JORNAL DA FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
ANO 20 | CATANDUVA, DEZEMBRO 2015 | Nº 233

2

Dica do Poupinho
s.
Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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No momento
que escrevo este
editorial - início da
segunda quinzena de dezembro
de 2015 - as previsões para a economia brasileira,
em especial para
o setor de saúde,
não são nada alvissareiras para o novo ano que se aproxima.
O Brasil enfrenta uma de suas piores crises econômica, política, moral, ética e de credibilidade nos
organismos internacionais. Não me cabe aqui buscar a origem dessa situação, embora duvide que algum brasileiro, por menos esclarecido que seja, não
saiba. Comento apenas sobre o que está ocorrendo
no setor de saúde e o que devemos esperar para
o sombrio 2016. Penso que, nesse aspecto, o ano
novo já começa velho, muito velho.
No ano passado, um pouco antes do período
eleitoral, ainda sob o comando do Ministro Padilha no Ministério da Saúde, promessas de novos
aportes de recursos no setor para o ano em curso
foram feitas. O setor, que àquela altura já amargava
vários bilhões de reais em dívidas e muitas ameaças
de fechamento de Santas Casas, viveu momentos
de grande expectativa: afinal, a tabela SUS não era
reajustada há mais de dez anos (o último reajuste
linear ocorreu quando o saudoso Ministro Adib
Jatene ainda era titular da pasta). As promessas de
novos incentivos e uma nova forma de remuneração evaporaram feito água em Marte. Ao invés de
novos recursos foram cortados no orçamento deste
ano 12,9 bilhões de reais só nessa pasta.
O atual ministro, logo ao assumir, deu-nos uma
“excelente” notícia: no mês de dezembro o Fundo
Nacional de Saúde pagaria somente 50% da produção de novembro, fato que posteriormente acabou
não se consumando com novo anúncio de que
nem mesmo os 50% seriam pagos em dezembro.
Imagine, caro leitor, como as Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos, a maioria já afogada em
dívidas, vai cumprir seus compromissos de final de
ano. Mas isso não foi tudo. Anunciou, também, que
não há orçamento para o último trimestre de 2016.
Calculo que se a situação não for revertida ao longo
do ano, certamente haverá caos na saúde pública
brasileira.
Não é novidade para ninguém que nenhum governo no Brasil, até hoje, tratou a saúde pública com
a devida seriedade. Mas parece que ainda há muito
a ser feito no sentido negativo das realizações.
Quando as Santas Casas pedem socorro e
pressionam por mais recursos, acusam-nas de má
gestão e que recebem incentivos compensatórios,
como se esses fossem suficientes para suplantar os
custos cada vez mais elevados (em média, a inflação do setor de saúde é o dobro da inflação oficial).
Quanto à má gestão, já ficou amplamente comprovado que o setor filantrópico privado atende dois
terços da população com um terço dos recursos
disponibilizados à saúde como um todo, enquanto
nos hospitais públicos ocorre exatamente o contrário. Seria isso a má administração?

