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FIPA inaugura 3º laboratório de informática do Campus Sede
Divulgação

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) inauguraram dia 25 de
abril, às 10 horas, o Laboratório de Informá ca III do Campus Sede. O
terceiro laboratório do Campus Sede nasceu da necessidade de ampliação de oferta de computadores para aulas, conjugada com a proposta de
intera vidade junto com o curso de Pedagogia. ÚlƟma página.

Nova direção e Coordenadores de cursos
O conselheiro Dr. Nelson Jimenes foi reconduzido para o cargo de
Diretor Geral e o conselheiro Prof. Nelson Aparecido Oliani foi eleito
para o cargo de Vice-Diretor das Faculdades Integradas Padre Albino.
Após nomeação pela Diretoria Administra va da Fundação, a Direção
Geral das FIPA nomeou a Coordenadora Pedagógica e os Coordenadores
dos cursos. ÚlƟma página.

O novo laboratório possui 65 computadores.

Colégio de Aplicação comemora o Dia das Mães

Trabalho de alunos da Medicina
será apresentado nos EUA

Divulgação

Trabalho de alunos do 6° ano do curso de Medicina das FIPA desenvolvido com estudantes universitários a fim de classificar as dores de
cabeça em função do ciclo menstrual será apresentado no Congresso
Internacional Mundial e Americano de Cefaléia, nos EUA, em junho
próximo. Página 11.

Pacientes do SUS são internados no novo C4
Comunicação/HPA
Antes

Depois

O Colégio de Aplicação comemorou o Dia das Mães explorando o
tema “A casa de brinquedos”, inspirada nas obras de Toquinho e de outros cantores consagrados. Página 09.

Direito quer fazer pesquisa internacional
sobre direitos humanos
O professor do curso de Direito das FIPA Dr. Plínio Antônio Bri o
Gen l visitou, em Buenos Aires, o Ins tuto Espacio para La memória,
que denuncia a violência aos direitos humanos come dos durante a ditadura militar naquele país. A finalidade é começar a desenvolver pesquisa de âmbito internacional em direitos humanos no curso de Direito
das FIPA. Página 08.

Com estrutura e capacidade para atender diversas especialidades
médicas, o Hospital Emílio Carlos conta com o C4, um novo setor de
internação para o SUS. Ao todo são 16 novos leitos, num espaço totalmente reestruturado com recursos próprios. Página 06.

Divulgação

Obras no HPA estão
praticamente concluídas

O Hospital Padre Albino prossegue a reforma da enfermaria par cular e de convênios (5º andar), da
cozinha industrial e da Tecnologia da
Informação (TI). As obras estão pracamente concluídas. Página 07.
Novos tempos, novos rumos.
Página 2.

LIVROS O SENAC de Catanduva doou às Faculdades Integradas Padre
Albino livros e gibis, fruto do trote solidário promovido com os alunos
dos seus cursos técnicos. Página 09.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Novos tempos, novos rumos
“Desejo, com toda sinceridade, morrer inteiramente pobre, sem
dinheiro, sem bens, sem dívidas e sem pecado”. (Padre Albino)
No mês de março
passado, o Conselho
de Administração da
Fundação Padre Albino, referendado
pela
Assembleia
Geral, decidiu por
reconduzir a Diretoria Administra va para um
novo mandato pelos próximos quatro anos. O
mandato anterior desta diretoria foi tampão;
apenas para concluir o mandato da diretoria
anterior, que renunciou.
A perspec va do exercício de um mandato
integral é importante, pois permite planejar
e executar melhor as ações, com maior
asser vidade. Nesses dez meses de mandato
tampão muitas coisas foram realizadas, todas
voltadas para o equacionamento financeiro e
a reestruturação administra va da Fundação,
sobretudo na área da saúde.
Numa ins tuição do tamanho e complexidade da Fundação Padre Albino não é
razoável esperar resultados significa vos das
ações em tão pouco tempo, embora algumas
mudanças já possam ser percebidas.
O modelo de governança existente ainda
hoje na FPA é arcaico e não condiz com a sua
complexidade e nem com as novas exigências
da sociedade pós-moderna em que vivemos.
Muito menos com o que se exige hoje de
empresas corpora vas de qualquer natureza,
inclusive as fundacionais. Daí a necessidade
da implantação de uma nova governança
corpora va, que atenda as necessidades
sociais, nas áreas de atuação da Fundação,
e que seja transparente para essa mesma
sociedade, assim como tem sido para os órgãos
fiscalizadores do Estado em todos os níveis.
Contratamos empresa de ponta para dar
início ao processo de nova governança e, paralelamente, alguns profissionais gabaritados
e experientes para garan r que o processo se
desenvolva sem grandes rupturas, embora
estas sejam necessárias em alguns pontos;
outros profissionais serão ainda necessários.
Contudo, detectamos que não basta apenas
implantar as ações previstas para a melhoria
e qualidade dos serviços, visto o baixo nível de
adesão das pessoas envolvidas nas ações.
Percebemos que logo após a implantação
das ações, boa parte dos processos e procedimentos voltavam ao status anterior, sem
produzir os resultados esperados. Para corrigir
essa falha iniciamos já neste mês de abril um
plano permanente de treinamento de mão de
obra. Nesta primeira fase estão contempladas
as chefias e lideranças, que garan rão a

con nuidade do treinamento, mas todos serão
treinados no devido tempo. Sabemos que ainda
persistem reclamações e descontentamento
tanto por parte dos usuários dos hospitais e
plano de saúde, como de alguns funcionários e
colaboradores, principalmente com relação às
instalações e equipamentos e, eventualmente,
por deficiência no atendimento interno e
externo.
Como já disse, não é possível mudar
processos, procedimentos, instalações, máquinas, equipamentos e, principalmente,
cultura em tão pouco tempo, considerando
ainda os déficits constantes e progressivos no
Departamento de Saúde. Nem por isso não
se deve acreditar que as mudanças não acontecerão. Elas já estão acontecendo e seus
resultados aparecerão em breve e todos serão
beneficiados com isso.
Ato con nuo, toda atenção será dispensada
ao corpo clínico dos hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos, que contam hoje com 61 médicos
contratados (vinculados), 292 credenciados
(não vinculados) e 261 empresas médicas
terceirizadas. É obviedade falar sobre a importância da parceria médico/ins tuição,
que envolve direitos e deveres de ambos
os lados. Mas seria hipocrisia não dizer que
precisamos melhorar esse relacionamento
e, consequentemente, os deveres e responsabilidades de ambos.
A FPA não nega que é preciso ter um corpo
clínico bem remunerado, trabalhando em condições razoáveis e em ambientes de conforto
mínimo. Mas, em contrapar da, precisa contar
com um corpo clínico comprome do com
a missão e visão da Fundação e total apoio à
implementação das ações planejadas pela
reestruturação administra va. Ações estas
que, necessariamente, passarão pela revisão
de princípios, métodos e recursos a serem
u lizados con nuamente no aprimoramento
da qualidade da ins tuição, na produção de
serviços médico-hospitalares.
Entre esses princípios serão priorizadas a
assistência focada no paciente, a assistência
no tempo adequado, a eficiência, a equidade,
a efe vidade e a segurança do paciente,
além, é claro, da avaliação do desempenho
médico aferida através de indicadores de
prá ca médica e de movimento gerado.
Afinal, a fidelidade e dedicação do profissional
médico à ins tuição é fator determinante à
sobrevivência desta.
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administra va
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Aniversários - Junho
DIA / NOME

DIA / NOME

Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
08 - Valdi Fornazieri
30 - Dr. Vanderlei Carlos Facchin

Coordenadoria Geral
03 - Celso Rodrigues Mar ns
Valdinei Gasparini
04 - Murilo Galacini Vieira
14 - Isaias Romana
20 - Getulino Alves de Oliveira
23 - João Paulo Mar ns
24 - Michael Izidoro dos Santos

