos. Foi para o Santos, Porto (Portugal) e em 2015
para o Juventus. Na seleção brasileira, estreou em 2011 em amistoso contra o Gabão; participou
dos Jogos Olímpicos de Londres,
em 2012, onde a equipe obteve a
medalha de prata. Pelo Juventus,
Alex Sandro participou da final
da Liga dos Campeões da Europa
diante do Real Madrid.

Imprensa/FPA

Alex Sandro doou camiseta autografada ao HCC.

Leilão da Lagoa Limpa doa mais de R$ 31 mil ao HCC
O Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) recebeu
R$ 31.370,00, referentes ao leilão de gado realizado no
dia 12 de fevereiro último na Lagoa Limpa, organizado
pelo Clube de Rodeio Lagoa Limpa (Amigos do Bem).
Os compradores de gado foram Rodrigo Moreti;
Marco Vinholi; Lairton Piovezan; Marcelo Gonçalves;
Donizete Zotarelli; Jorge Zotareli; Selma Monteceli;
Sítio Lagoa Limpa; Família Rigueto; José Perval Vieira;
Osmar Fernandes Jesus; Rafael Rodrigues; Nandinho
Salim e Mauricio Barbizan; Celsinho do Manejo; Estância Habibo; Rodrigo Moretti (Potirendaba); Cia Molezan; Rafael Rodrigues; Nando Salim; Ricardo Barbizan;
Baiano Nesso; Comitiva Mato Grosso 7 Quedas; Nenê
Bozeli; Pequin e Milhossi.

Divulgação

Leilão de Roberto
A Fundação Padre Albino/HCC participou do leilão
de gado na Vila Roberto no último dia 24 de junho, a
partir das 12h00, no salão paroquial, e recebeu inúmeras doações. Beto Arroz Tio Zé doou um fardo de arroz,
que foi arrematado por R$ 300,00 por Paulo Riguetto;
Faria Veículos e G.com doaram, cada um, R$ 500,00.
O HCC ganhou nove cabeças de gado de Frutas

Organizadores do rodeio da Lagoa Limpa.
Franchi (Renato Franchi); Fábio Franchi; João Franchi;
Nélson Hespanha Jr; Rubinho Franchi; Sérgio Piveta;
Nenê Vidal e Luiz Roberto Vidal; Thiago Franchi e Auto
Posto Bigatti, além de um carneiro, que será retirado
na propriedade do doador, Neto Rossetti.

Deputado Itamar Borges
visita a Fundação
O deputado estadual Itamar Borges, acompanhado
do vereador Cidimar Porto, ambos do PMDB, visitou a
Fundação Padre Albino na manhã do dia 18 de julho,
sendo recebido pelo Diretor de Captação de Recursos,
Nelson Lopes Martins.
Na sala de reuniões, Nelson Lopes falou ao deputado
sobre a construção do Serviço de Radioterapia e sobre
os ofícios ao ministro e ao secretário estadual da Saúde,
Ricardo Barros e Davi Uip, solicitando, respectivamente,
a habilitação e recursos para o término da obra. Itamar
Borges assinou os ofícios, disse que estava devendo a
visita, pois não pode vir ao evento no dia 24 de junho
último e se colocou à disposição para ajudar no que for
preciso, ressaltando a competência e a excelência dos
serviços prestados pela Fundação Padre Albino.
Em seguida, o deputado visitou a Quimioterapia,
setores de internação do Hospital Emílio Carlos e o Serviço de Radioterapia. De Catanduva, Itamar Borges seguiu para Taquaritinga, onde se encontraria com o Dr.
Davi Uip e falaria sobre o pedido de liberação da verba
para o término da Radioterapia.
Imprensa/FPA

Prefeita de Pindorama assina ofícios
Imprensa/FPA

Prefeita Maria Inês assina ofícios em apoio à
Fundação/HCC.
Acompanhada pela secretária de saúde, Maria do
Carmo F. Trabuco, a prefeita de Pindorama, Maria Inês
B. Miyada, esteve na Fundação Padre Albino na tarde
do dia 06 de julho para assinar dois ofícios, um ao ministro da saúde solicitando a habilitação do Serviço de