Até o presente momento, segundo levantamento da Confederação das Misericórdias do Brasil
(CMB), a dívida das Santas Casas está na casa dos
21 bilhões de reais. Trata-se, à toda evidência, de
uma dívida privada para financiar diretamente o
setor público (pedaladas?). Ocorre que essa dívida
é impagável. É uma dívida oriunda da prestação de
serviços ao SUS, com remuneração muito abaixo
do custo real dos serviços prestados, acrescida de
dívidas tributárias e trabalhistas, além dos juros de
financiamentos. Como então as Santas Casas poderão, com isso, investir em melhorias e qualificação
do atendimento? Como poderão simplesmente
continuar atendendo?
Segundo a CMB, até o momento 218 (duzentas
e dezoito) Santas Casas já fecharam suas portas ou
estão em processo de intervenção. São cerca de
11.000 (onze mil) leitos a menos para a população.
A solução não é fácil, nem simples. Não podendo contar com os recursos governamentais, restam
às Santas Casas apelar à própria sociedade a quem
presta serviços, provocar seu altruísmo. O problema
é que o brasileiro, de forma geral, não tem cultura
da doação, ao contrário das sociedades mais desenvolvidas. E não é o caso de se justificar, dizendo que
a renda per capta do brasileiro é inferior à desses
países. Geralmente quem mais doa é justamente
aqueles que menos ganham. O problema maior
está nas classes mais abastadas e no chamado Segundo Setor, o setor privado não filantrópico, que,
apesar de grandes patrimônios e altíssimas rendas,
doa muito pouco ou quase nada.
Muitos alegam desconfiança nas entidades
filantrópicas, em sua grande maioria geridas por
voluntários. Não podemos negar que uma ou outra possa ter problemas, mas daí a generalizar é ir
longe demais.
As Santas Casas e hospitais filantrópicos, na
grande maioria, são muito bem administrados pelos voluntários, quando não por equipes de profissionais altamente qualificados. Basta se informar
sobre a transparência da entidade à qual se pretende doar. Procure verificar se ela publica balanço
contábil e social regularmente, se está em dia com
suas responsabilidades fiscais e trabalhistas, se há
alguma demanda judicial contra ela, se, apesar de
insuficientes, continua a receber recursos públicos.
Visite a entidade, converse com seus dirigentes e
funcionários, procure saber das avaliações periódicas e regulares que são feitas junto aos usuários da
entidade por órgãos independentes.
Você ficará surpreso ao descobrir a quantidade
de problemas que uma instituição filantrópica resolve todos os dias, apesar da insuficiência de recursos que recebe. Se ainda assim você não se animar
em ser um voluntário, seja ao menos solidário; doe
os recursos que não irão lhe fazer falta.
Acredite. Seu dinheiro será muito bem empregado na ajuda às pessoas mais necessitadas.
Somente assim poderemos, juntos, desanuviar o
horizonte que se aproxima.

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

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes,
s,
acender apenas as luzes necessárias.
s.
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ANIVERSÁRIOS
Membros Conselheiros da
Fundação Padre Albino
06 – Dr. Pedro Gonzaga da Silva Netto
Membros honorários da
Fundação Padre Albino
04 - Dr. Raul José de Andrade Vianna
Coordenadoria Geral
06 - Sueli Ravazzi
12 - Carlos Henrique Ornellas
21 - Irineu Chiarello Júnior
22 - Elaine Sander Vinha Azali
Eliezer Clemente Valle
26 - André Luís Dias de Moraes
Paulo Gilberto Curan
29 - Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro
Hospital Padre Albino
01 - Alexandre Araújo
Angélica Fernanda de Castro Rodrigues
02 - Moisés Antonio Francisqueti
03 - Driely de Fátima Bevolo
Fabiana Perpétua Olivare Fabri
Izabel de Fátima Luizon
Ricardo Palhares
04 - Angela Maria Nunes Santos
Franciele Carla da Silva
05 - Cinira Aparecida Fassi
Juliana de Sá
Larissa Laisla Aguilar Pimenta
Regina Aparecida Alves Pirolla
06 - Luciana Aparecida Oliveira Tibério
Regiane Patrícia Redigolo Tedeschi
07 - Maria Lázara Pereira de Souza
Thiciane Cherutti
08 - Alexandre Batista de Oliveira
Roseli Aparecida Picoy de Oliveira
09 - Cristiane Maria Graciano Pedrassoli
Maria José de Souza Oliveira
10 - Wanderlei Araújo da Silva
11 - Cristina Aparecida Virgili
Márcia Aparecida Pacheco Bertino
Maria de Lourdes Lopes da Silva
12 - Marisa Braz das Dores
13 - Gilberto Bezerra da Silva
Izabela Nunes Soares Bezerra
Jane Cândido Pacheco
14 - Edilson Aparecido Bastreghi
Fátima Aparecida Cardozo da Silva
Thiago Alves Galli
15 - Neuza Batista Gonçalves de Campos
16 - Matilde Ivete Bolonhini Ribeiro
Regiani Di Paula Gonçalves Nunes
17 - Solange Regina de Paulo
19 - Alex Sandro Marques
Lucimar Célia Della Via Silva
20 - Caroline da Cunha Silva
Natália Cordon Sanches
Sebastião Rodrigues
21 - Marlete Soares Lima Seruti