Hospital Padre Albino
01 - Maria Cláudia Catanho Paulino
Olívia Ferreira de Menezes
Orlei Gomes da Silva
02 - Damiria Ester Barbosa Costa
Fabiana Soares Pacheco
Dr. Marcos Rodrigues Pino
03 - Jéssica Arruda Rodrigues
Thiago César Correia
Vanusa Aparecida Pinheiro dos Santos
04 - Lúcia Flávia Janini da Silva
Marciel Faus no da Silva
Mariane Cajuella
Roseli Rodrigues
05 - Juliana de Oliveira
06 - Ângela Maria Geraldini Factore
Gisele Aparecida Gonçalves Caviquioli
Natália Ribeiro Ferran
07 - Marlon Henrique Cardoso
Vanda Aparecida Del Campo
08 - Andressa Alves Molina
Claudinéia Barduco Cassim Shiwa
Luzia Fonseca Scarpini
11 - Adriana Pereira dos Santos
Gabriela Felipe de Lucena
Marina Alves Cardoso
Suzana Forcato Guimarães
12 - Cleonice Leonardi de Oliveira
Cris ane Patrícia de Matos
Isaura Fabiele Pedroso
Kelly Cris na de Souza
Maristela Pino Ribeiro de Paiva
Regiane Cris na Carvalho de Souza
Suelen Ferreira Matheus
Vanessa Riva
13 - Adriana Regina Trovó Mendes
Antonia Aparecida dos Santos
Isabel Moreira Ferreira da Silva
Magali Aparecida Bizarri
Renata Rodrigues Mar ns
14 - Aparecida de Fá ma Silva
Carmen Solange dos Santos
Heliana Maurício F. Pereira
15 - Eva Aparecida dos Santos
Priscila de Cássia da Cunha
16 - Dorival Teixeira
Marisa Bovi
17 - Cássia Regina Moreira Ferreira
Lucimara Ruiz Sanches

18 - Mariângela José Teixeira
Nadir Helena Coghi
Ronaldo Ferreira Vieira
19 - Andréia Cris ane do Nascimento
20 - Elizabeth Aparecida Rovol ni
Milena Fernanda Ribeiro
22 - Clarice Gualdi Beatrice
23 - Delange Cris na Costa
24 - João Ba sta de Azevedo Pinto
Neilanai Oliveira da Silva
Paulo Cesar Fatorelli
Zilda Aparecida Rodrigues
Zilda Sousa Pereira Alves
26 - Ana Carolina Cordeiro Rulli
Elisângela Patrícia de Moura
Joseli Aparecida Brighen Sponhardi
Kellen Cris na Bodor
27 - Alessandra Aparecida Marcomini
29 - Cris na Perpétua Masteguin Corredera
Maria Aparecida Albino Alves Rosa
Dr. Wladimir Pedro Ses to
30 - Elisandra Mar n Cabral Galdi
Sandra Maria da Silva Santos Grossi

Hospital Emílio Carlos
01 - Adriana Coimbra Pereira
Jorge Tudes dos Santos
Marli Barbosa
Monise Gomes Fernandes
02 - Aleksandre Pet Larioz Rodrigues
Claudete Aparecida Mendes Salvador
04 - Natália Rodrigues dos Santos
05 - Eliane Cris na Toledo
06 - Jaqueline Rollo Camargo Izelli
10 - Roseli Aparecida Emygdio
11 - Luciane Bertoluci
12 - Isabel F. de Mendonça Hernandes
Natália Cris na Roma
13 - Antonia de Oliveira Brusqui
14 - Luciani Terezinha Tupy
Marcela Aparecida Mestriner
16 - Rosimeire de Souza Lopes
17 - Ricardo Alexandre Poltronieri
18 - Célia Maria Alves de Castro
Nilce Regina Roberto Carvalho
21 - Maicon Johnny Campos
22 - Marco Henrique Luiz Alexandrino
Vanessa Perrucini Mariani
23 - Joana Aparecida Pengo da Costa
24 - Daiana Cris na Rodrigues Aleixo
25 - Angela Maria Chuecos
Manoel Moreira da Silva Filho
26 - Ainara Figueiredo Arem
Angélica Maria de Sales Silva
Sueli Teixeira Dimitrov
28 - Davi Machado
29 - Maria Regina Mendes de San
Maria Sueli Bighelin
Nádia Barakat Kato

Museu Padre Albino
30 - Gabriela Crosariol Sargen ni

DIA / NOME
Recanto Monsenhor Albino
02 - Fábio Paglio o da Conceição
Mara Regina Do o
06 - Edna Rodrigues dos Santos Napedri
20 - Carlos Frederico Pedro Skoberg
21 - Elaine Marcia Gomes de Cas lho
29 - Tereza de Aguiar Souza

Padre Albino Saúde
01 - Rosa Vicente Hernandez
Rosemary Alves do Amaral
03 - Priscila Aguerra Leandro
08 - Dr. Ricardo Antonio Vick
23 - Ana Paula Pereira Perocini
29 - Danielly Fernanda da Silva

Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Prof. Leandro de Moura Centurion
Profª Maria Regina Lourenço Jabur
Profª Maria Sílvia Azarite Salomão
02 - Alex Alberto Amaral da Silva
Prof. Sílvio Antonio Coelho
05 - Profª Ana Amélia de Andrade Santos
06 - Prof. Eduardo Garcia Carrion
07 - Prof. Ricardo Santaela Rosa
08 - Profª Daniela Wicher Ses to
Fá ma Aparecida Ferreira
09 - Carlos Roberto Ethevaldo
10 - Daiely da Silva Galleni
Profª Lidiane Augusta Ferrari
13 - Profª Carina Ta ana Giunco
Rosana Leopoldina da Costa Fernandes
14 - Prof. Antonio Lourival Lourenço
Profª Denise Gonzales Stellu de Faria
15 - Prof. Dalísio de San Neto
Profª Maria Tereza de França Roland
16 - Profª Ana Paula Jorge
Prof. Nilson Mozas Olivares
17 - Maria Lucília da Costa Oliveira
Profª Rafaela Marega Frigério
18 - Prof. João Ivaldo Cancian
20 - Prof. Benedito Lenoi dos Santos
21 - Prof. Paulo Ramiro Madeira
25 - Profª Luciana Saba ni Doto Tannous Elias
Solange Do
26 - Prof. Jaime João Jorge
Prof. Joacyr Vargas

Ambulatório Médico de Especialidades - AME
07 - Daniela Militão Baltazar
14 - Cris ane Aparecida Ba sta de O. Peralta
16 - Fabiana dos Santos
20 - Alexandre Luis Siqueira
22 - Cibele Cris na Rodrigues Lopes
Patrícia Farina Vivaldini

Colégio de Aplicação
04 - Profª Adriana Helena Halley Uemura
05 - Profª Juliana Guidi Magalhães
10 - Prof. José Luiz Eleno
14 - Prof. Rogério do Carmo Alvarenga
29 - Profª Regiceli Bento de Almeida Farizato
30 - Angélica Garcia Andreo Rodrigues

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

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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FILHO PREFERIDO
Certa vez perguntaram a uma
mãe qual era o seu filho preferido, aquele que ela mais amava. E
ela, deixando entrever um sorriso,
respondeu:
- Nada é mais volúvel que um
coração de mãe. E como mãe lhe respondo: O filho dileto, o que mais
amo, é aquele a quem me dedico de

corpo e alma.
É o meu filho doente, até que
sare.
O que par u, até que volte.
O que está cansado, até que
descanse.
O que está com fome, até que se
alimente.
O que está com sede, até que

Fórmula infalível
Dourival José
Cumprimente as pessoas. Isso se chama amizade!
Deseje a cada um o melhor. Isso se chama sinceridade!
Programe o seu dia, a sua semana. Isso se chama ação!
Acredite que tudo dará certo. Isso se chama fé!
Faça tudo com alegria. Isso se chama entusiasmo!
Dê o melhor de si. Isso se chama perfeição!
Ajude a quem precisa. Isso se chama doação!
Compreenda que nem todos são como você. Isso se chama tolerância!
Receba as bênçãos com gra dão. Isso se chama humildade!
Essa é uma fórmula infalível que vai ajudar você a ser mais feliz.