Radioterapia, visando atendimento aos pacientes SUS,
e o segundo pedindo a liberação da verba prometida
pelo secretário de estado da Saúde, Dr. Davi Uip, destinada à mobília, equipamentos e paisagismo da Radioterapia. Após a assinatura, a prefeita e a secretária de
saúde visitaram o Serviço de Radioterapia.
Maria do Carmo Trabuco classificou a obra como
“sensacional”. Ela ressaltou que a Radioterapia trará
grande benefício para a região, pois a proximidade
facilitará o tratamento e o transporte. A prefeita Maria Inês destacou que o Serviço significará rapidez no
atendimento. “Maior chance de vida e comodidade
para o paciente ao não se locomover a cidades distantes; ele estará ‘dentro de casa”, disse a prefeita. No
Hospital Emílio Carlos elas ainda conversaram com o
gerente de serviços de saúde, Benedito Carlos Rodrigues, e visitaram o Ambulatório de Ginecologia.

Rotary Norte faz doação ao HCC
A Casa da Amizade do Rotary Club de Catanduva
Norte doou R$ 3.000,00 para o Hospital de Câncer de
Catanduva. O valor foi arrecadado no happy hour árabe realizado na gestão 2016/2017 do casal Solange-Ederbal dos Santos.
As senhoras Solange Vicente Ferreira dos Santos,
Célia Martins Buch, Maria Sílvia Stefani e Maria Helena
Donini foram recebidas pelo presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues
Amarante, que agradeceu mais essa doação daquele
clube de serviço.

Imprensa/FPA

Deputado Itamar Borges assina ofícios apoiando
a Fundação/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 30/06/17:
Eventos e doações ......................................................R$1.316.894,06
Doações através do site .................................................R$ 27.042,17
Doações através do 0500 ................................................ R$ 1.385,00
Doações através da conta de energia elétrica.....R$ 165.103,00
Telemarketing ................................................................. R$ 925.805,30
Nota Fiscal Paulista ....................................................... R$ 282.399,27
TOTAL R$ 2.718.628,80

Faltam R$ 2.281.371,20
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Apoio à Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva
A Fundação Padre Albino reuniu em junho deputados da região, vereadores de Catanduva, prefeitos e
secretários de saúde dos municípios atendidos pelos
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos para, num café
da manhã, informar sobre o Serviço de Radioterapia
que está sendo construído. Na oportunidade pediu

apoio político para as solicitações à Secretaria de Estado da Saúde para liberação de verba para o término
da obra e ao Ministério da Saúde para a habilitação do
Serviço para que possa atender pelo SUS. E pediu que
prefeitos, deputados e vereadores presentes assinassem os ofícios.

Os prefeitos que não compareceram também assinaram os ofícios. O Diretor de Captação de Recursos,
Nelson Lopes Martins, visitou as prefeituras informando a eles sobre o projeto da Radioterapia, que vai possibilitar a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC), e colheu as assinaturas.

Marapoama - Márcio Perpétuo Augusto.

Monte Alto - João Paulo C. Victório Rodrigues.

Pirangi - Luiz Carlos de Moraes.

Urupês - Alcemir Cássio Grégio.

Sales - Genivaldo de Brito Chaves.

Novais - Fábio Donizete da Silva.

Embaúba - Rogério Cléber Peres.

Irapuã - Haroldo José Pereira Ciocca.

Palmares Paulista - Lupércio A. Bugança Júnior.

Novo Horizonte - Toshio Toyota.

Fernando Prestes - Bento Luchetti Junior.

Itajobi - Lairto Luiz
Piovesana Filho

Santa Adélia - Guilherme
Colombo da Silva

Leilão de Urupês doa 14 cabeças de gado ao HCC
A Fundação Padre Albino/Hospital de Câncer de
Catanduva participou no último dia 23 de julho do leilão de gado beneficente para o Hospital São Lourenço,
de Urupês, onde recebeu, em doação, 14 cabeças de
gado. O presidente da Diretoria Administrativa, José

Carlos Rodrigues Amarante, falou aos participantes
sobre o projeto do HCC, o atendimento àquela cidade
e a importância da colaboração da população.
Os doadores foram Titu Grégio; Antonia de Fátima
Zanqueta Serradilha; Dr. Angelo Sardela; Rose Carvalho;

Enf. Osmair/Carlinhos; Supermercado Rede Sol – Urupês;
João César Zóia; Luiz Carlos Clemente da Silva; Irmãos
Zangalle; Família Rondini; Aparecido Luiz Izoia; José
Carlos Piane; Eq. Manejo (Briozinho, Correirinha, Dalmo,
Willian Ruiz, Helito Pirez, Rodrigo Ruiz) e Prefeito Bica.
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