22 - Ademir Aparecido Padovani
Andreia Ozório Uvinha
Thassia Rodrigues dos Santos
23 - Gisele Fernanda Santana
Giuliano Marassi Giacomello
Dr. Sinval Sinter Bravin Banhos
Vaneide Miguel Oliveira
24 - Fernanda Veita Sorgatti
Newton Fernando Veteri
25 - Marcela Pereira de Sá
Maria Aparecida Sarti de Siqueira
26 - Sabrine Perpétua Derencio
27 - Adriana Lázara Gonçalves de Oliveira
Maria do Carmo V. Garcia
28 - Daniela Perpétua Pereira
Sidnei Lins do Nascimento
Willian Leandro da Silva
29 - Fábia Souza Trindade
Maria Garcia Ribeiro
30 - Nélia Cristina de Queiróz Rodrigues
Simone Maria Sarti Contri
Hospital Emílio Carlos
02 - Clóvis Antonio Cardozo
Luzia de Lourdes Gonçalves
03 - Laiza Dark Zeferino
Renata Perpétua Pedrassolli Honório
04 - Iolanda Maria Dalecio Ferreguti
Izilda Aparecida Mariano
05 - Lidiane Rodrigues Barrionuevo
Paulo Cesar Andrade
Perla Martins Costa
Roseli Diriguidi Baldo
06 - Renata Fernanda de Andrade Falcão
07 - Ademir Aparecido Class
Andreia Yoshikawa Pinto
10 - Sonia Maria Fávero Portillo
11 - Vanessa Souza Garcia
12 - Maria Marta Beck dos Santos
13 - Pedro Luís Ferraz do Amaral
15 - Célia Donizete Jacomim
16 - Márcia Cleuza Pelicer
19 - Franceli da Silva Franzini
21 - Rodrigo Lopes de Souza
22 - Ana Carolina Dysney Santos
Priscilla Mara Gomes da Cruz
23 - Neusa Rodrigues da Silva
Rosângela Silva
25 - Daniele Campos
Lourdes Paulina Bigoni Squincaglia
26 - César Augusto Frias
28 - Andrea Cristina Rodrigues Ramalho
Juliana Mara Rodrigues
29 - Cássia Regina Cândido Staine
Valdenir Francisco Vitoretti
30 - Rodrigo de Oliveira
Vera Lúcia Alves Domingues
31 - José Thiago Morais
Paulo César Quintino dos Santos
Renata Jéssica do Prado de Jesus
Zilda Perpétua Prioli Lopes

JANEIRO
Recanto Monsenhor Albino
03 - Janaina Cristina Manoel Lacroes
04 - Sandra Soares dos Reis
07 - Maria de Lourdes Ribeiro
13 - Fátima Aparecida Roque Mendonça
Colégio Catanduva
23 - Prof. Ivan Figueiredo de Angeli
26 - Profª Renata Aparecida Miesa
Padre Albino Saúde
03 - Daniela Pereira da Silva
16 - Guilherme Demiciano Orsolon
20 - Letícia Cristiane Dassena Vereri
27 - Pamila Souza Alves
28 - Crislaine de Almeida Brandão Bellini
30 - Sonia Ap. Peres Fernandes
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
04 - Danieli Aparecida Silva
Flávia Regina Isnervelin de Araújo
Maiara Cristinados Santos da Silva
05 - Cristiane Gomes Requena
16 - Thais Pamella Madalena
21 - Marianna Iossi Cesarini
Rogério Luiz Talvacchia
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
02 - Prof. Alexandre Teso
03 - Prof. Arthur do Espírito Santo Neto
Profª Luciana de Souza Cione Basto
04 - Prof. Donizett Pereira
06 - Prof. Franco Cossu Júnior
08 - Profª Luciana Stucchi Devito Grisotto
Profª Maria Elizabete Jimenes de Campos
Prof. Paulo Henrique Alves Togni
Sonia Aparecida da Graça Vitório
Profª Virtude Maria Soler
09 - Profª Sandra Regina Miyoshi Lopes
11 - Prof. Alexandre Fontana Berto
Elcilene Fedossi Hernandes Pinto
Prof. Marino Cattalini
Prof. Waldecir Veni Sacchetin
12 - Profª Maristela Aparecida Magri Magagnini
13 - Prof. Luís Fernando Rodrigues Maria
14 - Prof. Sérgio Luís Tagliari
17 - Cláudia Pereira Martinelli
18 - Prof. Ivan Humberto Sanches
Josiane Aparecida Zambon
19 - Prof. Carlos Elysio Castro Correa
20 - Prof. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga
22 - Mônica Terezinha Colombo
23 - Heloisa Helena Figueiredo Ferreira
25 - Paulo Fasanelli
26 - Profª Shirley Maria da Silva de Moraes
28 - Prof. Fabrício Sleman Soubhia
29 - Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo
30 - Josiane de F. Casarin Borgo
31 - Prof. Fernando Stuchi Devito