Agradecimentos
● Quero agradecer, de coração, pela oportunidade que você, Marco Milan,
e a Fundação Padre Albino me deram para trabalhar com informá ca.
Desde que terminei meu curso técnico estava buscando essa colocação no
mercado.
Adorei trabalhar com você, Dr. João Marcelo, Silvia e os demais colaboradores do AME. São pessoas que levarei comigo por toda minha vida. Fiz
grandes amizades e ob ve muito conhecimento. Desculpas por minhas falhas, de quando você me chamava a atenção...
Hoje saio com o coração doendo e que saudades eu vou sen r! Sempre
será um prazer trabalhar no AME (Fundação Padre Albino).
Obrigado por tudo, Renata. Que você con nue sendo essa pessoa maravilhosa, amiga e brava quando tem que ser. Sempre será um prazer manter
contato com vocês todos.
Desejo todo sucesso a você e ao AME – Catanduva. Fique com Deus.
Eleandro Moreira - Operador de Computador
● A liderança do Serviço de Nutrição e Dieté ca dos Hospitais da
Fundação Padre Albino agradece a compreensão, a colaboração e o
empenho das colaboradoras do setor durante o período da reforma da
Cozinha Industrial do Hospital Padre Albino e presta justa homenagem a
todas as profissionais.

JUNHO - DATAS COMEMORATIVAS
04 – Dia Internacional das crianças ví mas de agressão
05 – Dia mundial do meio ambiente
07 – Dia da liberdade de imprensa
08 – Dia do Citricultor
09 – Dia do Porteiro e do Tenista
11 – Dia do Educador Sanitário
12 – Dia dos Namorados
13 – Dia de Santo Antonio e do Turista
15 – Dia do Paleontólogo
17 – Dia do Funcionário Público aposentado
18 – Dia do Químico e do Imigrante Japonês
20 – Dia do Revendedor
21 – Início do Outono, Dia da Mídia e do Intelectual
22 – Dia do Orquidófilo
24 – Dia de São João
25 – Dia do Imigrante
26 – Dia Internacional do combate às drogas
27 – Dia Nacional do Vôlei
29 – Dia de São Pedro e São Paulo, da Telefonista e do Pescador
30 – Dia do Caminhoneiro

beba.
O que está estudando, até que
aprenda.
O que está nu, até que se vista.
O que não trabalha, até que se
empregue.
O que namora, até que se case.
O que casa, até que conviva.
O que é pai, até que os crie.
O que prometeu, até que se
cumpra.
O que deve, até que pague.

O que chora, até que se cale.
E já com o semblante bem distante daquele sorriso completou:
O que já me deixou, até que eu
reencontre.
Amo a todos por igual, intensamente. O preferido é aquele que, no
momento, está precisando de maior
carinho e atenção.
A homenagem da Fundação a
todas as mães pelo seu dia.

Funcionários homenageados do mês
Hospital Padre Albino – HPA
Alexandre
Araujo
–
Pronto
Atendimento/ Endoscopia
Andre Luiz I. dos Santos – Portaria
Cláudia Aparecida Lopes Braga –
Berçário/ Centro Obstétrico
Cleonice Bento Neto Rego – 5º andar
Daniele Silva Duarte – Unidade de
Tratamento Intensivo Adulta
Eleni Vieira Silva – Recepção Pronto
Atendimento
Fabiana Berteli dos Santos – PABX
Gisela Patrícia Barbieri – Ultrassom
Helen Susi Pimentel – Enfermagem
Jânia Lucia Q. Cruz – Serviço de
Higiene e Limpeza
Jéssica Perpétua Jesus Gonçalves – 4º
andar
Luiza Trindade da Silva Alexandre –
Centro Cirúrgico
Maik Aparecido Scatulon – Posto III
Márcia de Oliveira Brado – Unidade

de Tratamento de Queimados
Marcicléia Melo Pereira – Farmácia
Maria
Aparecida
Veronesi
–
Faturamento SUS
Marisa Ferreira Vieira – Pediatria
Nátalia Marquezini Venteu – Serviço
Social
Pedro Consoline – 3º andar
Rosangela Alves Veronessi – Unidade
de Tratamento Intensivo Infan l e
Neonatal
Rute Lourenço da Silva – Hemodiálise
Suélen
Ferreira
Matheus
–
Faturamento SUS
Valdir Cândido Dionísio – Faturamento
Convênios
Vânia Cris na de Souza – Unidade
de Urgência e Emergência/ Agência
Transfusional
Vera Lúcia de Souza Torres
– Maternidade

Hospital Emílio Carlos – HEC
Benedito Maria – Segurança
Celia Donizete Jacomini – Recepção
Cin a Aparecida F. Mar n Porta – C2
Impar
Douglas André Gomes – Molés as
Infecciosas
Ednéia Aparecida Leão Magalhães –
Centro Cirúrgico
Fabio Mar nez – Transporte
Fernanda Faille – C3 Impar
José Estevo – Almoxarifado/ Gráfica
Luciane Bertolucci – Serviço de
Higiene e Limpeza
Maria Célia Rado – Central de

Materiais e Esterilização
Nayara Mucci – Telemarke ng
Perla Mar ns Costa – Psiquiatria
Regina Baldo de Oliveira Lima
– Laboratório
Renata More – Ambulatório
Ricardo
Alexandre
Poltronieri
– Enfermagem
Robison Fernando Bernardo da Silva
– Portaria
Rosana Maria S. Polidio – C3 Par
Rosemary Possebon – Unidade de
Tratamento Intensivo
Tiago José Aio – C2 Par Masculino

VAGAS PARA
DEFICIENTES FÍSICOS
A Fundação Padre Albino oferece vagas para deficientes
físicos. Os interessados devem enviar currículos para a
Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema, 15.809-144 Catanduva/SP, a/c do Departamento de Recursos Humanos.
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Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários, procure concentrá-los em um só local.
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Nosso cérebro é o melhor brinquedo que já foi criado. Nele se encontram
todos os segredos, inclusive o da felicidade.

Como agir no elevador em pane
Como agir em caso de elevador que trava, pára e dá pane? Muitas pessoas morreram
porque confiaram no zelador, que usou uma
chave de fenda no elevador em pane e abriu um
certo pino. A pessoa que estava dentro tentou
sair pela metade aberta da porta do elevador. O
elevador movimentou-se e a pessoa foi cortada
ao meio. Há casos em que outras pessoas veram mãos, braços ou cabeças decepadas.
Por isso, nunca tente sair pelo buraco ou
parte aberta de um elevador em pane. O procedimento correto é o seguinte:
1. Aperte o botão do alarme ou o que indica
que está avisando alguém.
2. Sente-se num canto. Em caso de descontrole emocional, abaixe a cabeça e feche
os olhos. Aguarde, calmamente, que venha o
Novos usos para objetos de todo dia

Uma vela acesa pode ajudar você a não
chorar ao cortar cebolas.

socorro. É uma questão de tempo. Procure se
lembrar de que você está trocando tempo por
segurança.
3. Não aceite ajuda de estranhos e nem saia
com o elevador aberto pela metade! Ele poderá
subir ou descer repen namente.
4. O bombeiro, assim que chegar, vai desligar a chave geral da casa de máquinas e testar,
com um aparelho, se o elevador está parado
mesmo e totalmente inoperante. Então, ele
avisará a outro bombeiro, via rádio, para que
faça o procedimento junto à porta do elevador.
E o elevador irá subir ou descer, completando o
ciclo dele e parando no ponto seguro.
5. Antes de entrar no elevador, sempre, verificar se ele está parado. Esperar que as pessoas saiam antes de você entrar e ficar atento

Charles Chaplin

no número de ocupantes; se está compa vel
com o peso que diz na placa. Quando es ver
muito cheio, evite entrar nele, pois poderá haver problema.
O elevador tem freios, suportes, ganchos,
tudo que oferece proteção total. Jamais um elevador cai, sem mais nem menos. Portanto, a
pessoa terá que se manter calma e sem pressa,
mesmo porque tem ar suficiente dentro dele (circulação de ar) e um grupo de pessoas pode ficar
ali por várias horas sem problemas.
Resumindo: se ficar preso em elevador só
saia com a ajuda dos bombeiros e não com a
do zelador do prédio ou de um abelhudo que
diz que tudo já está sob controle. E, em caso
de incêndio, jamais use o elevador. Faça uso da
escada.