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.
Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Dica do Poupinho
z.
Ao sair da sala, desligue a luz.

Dezembro/2015

Iniciado o Ano Santo
O Papa Francisco proclamou
o Ano Santo Extraordinário da
Misericórdia no dia 11 de abril
passado, com a Bula Misericordiae Vultus (Jesus é o rosto da
misericórdia do Pai). O Ano Santo
foi iniciado dia 08 de dezembro
último com a abertura da Porta
Santa da Basílica de São Pedro,
no Vaticano, pelo Papa Francisco.
Este Ano Santo, ou Jubileu, é
uma ocasião especial para agrade-

cer a Deus pelos 50 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II, encerrado em 08/12/65, e será um tempo
intenso de “nova evangelização”
para toda a Igreja, a partir do anúncio, da experiência e do testemunho da misericórdia de Deus.
O Ano Santo é um tempo propício para nos voltarmos para
Deus de todo coração, para louvar e agradecer com alegria (“júbilo”) pelos favores recebidos; é

um “tempo favorável” para acolher graças especiais, o perdão,
a reconciliação e o crescimento

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, que vestem a
camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir
deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!
Hospital Padre Albino
Adevanildo Matias dos Santos
Daniel Ronchi Bottós
Ana Lúcia Pizoni da Silva

Funcionários homenageados do mês

Elisanete Vieira Lima – Administração
Maria Tercília Salti – Ambulatórios
Estela Fabricia Malavazzi – Central de Materiais e Esterilização
Josmara Carine Pepinelli – C2 Impar
Perla Martins da Costa – C2 Par
Fabiane Pereira – C3 Impar
Luisa Martins da Silva – C5
Liliane Cavalcante da Costa – Centro Cirúrgico
Eliane S. Zironde – Enfermeira
Rosalina de Seixas Stoqui – Moléstias Infecciosas
Ronaldo Marcatto – Unidade de Terapia Intensiva
Luana Cristina Wanderley de Araújo – Farmácia
Lidiane Barrionuevo – Laboratório
Ricardo Alexandre Eugenio Ferreira – Manutenção
José Roberto Dermindo – Portaria
Silvania Gomes da Silva – Recepção
Renata de Arruda Machado – SAME
Maria do Carmo dos Santos Viu – Serviço de Higiene e Limpeza
Célia Maria Alves de Castro – Serviço de Nutrição e Dietética
Daiane Flávia de Andrade dos Santos – Telemarketing

Edina Cristina Salti Mazoca – Faturamento de Convênios
Mariane Cajuella – Serviço de Atendimento ao Cliente
Nelita Cristina Souza – Administrativo
Nayara Cristina Silva – Faturamento SUS
Karine Lúcio dos Santos – Central de Altas
Isaura Fabiele Pedroso – Recepção/Unidade de Urgência e Emergência
Daniela Aparecida Pretti – 5° andar
Vitor Afonso da Silva – 4° andar
Andreia Regina Voltarelli – 3° andar
Tayna Izilda Praiz – Pediatria
Alexandra Jullyanne Forti – Centro Cirúrgico
Josieli Ramos Praisler – UTI Adulta
Antonio Faria da Silva – Hemodiálise
Edmilson de Paula Tomaz – Unidade de Tratamento para Queimados
Andreia Cristiane do Nascimento – Pronto Atendimento
Nayara Aparecida Chicone – Unidade de Urgência e Emergência
Marina Ap. Pinto Sampaio – Berçário
Rosimeire Cesar Cury Chotte – Centro Obstétrico
Cacilda Pontes Gouveia – Maternidade I
Nair da Silva Monte – Maternidade II
Maria Pierina Damiano Anastácio – UTI Neonatal
Cristina Aparecida Virgille – UTI Infantil
Viviane Aparecida Santos Justino – Posto III
Angelita Cabral – Agência Transfusional
Clarice Aparecida dos Santos – Banco de Leite
José Marciano Valente – Radiologia
Andréia Gislene da Silva Badin – Fisioterapia

na fé, pois “os tesouros de sua misericórdia” estão amplamente ao
alcance de todos.

Hospital Emílio Carlos
Cleiton de Freitas
Edson de Almeida Zanolim
Natália Voidelo Gonçalves
Thairine Lucas Pereira
Marina Aparecida Pimenta
João Ap. Inocêncio do Amaral

Andréia Yoshi Kawa Pinto
AME
Samanta de Souza
Wednéia A. A. do Nasc. da Costa
Recanto Monsenhor Albino
Elisângela Barbosa dos Santos
Juliana Ap. Andreato Teodoro
FIPA
Simone Ap. Cândido de Oliveira

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

Contratado na função de

Depto

Promovido para

Enfermeira Assistencial

HPA

Enfermeira

Carolina Regina dos Santos
Rezende

Enfermeira Assistencial

HPA

Enfermeira

Sandra Mara Guaris de Oliveira

Enfermeira Assistencial

HPA

Enfermeira

Gláucia Regina Avanci

Recepcionista

HPA

Enfermeira

Eziel Mariano da Silva

Oficial de manutenção I

HEC

Oficial de manutenção II

Renata Jéssica do Prado de Jesus

Auxiliar AdministraƟvo I

HEC

Auxiliar AdministraƟvo II

Zilda Perpétua Prioli

Auxiliar AdministraƟvo I

HEC

Auxiliar AdministraƟvo II

Leơcia Ramos dos Santos

Auxiliar AdministraƟvo I

HEC

Auxiliar AdministraƟvo II

Auxiliar de Cozinha

Recanto

Cozinheira

Simone Plácido Mendonça

Janeiro - Datas comemorativas
01 – Dia Mundial da Paz e da Fraternidade Universal
02 – Dia da Abreugrafia, do Hemofílico
03 – Dia do Juiz de Menores
04 – Dia Mundial do Braile
06 – Dia de Reis e da Gratidão
07 – Dia da Liberdade de Cultos, Dia
do Leitor
08 – Dia Nacional do Fotógrafo e da
Fotografia
09 – Dia do Astronauta
14 – Dia do Enfermo
15 – Dia Mundial do Compositor e
dos Adultos

16 – Dia dos cortadores de cana de
açúcar
17 – Dia dos Tribunais de Contas do
Brasil
20 – Dia do Farmacêutico
21 – Dia Mundial da Religião
23 – Dia Internacional da Medicina Integrativa
24 – Dia da Constituição
25 – Dia do Carteiro
27 – Dia do Orador
29 – Dia do Hanseniano
30 – Dia Nacional dos Quadrinhos, da
Não Violência e do Portuário
31 – Dia Mundial do Mágico

Dica do Poupinho
Elimine, quando possível, a
iluminação de áreas externas.
s.
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Visão sem ação é um sonho acordado. Ação sem visão é um pesadelo.
Provérbio Japonês

O pão nosso de cada dia
Os carboidratos são a base da nossa alimentação e a primeira fonte
de energia que o nosso corpo usa. Portanto, uma dieta pobre em carboidratos pode trazer efeitos indesejados, como fraqueza, mal-estar, perda
de massa magra, menor resistência a infecções, dentre outros problemas.
Para o bom funcionamento do organismo, 50 a 60% das calorias
que ingerimos devem vir dos carboidratos e o pão é a grande fonte
desse nutriente.
A importância do pão é tão grande que se tornou, ao longo dos anos,
símbolo do ato de compartilhar e de unir, presente no momento em que
a família se reúne durante as refeições.
No Egito, o pão também servia para pagar salários: um dia de trabalho valia três pães e dois vasos de cerveja. Antigamente os avarentos
tinham o hábito de guardar pão dormido para ser comido aos poucos,
ao invés de comprar, dando origem à expressão pão duro.