Você sabia?
Existe uma rua no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, chamada ‘PEDRO IVO’.
Quando um grupo de estudantes foi tentar
descobrir quem foi esse tal de Pedro Ivo, descobriram que na verdade a rua homenageava
D.Pedro I, que quando foi rei de Portugal, foi
aclamado como ‘Pedro IV’ (quarto). Algum funcionário da Prefeitura, ao pensar que o nome
da rua fora grafado errado, colocou um ‘ O ‘ no
final do nome. O erro permanece até hoje.

Expressão curiosa na Língua Portuguesa
Para inglês ver
A expressão surgiu por volta de 1830, quando a Inglaterra exigiu que o Brasil aprovasse leis que
impedissem o tráfico de escravos. No entanto, todos sabiam que essas leis não seriam cumpridas;
assim, essas leis eram criadas apenas “pra inglês ver”. Daí surgiu o termo.

Segredos culinários
Cheiros
6. Para dar um aroma agradável ao vinagre,
coloque umas folhas de manjericão, sálvia ou
alecrim dentro da garrafa e depois tampe bem.
7. Coloque os temperos de sua preferência,
como salsinha, manjericão, etc., numa assadeira e deixe secar. Depois, guarde num vidro bem
fechado, na geladeira.
8. Para rar o cheiro de gordura que fica
pela casa, esquente numa frigideira, em fogo
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brando, um pouco de canela em pó.
9. Para rar com facilidade a gordura de
porco das mãos, pegue um pouco de sal e esfregue uma mão na outra.
10. Enxágue as louças com água quente e
cascas de limão. O cheiro de cebola, de peixe e
de queijo sairá facilmente.
11. Pedaços de carvão colocados dentro da
geladeira eliminam o cheiro desagradável.

CURIOSIDADE
Como a aranha constrói a teia?
A aranha fixa uma cercadura num suporte, por meio de um líquido viscoso que é segregado
por glândulas situadas debaixo de seu abdome e que endurece ao entrar em contato com o ar.
Tece fios em raios e depois uma espiral, enrolada do centro para fora. Por fim, percorre o caminho
inverso, a fim de fazer uma fina espiral fechada e aderente, destruindo a primeira, da qual só conserva as primeiras espiras centrais, que asseguram a rigidez do conjunto. A aranha fica ligada à teia
por um fio e quando um inseto cai na armadilha, a aranha percebe pela vibração.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

C U L I N Á R I A

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

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br
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Pacientes do SUS são internados no novo C4
Comunicação/HPA
Antes

Depois

Antes

Depois

tem sido posi va. “Eu atuava no
C2 Impar e com a ocupação do
C4 passei a desempenhar as minhas funções no novo setor”,
conta. “Assim como eu, acredito
que toda a equipe esteja ainda
mais mo vada e sa sfeita com o
espaço”, afirma.
A enfermeira Le cia Cris na Vidal reiterou as boas condições de
trabalho. “O setor possui espaço
para as diferentes necessidades
da equipe mul disciplinar, o que

ajuda na organização e influencia
no processo do atendimento”,
explica.
Além das reestruturações nas
enfermarias do Emílio Carlos,
a Fundação Padre Albino realiza diversas reformas no Hospital
Padre Albino como, por exemplo,
a construção do novo Serviço de
Nutrição e Dieté ca, a ampliação da Tecnologia da Informação,
a remodelação das enfermarias,
entre outras.

Depoimento de paciente

Com estrutura e capacidade
para atender diversas especialidades médicas, o Hospital Emílio
Carlos conta com o C4, um novo
setor de internação direcionado
ao Sistema Único de Saúde - SUS.
Ao todo são 16 novos leitos, num
espaço totalmente reestruturado
com recursos próprios.
No úl mo dia 25 de abril, os
pacientes internados no C2 Impar
foram transferidos para o novo C4.
A acompanhante Marilu Aparecida Morgado de Souza relatou a
sua impressão. “Auxilio a minha
mãe que está internada há um

mês e posso afirmar a qualidade
da nova instalação. O ambiente é
mais agradável e a estrutura sica
é adequada, todos os quartos
possuem boa ven lação e sanitários adaptados”, diz.
O C2 Impar foi parcialmente
desocupado para a reestruturação
sica que deve rever a pintura e
o piso. O projeto faz parte de um
planejamento que vem sendo desenvolvido pela Fundação Padre
Albino nos hospitais Padre Albino
e Emílio Carlos.
Para a auxiliar de enfermagem
Márcia Pelicer, a intervenção

Hospitais comemoram o Dia Mundial
da Higienização das Mãos
O Dia Mundial da Higienização
das Mãos, comemorado no dia 5 de
maio, foi celebrado pelos hospitais
Emílio Carlos e Padre Albino no dia
3 de maio.
Os computadores dos hospitais
apresentaram, como protetor de
tela, os cinco momentos da higienização das mãos para a maior
conscien zação dos profissionais.
Além disso, o Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar, em parceria com
o Serviço de Educação Con nuada,
ministrou no dia 3 de maio, às 7h15
e às 13h15, no Anfiteatro Padre
Albino, um treinamento sobre a
importância da higienização das
mãos na prevenção da transmissão
das infecções.
A organização do evento expôs aos colaboradores uma faixa
comemora va e um painel indicavo com ilustrações e informações
sobre a higiene das mãos e nos
setores houve uma simulação da lavagem das mãos com a nta guache.
De acordo com o médico infec-

tologista, responsável pelo Serviço
de Controle de Infecção Hospitalar SCIH dos hospitais da Fundação Padre Albino, Arlindo Schiesari Júnior, o
uso de luvas não exclui a prá ca de
higienização. “O profissional deve higienizar as mãos antes e após cada
contato com o paciente; antes e após
cada realização de procedimentos,
como instalação e manutenção de
disposi vos invasivos; após contato
com líquidos biológicos, secreções e
excreções e depois do contato com
super cies contaminadas mesmo
tendo u lizado a luva”, orienta.
A inicia va é uma das prá cas
sugeridas pela Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente.

Os meus familiares, os amigos
próximos e eu expressamos o nosso
profundo agradecimento ao Hospital
Emílio Carlos. A par r de janeiro
de 2013 o meu esposo, Norivaldo
Gonçalves, passou por consultas e
recebeu todas as informações necessárias. Depois, permaneceu internado de 03 de fevereiro a 19 de
março recebendo o tratamento médico indicado. Mas, infelizmente, não
resis u e nos deixou.

O carinho, a dedicação, o profissionalismo e o amor que as equipes de Enfermagem, Nutrição e
Dieté ca, Higiene e Limpeza, Fisioterapia, Médica, Psicologia, Portaria,
entre outras, ofereceram nesse período ao nosso amado Norivaldo
amenizou a nossa dor. Peço a Deus
que presenteie a todos com saúde.
Muito obrigada.
Catanduva, 24 de março de 2013.
Terezinha Barbosa

Treinamento aborda a segurança
e a medicina do trabalho
O Serviço de Educação Con nuada do Hospital Padre Albino, em
parceria com o Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho – SESMT promoveu entre os colaboradores, de 8
a 12 de abril, às 7h15 e às 13h15, um
treinamento sobre a Segurança e a
Medicina do Trabalho, no Anfiteatro
Padre Albino.
Temas como o equipamento de
proteção individual, equipamento
de proteção cole va, brigada de incêndio, NR 32, acidente de trabalho,
resíduos, disposi vos de segurança,
materiais perfuro cortantes, entre
outros, foram abordados.

Comunicação/HPA

Na ocasião, os técnicos do
SESMT ressaltaram a importância do
cumprimento das normas recomendadas pela ins tuição e orientaram
os colaboradores a procurarem o
serviço especializado, sempre que
houver necessidade, para mais
informações.
Comunicação/HPA

Comunicação/HPA

Colaboradores simulam a lavagem das mãos
com a nta guache.

AGRADECIMENTO A Pediatria do Hospital Padre Albino recebeu a
doação de quatro telas do ar sta plás co César, aluno de Roberto
Mazinini – proprietário da loja virtual arteafins.com.br. A Administração
do hospital agradece a lembrança e a colaboração.

JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho que requerem níveis elevados de iluminação.

MAIO / 2013

7

HPA homenageia Projeto Dr. Sara & Cura
Comunicação/HPA

Dr. José Carlos Buch estendeu a homenagem aos voluntários.

O Hospital Padre Albino (HPA)
homenageou no dia 12 de abril, às
10h30, no Anfiteatro Padre Albino,
o Projeto Dr. Sara & Cura, man do
pelo Rotary Club Catanduva Norte,
Rotary Club Catanduva e Rotary
Club Catanduva Sul e coordenado
por uma comissão formada pelas
senhoras da Casa da Amizade do
Rotary Club Catanduva Norte.
O Projeto Dr. Sara & Cura completou no úl mo dia 12 de março 15 anos de relevantes serviços
prestados aos pacientes da Pediatria do Hospital Padre Albino. De
acordo com a médica responsável pela Pediatria do hospital, Drª
Gisele Maria Couto, “nesse período, seguramente, as crianças veram a dor amenizada e a alegria
restabelecida por essa inicia va
terapêu ca auxiliadora no processo da recuperação”.
Na solenidade, o presidente da
Diretoria Administra va da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, disse que “a razão de
exis r desse projeto é a mesma
da existência da Fundação Padre
Albino, ou seja, a preocupação
com o bem-estar da pessoa em
suas várias dimensões, a começar

pela saúde”. Disse ainda que “para
nossa alegria e o bem da humanidade existem pessoas que, muito além de sen rem compaixão
pelos necessitados, têm a tudes
concretas no sen do de aliviar as
carências e as dores dos outros”.
Dr. Amarante ressaltou que Dr.
José Carlos Buch é um exemplo
de pessoa que se preocupa e faz
algo de concreto para o semelhante. “Ao invés de ficar à distância
observando o trabalho voluntário
de pessoas abnegadas para depois
cri car o que eventualmente não
foi bem feito, percebeu o sofrimento dos nossos pacientes mirins internados que ia muito além
da própria enfermidade e logo procurou fazer alguma coisa
que pudesse minimizar esse
sofrimento”.
Lembrou que a Fundação Padre
Albino sofre às vezes duras e injustas crí cas ao seu trabalho, geralmente por pessoas que não raro
sequer conhecem suas dependências hospitalares e muito menos os
serviços que presta. “Gostaríamos
que essas pessoas se espelhassem
no exemplo do Dr. José Carlos Buch
e seus colaboradores no sen do

Fundação vacina colaboradores
da área da saúde contra a gripe
O Setor de Medicina do Trabalho da Fundação Padre Albino
promoveu no mês de abril campanha interna de vacinação contra a gripe influenza nos hospitais
Emílio Carlos e Padre Albino e no
Ambulatório Médico de Especialidades (AME).
No Hospital Emílio Carlos a
vacinação ocorreu nos dias 22 e
23 das 7h00 às 16h00 no setor de
Recursos Humanos; no Hospital
Padre Albino, nos dias 24 e 25, das

7h00 às 16h00, no saguão principal, e no AME no dia 26 de abril,
das 7h00 às 16h00, na sala do
CCIH. A vacina teve como público
alvo funcionários, médicos, residentes e internos/medicina (5º e
6º ano).
A Enfermeira do Trabalho Taane Kratu Devi o informou que
foram aplicadas 1.170 doses, sendo 653 no Hospital Padre Albino,
450 no Hospital Emílio Carlos e 67
no AME.

de, antes de cri car, procurar saber o que poderiam fazer junto
com a ins tuição para aliviar a
dor e o sofrimento dos pacientes”,
completou.
Agradecendo pelo trabalho realizado nesses 15 anos, Dr. Amarante
disse desejar que o projeto perdure
por muito tempo. “Talvez pelo tempo que exis r pessoas que pensem
e ajam como vocês”. Em seguida
entregou ao idealizador do projeto
uma placa de reconhecimento.
Dr. José Carlos Buch agradeceu e estendeu a homenagem aos
voluntários, “pois são dignos de tamanho reconhecimento”. Ele desejou que o projeto se mantenha
firme e seja exemplo para outras
pessoas.
Os voluntários do projeto exibiram um vídeo destacando as
ações desses 15 anos de atuação
e homenageando os voluntários
Dr. Carpira (Ademir Machado Salviano) e Drª Risadinha (Sílvia Rodrigues de Jesus), que há mais de
10 anos se dedicam ao projeto.
Sandra Mara Giangiulio, mãe
da ex-paciente Thalita Giangiulio,
hoje com 10 anos, testemunhou o
trabalho e a dedicação do Sara &
Cura nos 42 dias de internação de

sua filha. “O trabalho deles é que
emociona. Por ser um trabalho voluntário ninguém quase dá valor,
mas aos olhos de Deus esse trabalho é divino. Para nós, que somos
acompanhantes, é maravilhosa a
alegria que eles trazem. Na época
não nhamos parentes na cidade
e o Sara & Cura virou nossa família. Minha filha, no início retraída,
ficava ansiosa à espera deles. Que
esse projeto jamais morra; que
mantenha viva a esperança e que
venham mais exemplos se espelhando em vocês”. O depoimento
emocionou a todos.
O Coordenador do projeto,
Ricardo Bap sta de Oliveira, Dr.
Mafoldo, representando seus colegas, agradeceu pelo reconhecimento o aos ex-voluntários. Os
voluntários presentes receberam
um cer ficado dos representantes
dos Rotarys.
A pessoa que quiser ser voluntária do projeto Dr. Sara & Cura
deve ter acima de 16 anos, ser
autorizada pelos responsáveis
e entrar em contato pelo e-mail
drsaraecura@ig.com.br ou através
do telefone 17 – 3524-1220 e falar
com o Coordenador do projeto,
Ricardo Oliveira.

Obras no HPA estão praticamente concluídas
O Hospital Padre Albino reforma a enfermaria par cular e de
convênios (5º andar), a Cozinha
Industrial e a Tecnologia da Informação (T.I.).
A obra no 5º andar, iniciada
em setembro de 2012, sob os cuidados de uma construtora terceira, está com 65% da sua execução
concluída. Todos os quartos e os
banheiros da unidade estão sendo
reformados.
Na cozinha industrial o espaço
sico será redistribuído entre o
Serviço de Nutrição e Dieté ca, a
área médica e assistencial. A equipe contratada concluiu o reboco, a

instalação do sistema hidráulico, a
inclusão das caixas elétricas, a tubulação para a passagem dos fios
e trabalha no contrapiso.
A equipe de obras da Fundação
Padre Albino reforma a T.I. A substuição do sistema elétrico, a instalação do piso, a pintura, a troca
da porta de entrada e a instalação
do mobiliário foram realizadas
com sucesso. A obra está na segunda e úl ma etapa.
Os projetos integram um planejamento de melhoria que vem
sendo desenvolvido pela Fundação Padre Albino nos hospitais
Padre Albino e Emílio Carlos.
Comunicação/HPA

O espaço da cozinha industrial será redistribuído.

Reforma da Tecnologia da Informação: Adequação
do mobiliário
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Direito quer fazer pesquisa internacional
sobre direitos humanos
Divulgação

Prof. Plínio entrega exemplar da revista do curso a diretor do Ins tuto.

No período de 18 a 20 de abril,
o professor do curso de Direito

das FIPA, Dr. Plínio Antônio Bri o
Gen l, esteve em Buenos Aires,

Curso de cefaleia para graduação
O curso de Medicina das FIPA
promoveu dia 04 de maio, a parr das 8h00, no campus sede, um
curso de cefaleia para graduação,
à cargo da Sociedade Brasileira de
Cefaleia.
De acordo com a Drª Eliana
Meire Melhado, docente do curso de Medicina, o curso teve como
obje vo complementar a pequena carga horária dispensada ao
ensino de cefaleia na maioria das
universidades brasileiras. “Visa
melhorar a capacidade do aluno
de avaliar, diagnos car e manejar pacientes com esse po de sin-

toma tão comum no dia-a-dia de
todos os profissionais da saúde”,
completou.
Do curso par ciparam estudantes e graduados em Medicina e
as palestras foram ministradas pela
Drª Eliana Melhado, Dr. Marcelo
Ciciarelli, Dr. José C. B. Galego e Dr.
Manoel de Souza Neto, seguidas de
perguntas e respostas.
Drª Eliana Melhado destacou
a grande colaboração dada pelos
alunos da Liga de Neuropsiquiatria
na organização do curso, coordenados pela presidente discente
Juliana Vilaça.

Educação Física promove palestra
em parceria com o CREF
Dia 04 de maio, o curso de
Educação Física das FIPA, em parceria com o Conselho Regional de
Educação Física do Estado de São
Paulo (CREF), promoveu a palestra
“Hipertrofia muscular e emagrecimento: dos grandes desafios à
potencialização dos resultados”,
ministrada pelo Prof. Dr. Fernando

Oliveira Catanho da Silva, catanduvense radicado em Campinas (SP).
Cerca de 170 pessoas, entre
alunos e professores do curso e
profissionais da área, assis ram à
palestra. Segundo a Coordenadora
do curso, Profª Luciana de Carvalho
Leite, esse foi um dos eventos comemora vos dos 40 anos do curso.
Divulgação

Argen na, a convite do Ins tuto
Espacio para La Memória, ins tuto público que denuncia as graves
violências aos direitos humanos
come dos durante a ditadura militar naquele país, com o obje vo
de promover fatos reais daquela época em nome da jus ça e
memória das pessoas que sofreram essas violências.
A missão daquele ins tuto é
apurar informações e dados de julgamento criminal dos julgadores e
divulgá-los com o obje vo de gerar
materiais que sirvam tanto para
recordação quanto para elementos
de consulta sobre esta época.
Periodicamente, o ins tuto
realiza palestras, eventos de conscien zação, a vidades e conferências sobre o valor dos direitos
humanos daqueles que sofreram
nessa etapa de terrorismo de
Estado, termo usado por eles, evidenciando as consequências na
mente e na vida dessas pessoas.
Durante a visita, o professor
trocou informações sobre os elementos da ditadura no Brasil com
a diretoria do Ins tuto, além de
falar sobre as FIPA, apresentar o
perfil do seu curso de Direito, a
par r da preocupação com a pre-

servação da verdade, jus ça e direitos humanos.
Segundo o Prof. Dr. Plínio, “a realidade dessa época do nosso país é
muito parecida com a deles, mas
aqui os fatos não são apurados e a
intenção dessa visita foi justamente
ver como eles abordavam esses temas, realizavam esse trabalho e trazer a ideia para a faculdade, com a
finalidade de começar a desenvolver
pesquisa de âmbito internacional em
direitos humanos com os alunos do
curso de Direito, uma vez que existe
um grupo de pesquisa proposto a
estudar essa linha.
O Coordenador do curso de
Direito das FIPA, Dr. Luis Antonio
Rossi, disse que há intenção de
fazer ainda este ano um evento de
direitos humanos e convidar diretores do Ins tuto Espacio para La
Memória para avaliar o trabalho,
além de realizar um intercâmbio
de informações e reflexões e gerar contato com os estudantes da
faculdade, com a finalidade de esmular estudos de âmbito internacional sobre direitos humanos.
Em agosto, Dr. Plínio retornará
para Buenos Aires, dando um passo ainda maior para a implantação
desse trabalho de pesquisa.

10º Ciclo de Palestras reúne 460 pessoas
e arrecada R$ 16 mil
O 10º Ciclo Regional de Palestras
de Direito do Trabalho e Direito
Processual do Trabalho, realizado
dia 20 de abril no Teatro Municipal
Aniz Pachá, em Catanduva, superou
as expecta vas dos organizadores.
De acordo com o Coordenador
do Ins tuto BemDireito e Juiz de
Direito da 1ª Vara do Trabalho de
Catanduva, Dr. Wagner Ramos de
Quadros, foram realizadas cerca de
460 inscrições de profissionais e estudantes de Direito, além de empresários e estudantes de escolas
de Catanduva. “A nossa expectava foi superada pelo número de
inscrições. Recebemos estudantes
de Direito das cidades de Matão,

Araraquara, Bebedouro, São José do
Rio Preto, São Paulo, entre outras”,
disse.
Os R$ 16 mil arrecadados nas
inscrições foram des nados para a
Associação Sempre Viva, en dade
que apóia as mulheres com câncer de mama, e para a Fundação
Padre Albino. Durante o evento
foi comemorado o aniversário de
34 anos da Jus ça do Trabalho
em Catanduva e homenageado o
mais an go advogado trabalhista
em atuação vinculado à subseção
local, Dr. Murillo Astêo Tricca. 13
alunos do curso de Direito das FIPA
auxiliaram a comissão organizadora
no dia do evento.

Palestra sobre prontuário eletrônico

Prof. Dr. Fernando Catanho ministrou palestra para alunos, professores e profissionais da área.

Dia 03 de maio, no Anfiteatro Padre Albino, o curso de Enfermagem
promoveu a palestra “Prontuário
eletrônico do Hospital de Base de
São José do Rio Preto” à cargo da

Superintendente Assistencial daquele hospital e docente do curso,
Drª Maria Regina Lourenço Jabur.
Cerca de 70 alunos do 1° e 2° anos
do curso par ciparam.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes, janelas, pisos e forros.
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Colégio de Aplicação comemora o Dia das Mães
O Colégio de Aplicação comemorou, na sua quadra espor va,
no dia 09 de maio, às 19h30, o
dia das mães. A comemoração
envolveu todos os alunos da
Educação Infan l (mini maternal
do Pré II) e Ensino Fundamental
(1º ao 5º ano).
A apresentação foi estruturada explorando o tema “A casa de
brinquedos”, inspirada na obra de
Toquinho, assim como nas obras
originais que destacam vários
cantores consagrados como, por
exemplo, Chico Buarque, que interpreta o clássico “O caderno”, e outras músicas como A bailarina,
O avião, Macaquinho de pilha,
dentre outras.
A diretora do Colégio, Tânia

Maria Mazinini Pimentel, explicou
que o obje vo dessa comemoração
foi resgatar o sen mento puro, inocente e o respeito ao próximo que
somente a criança traz consigo e integrar esses sen mentos com todas
as crianças, independente da idade.
“Hoje, como vivemos em uma sociedade que a maior parte é individualista, percebemos que valores
estão sendo perdidos e precisamos
resgatá-los como educadores que
somos”, disse.
“A Casa de Brinquedos” do
Colégio de Aplicação integrou em
uma única apresentação crianças de 2 a 10 anos que interpretaram a obra de Toquinho através
da música, dança e drama zações.
“Através das obras originais fizemos

Respeitando as diferenças

Divulgação

Divulgação

uma analogia entre a mãe a casa e
os brinquedos”, disse Tânia. “A mãe
que abriga e acolhe de forma aconchegante e segura em seu colo a
todos, como uma casa, que dança
nos bailes da vida, como a bailarina,
que se transforma em super heroína para proteger seu filho e escreve
a mais bela história em seu caderno da vida, o inexplicável sen mento do nascimento de um filho, que
nasce na alma, ou seja, nasce para
a vida e se tornam um só”.
Segundo a diretora, todos es-

tavam envolvidos e integrados. “O
equilíbrio e o comprome mento
entre as crianças, professores e funcionários era ní do; conseguíamos
perceber a responsabilidade de cada criança em realizar a sua parte
para que a apresentação pudesse
ser realizada com sucesso. Ficamos
muito felizes com o resultado porque conseguimos com que os
alunos transmi ssem aos pais e
a todos que estavam presentes a
alegria, a sa sfação do trabalho
realizado”, finalizou.

SENAC doa livros às FIPA

Os alunos do 4º ano do Ensino
Fundamental do Colégio de Aplicação desenvolveram um projeto de
leitura, orientados pela Profª Roseli
Francisco Rainho de Lucena, quando trabalharam a importância de
respeitar as diferenças, tanto sicas
quanto psicológicas das pessoas.
Próximo da Páscoa, a professora selecionou o livro “Tita, a coelhinha diferente”, onde resgatou
todo o sen do que a data traz, ou
seja, a importância à vida, inte-

grando o respeito que se deve
ter para com o próximo. “Esse
livro aborda a diferença de uma
coelhinha que nasceu sem uma
orelha e que convivia muito bem
com seus amigos que aceitavam a
sua diferença e valorizavam suas
qualidades”, explicou a professora.
O projeto de leitura foi encerrado com uma drama zação sobre o
livro encenado pelas próprias crianças no dia 16 de abril, às 10 horas,
no auditório do Colégio.

O SENAC de Catanduva doou
às Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) 110 livros e três gibis,
fruto do trote solidário promovido com os alunos dos seus cursos
técnicos. São livros de moda, gastronomia, literatura infan l, entre
outros.
O Diretor Geral das FIPA, Dr.
Nelson Jimenes, agradeceu a doação, ressaltando que o SENAC é
um importante parceiro da Fundação Padre Albino. A gerente do
SENAC, Célia Trin nella, agradeceu
pela oportunidade de estreitar o
relacionamento entre as duas en -

dades. “Aliar a marca SENAC a uma
ins tuição séria como a Fundação
Padre Albino só vai abrilhantar
mais nosso trabalho”, disse.
Célia Trin nella destacou que
o trabalho da Fundação é altamente reconhecido e tem observado o peso da ins tuição para a
cidade de Catanduva. A gerente
do SENAC disse conhecer o trabalho de humanização desenvolvido
pela Fundação e o obje vo da sua
equipe e da sua ins tuição são o
de contribuir para a sua melhoria,
além de estreitar a relação entre
as duas en dades.
Divulgação

Homenagem às mães
Dia 09 de maio, a Coordenadora
do curso de Pedagogia, Profª Silene
Fontana, a Profª Dirce Gimeniz
e a secretária do curso, Marion
Viana Pereira, entregaram aos funcionários das FIPA um mimo em
homenagem ao dia das mães, confeccionado pelos alunos durante
as aulas de Prá cas Pedagógicas.
Além dos mimos, o curso distribuiu pela faculdade e pelos hospitais man dos pela Fundação
Padre Albino, painéis contendo
bilhetes com mensagens para as
mães em homenagem à data.

Divulgação

Os livros foram arrecadados no trote solidário da Unidade de Catanduva.

Transferido para junho o curso
de atendimento ao cliente

Painel distribuído pelo curso com bilhetes
para as mães.

O curso “Atendimento ao cliente, pessoalmente e por telefone”
que seria ministrado no próximo dia
18 pelo Prof. Paulo Roberto Vieira
Marques, docente do curso de
Administração das FIPA, foi transferido para o próximo dia 8 de junho.
O curso, promovido pela Faeca
Junior, das 13 às 17 horas, no

Campus I, na rua Seminário, 281,
São Francisco, em Catanduva, será
aberto aos alunos do curso de
Administração e aos profissionais
da cidade de Catanduva e região
interessados.
Os par cipantes receberão cerficado. Informações pelo telefone
(17) 3311 4800.
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
RuaBeloHorizonte,689-Fone:35225381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA
•Dr. José Luís Sampaio MarƟns
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 – 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César GrisoƩo
Av.: Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 – 3521 5339

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

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa CrisƟna Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino CaƩalini
Rua Maranhão, 1.405 - Fone: 3524 4809
GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GERIATRIA
Dr. Eduardo Marques da Silva
Rua Maranhão, 1909 – Fone: 3522 6060
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959 - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718
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GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

•Dr. Waldecir Veni SaccheƟn
Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970

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

NEFROLOGIA
•Dra. Luciana S. Devito GrisoƩo
Av.: Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infanƟl)

PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA

Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral eletroneuromiografia e potenciais evocados audiƟvo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438
Fones: 3522 5428 – 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia computadorizada e mapeamento cerebral.
•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 - Fone: 3523 2583

•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405 - Fone: 3523 2223

NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA
E LENTES DE CONTATO
•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3525 3139
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586. - Fone: 3522 1199

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E
ESTUDO DOS FLUXOS
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
REUMATOLOGIA
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiaƫ
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 – 3522 7601
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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Dica do Poupinho
Use luz natural de janelas sempre que possível.
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FIPA faz campanha de prevenção da Gripe A
As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) mantém desde 2010,
como projeto ins tucional, a campanha de prevenção da Gripe A com

distribuição de folhetos explica vos e orientações sobre medidas de
prevenção nas dependências acadêmicas e administra vas.

Relação entre professor e aluno em sala de aula
Divulgação

A Coordenadoria Pedagógica encaminhou, a todos os coordenadores de cursos, material informa vo
para os murais e salas de aulas, que
também foi disponibilizado no site
e no Facebook das FIPA.

A campanha inclui a divulgação
de folder educa vo e de textos
informa vos sobre medidas de
prevenção, através de cartazes e
banner, visando a orientação dos
alunos e funcionários.

Trabalho de alunos da Medicina
será apresentado nos EUA

A relação essencial entre professor e aluno em sala de aula foi
o tema da palestra “Relações interpessoais: a aula essencial”, ministrada pela Profª Maria Chris na
Justo, psicóloga e doutoranda em
Educação pela PUC-SP, dia 16 de
maio, às 19h30, no Campus I das
FIPA.
De acordo com o Prof. Dr.
Antonio Carlos de Araújo, do
Núcleo de Gestão Educacional
das FIPA, a palestra foi muito importante ao nosso docente, pois
neste curto espaço de tempo pode
ouvir/refle r sobre questões de

disciplina/indisciplina, os “combinados” em sala de aula, ou
seja, questões do co diano docente, que interferem no processo
ensino-aprendizagem.
Cerca de 70 pessoas assis ram
a palestra entre elas professores,
coordenadores, funcionários e
alunos do 1° e 2° anos do curso
de Pedagogia. A palestra foi promovida pelo Centro de Estudos Educacionais Padre Albino
(CEEPA), que tem por obje vo
valorizar a ação docente em sala
de aula e propiciar uma reflexão
sobre o ato de ensinar.

Os alunos do 6° ano do curso de Medicina das FIPA Andressa
Regina Galego, João Paulo Galdezzani e Tayná Suarez Ri ner desenvolveram trabalho de pesquisa com
estudantes universitários com o obje vo de classificar as dores de cabeça em função do ciclo menstrual.
O trabalho, realizado com o
auxílio do Prof. Dr. Luiz Paulo de
Queiroz, neurologista na cidade
de Florianópolis, e do Dr. Marcelo
Eduardo Bigal, neurologista e pesquisador da Merck Internacional,

foi aprovado pelo Congresso Internacional Mundial e Americano de
Cefaleia (Interna onal Headache
Congress), que será realizado em
Boston, nos EUA, de 27 a 30 de junho próximo.
A orientadora do trabalho intulado “Headaches, Mestrua on
and Aspects of Reproduc ve Life
in Young Women”, Profª Drª Eliana
Meire Melhado, docente do curso
de Medicina das FIPA, par cipará
do congresso e fará a apresentação em formato de painel.

Enfermagem aborda alimentação saudável
em escolas de Educação Infantil
Divulgação

Semanas de Enfermagem
O curso de Enfermagem das
FIPA promoveu de 13 a 20 de maio
a sua 12ª Semana de Enfermagem,
cujo tema foi “Consciência profissional e a Enfermagem no cuidado
com a vida”.
No dia 13, às 19h30, no Anfiteatro Padre Albino, a palestra foi
“Gestão pessoal e profissional” por
Cris ane de Lima Bussolote, Gerente de Recursos Humanos do
Hospital de Base, e par cipação de
docentes e alunos da 3ª e 4ª séries do curso. No dia 16, às 19h00,
no Auditório do SENAC, João César
Jacon, Enfermeiro na Unidade de
Terapia Intensiva do Hospital Emílio
Carlos, proferiu a palestra “Feridas e
cura vos” com a par cipação de docentes e alunos da 1ª série. No dia
17, às 19h30, no Anfiteatro Padre
Albino, o tema da palestra foi “Erros
de medicação como eventos adversos na Assistência de Enfermagem,
pelo Enfermeiro João César Jacon,
com par cipação de docentes e alunos das 1ª, 3ª e 4ª séries.
Encerrando a Semana, no dia

20, às 19h30, no Anfiteatro Padre
Albino, Wagner Urias, Enfermeiro
Conselheiro do Conselho Regional
de Enfermagem – COREN/SP, ministrou a palestra “Ingressa Coren”,
com a par cipação de docentes e
alunos da 1ª, 3ª e 4ª séries.
Recanto Monsenhor Albino
O Recanto Monsenhor Albino
realizou de 13 a 17 de maio a sua
X Semana da Enfermagem. As palestras foram ministradas a par r das
13 horas, na Sala de Vídeo e Eventos, para os profissionais do Recanto,
dos hospitais e população em geral.
Os temas abordados foram Saúde audi va na terceira idade pela
fonoaudióloga Angélica Surraila Gomes e Alimentação saudável na idade adulta e idosa pela nutricionista
Natália Lazarin.
A Semana foi encerrada no dia
17, às 10h00, com missa em ação
de graças na capela do Recanto.
A Supervisora Irmã Anália Nunes
presenteou as enfermeiras do Recanto com uma rosa, um livro e uma
caneta ao término da Semana.

Alunas da 4ª série do curso de
Enfermagem das FIPA, sob a orientação da Profª Ms. Antonia de
Fá ma Zanche a Serradilha, realizaram a vidades educa vas em
duas escolas pertencentes à área
de abrangência da Unidade de
Saúde da Família Dr. Olavo Barros,
no bairro Monte Líbano.
No dia 10 de abril, das 8h00
às 10h00, na EMEF Dr. Armando
Prandi, as alunas falaram a 160
crianças na faixa etária de 5 a 10
anos, a quatro professores e à
diretora da escola. No dia 03 de

abril, das 8h00 às 10h00, na Escola
Espírita Prof. Divaldo Pereira Franco,
a palestra a ngiu 150 crianças, de
05 a 10 anos, cinco professores e
quatro funcionários da escola.
As alunas Alessandra Jacomelli,
Cris na de Fá ma Molgora, Janaína Pessoa Nadal, Jaqueline
Frota, Rosa Rocha e Tânia da Cruz
conscien zaram e alertaram os alunos sobre alimentação saudável,
prevenção da obesidade infan l e
suas consequências na vida adulta
e deram esclarecimentos sobre os
diversos pos de alimentos.

Falece Dr. Sleman Soubhia
Faleceu dia 16 de maio, em
Catanduva, o Dr. Sleman Soubhia,
com 77 anos. O corpo foi velado
no Anfiteatro Padre Albino e sepultado no Cemitério Monsenhor

Albino.
Dr. Sleman Soubhia, médico pediatra, foi docente da então
FAMECA de 1973 a 1999 e diretor
da faculdade de 1989 a 1993.
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FIPA inaugura 3º laboratório de
informática do Campus Sede
As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) inauguraram dia 25 de
abril, às 10 horas, o Laboratório de
Informá ca III do Campus Sede.
Procedendo a bênção das instalações, o padre Francisco Adão da
Silva lembrou a obra social do Padre
Albino. Em seguida o Diretor Geral
das FIPA, Dr. Nelson Jimenes, agradeceu a presença de todos, falou da
sa sfação, da importância e do valor
do inves mento didá co-pedagógico que havia sido feito, ressaltando
que a Fundação Padre Albino não
mede esforços para que as FIPA se
modernizem.
Localizado no térreo inferior, ao
lado do Laboratório de Anatomia, o
novo laboratório de informá ca possui 65 computadores - 64 para os alunos e um para o professor, com Intel
Core i5, 4 Gb de memória, Hd 500
Gb, som embu do, gravador de DVD
e monitor de 19”.
As FIPA reformaram e adequa-

ram totalmente o local, que recebeu instalações elétricas e de rede,
cabeamento estruturado, seguindo
as normas técnicas, sistema de som
embu do no teto e sistema de segurança, com câmeras de monitoramento. O novo laboratório possui
dois projetores mul mídia com área
de projeção de 2.10 x 1.80 cada, sendo um intera vo, que aceita comandos e interação direto na lousa e uma
prancheta intera va, sem fio, que
possibilita ao professor andar pela
sala e interagir com o projetor de
qualquer ponto.
No novo laboratório, a velocidade
da internet foi ampliada de 1 Mb para
10 Mb. De acordo com o setor de tecnologia da informação das FIPA, essa
ampliação, além do bene cio óbvio,
que é uma internet dez vezes mais
rápida, traz junto e em curto prazo a melhoria da rede wifi, com expansão da cobertura e aumento da
qualidade e velocidade dos pontos

Divulgação

O novo laboratório é o 6º das FIPA.

de acesso. E, por fim, a possibilidade
de expansão do serviço de consulta à
biblioteca médica online UpTodate.
O terceiro laboratório do Campus
Sede das FIPA nasceu da necessidade
de ampliação de oferta de computadores para aulas, conjugada com a
proposta de intera vidade junto com
o curso de Pedagogia. Com ele, o aluno aprenderá a lidar com novas tec-

nologias para capacitá-los em sua
vida profissional futura.
As alunas Aline Gomes e Débora
Sanchez, do 1º e 3º anos de Medicina,
disseram que o novo laboratório é
muito bonito, com o que concordou
Isabela Squinca Tessari, do 1º ano de
Pedagogia, acrescentando que ele é
amplo, arejado e a lousa intera va
vai ajudar muito no aprendizado.

Nova direção e Coordenadores de cursos
O Conselho de Administração da
Fundação Padre Albino Padre Albino,
com referendum da Assembleia Geral,
reconduziu o conselheiro Dr. Nelson
Jimenes para o cargo de Diretor Geral
e elegeu o conselheiro Prof. Nelson
Aparecido Oliani para o cargo de ViceDiretor das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), com mandato de
08/05/2013 a 07/05/2015.
Após nomeação pela Diretoria
Administra va da Fundação, a Direção Geral das FIPA nomeou a
Coordenadora Pedagógica e os Coordenadores dos cursos, que foram
formalmente empossados dia 14 de
maio, em solenidade na sede das FI-

PA. Os Coordenadores, com mandato
de 14/05/2013 a 13/05/2015, são:
Coordenadora Pedagógica: Profª
Sidneia Izildinha Roque
Coordenador do curso de Administração: Prof. Antonio Agide Mota Jr.
Coordenador do curso de Biomedicina: Prof. Dr. Manzélio Cavazzana Jr.
Coordenador do curso de Direito:
Prof. Me. Luís Antonio Rossi
Coordenador do curso de Educação
Física: Prof. José Cione Neto
Coordenadora do curso de Enfermagem: Profª Ms. Maria Claudia Parro
Coordenadora do curso de Medicina: Prof. Drª Terezinha Soares Biscegli
Coordenadora do curso de Pedago-

gia: Profª Ms. Silene Fontana
Na solenidade, Dr. Nelson Jimenes agradeceu aos Coordenadores
que estavam sendo empossados por

terem aceitado os cargos, falando
sobre cada um deles, e apresentou
o novo Vice-Diretor, Prof. Nelson
Oliani.
Divulgação

A direção das FIPA e os novos Coordenadores de cursos.
ImprensaFPA

Os novos diretores
O Diretor-Geral das FIPA, Dr.
Nelson Jimenes, é advogado e
trabalhou no Banco do Brasil por 30
anos, aposentando-se como Auditor da Área Internacional, tendo
atuado no leste asiá co (Japão,
Cingapura, Hong Kong, Macau,
entre outras). Paralelamente, foi
professor universitário, lecionando
Importação, Exportação e Câmbio,
Área de Comércio Internacional,
na Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo.

O novo Vice-Diretor, Prof. Nelson Aparecido Oliani, é graduado em Letras (Inglês, Português e
Literaturas), Administração e Pedagogia, com Pós-Graduação em Língua Inglesa e Filosofia. Foi fotógrafo
profissional até 1970. Ingressou
no Banco do Brasil em 1971, onde
ficou até 1994. Foi professor de
1995 a 1996 e Professor e Assessor
Pedagógico e Administra vo das
Escolas Integradas Ressurreição de
1997 a 2009.

Prof. Nelson Oliani (à esquerda) e Dr. Nelson Jimenes
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