Pavê de frango
CULINÁRIA

Segredos culinários
Insetos
1. Depois de limpar os armários da cozinha, distribua algumas folhas
de louro dentro deles. Assim, você evita o aparecimento de baratas.
2. Se você notou que seu armário tem baratas, coloque dentro um
pires com três dentes de alho amassados com um pouco de sal.
3. Para espantar formigas da cozinha espalhe sal ou talco nos cantos
onde elas aparecem. Você pode usar também cascas de pepino.
4. Você impedirá o aparecimento de formigas no açúcar colocando
pedacinhos de casca de limão nos depósitos ou açucareiro.
5. Coloque um vidrinho com álcool, bem tampado, no recipiente em
que você guarda o açúcar. Assim, você evita o aparecimento de formigas.
6. Para acabar com as formigas da cozinha coloque pó de café usado nos lugares em que elas costumam aparecer.

Evite o mau hálito
- Higienize a língua com raspador três vezes ao dia.
- Tome entre 2 e 3 litros de água por dia.
- Coma em intervalos de 3 em 3 horas.
- Visite o dentista a cada 6 meses.

Guarde seu açúcar
mascavo com um ou
dois marshmallows
dentro, para manter o
açúcar fresco e seco.

Ingredientes
- 3 peitos de frango sem osso (cozidos, desfiados e temperados
com sal)
- 200 gramas ou uma lata de milho cozido
- 4 copos de leite
- 8 colheres de farinha de trigo
- cheiro verde a gosto
- 340 gramas ou um saquinho de molho de tomate
- 2 colheres (de sopa) de margarina ou manteiga
- 500 gramas de mussarela (fatiada ou ralada)
- 2 caldos de galinha (em pó ou em tablete)
- sal a gosto
- 1/2 cebola fatiada
- 200 ml de creme de leite
Modo de preparo: Faça primeiro o molho branco. Coloque no liquidificador o leite, a cebola, o caldo de galinha, a margarina e a
farinha de trigo. Bata e depois ponha numa panela. Mexa no fogo
até engrossar. Desligue quando a mistura começar a se soltar do
fundo da panela. Acrescente o creme de leite. Inicie a segunda etapa da receita. Refogue o frango já cozido no azeite. Coloque caldo
de frango, cheiro verde, milho verde e molho de tomate. Comece
a montar o prato. Ponha na travessa uma camada do molho de
frango. Ponha uma camada de molho branco. Cubra com mussarela e repita com mais uma camada de molho de frango, de molho
branco e de mussarela. Leve ao forno para derreter o queijo.

CURIOSIDADE
Quanto tempo uma formiga leva para percorrer um metro em
linha reta?
De acordo com o professor Carlos Roberto Brandão, do Museu
de Zoologia da USP, a velocidade do caminhar das cerca de 10 mil espécies de formigas conhecidas varia muito. De modo geral, as que vivem
em regiões áridas e com escassa cobertura vegetal são muito rápidas:
“para se proteger do calor, são capazes de percorrer um metro em poucos segundos”, afirma Brandão. Por outro lado, as que vivem em regiões
úmidas e escuras, como a Floresta Amazônica, são lentas e tiram proveito da baixa velocidade para não chamar a atenção de predadores. “Elas
se camuflam no solo, como se fossem grãozinhos de terra, e podem levar
mais de uma hora para percorrer um metro”, explica o zoólogo.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.
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Trabalhos da FIPA ficam entre os 20 melhores do CONIC
Trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos cursos da FIPA,
apresentados no 15º Congresso
Nacional de Iniciação Científica
– CONIC realizado pelo SEMESP
nos dias 27 e 28 de novembro, na
UNAERP de Ribeirão Preto, foram
classificados entre os 20 melhores.
Na área “Ciências Biológicas e
Saúde”, o curso de Biomedicina
teve dois trabalhos premiados,
ambos orientados pela Profª Drª
Ana Paula Girol: Avaliação dos
mastócitos no desenvolvimento

de tumores de mama, pela aluna
Manuela Duarte Micheletto, classificado em 10º lugar, e Efeitos
do peptídeo AC2-26 da proteína
Anxa1 no perfil de células inflamatórias em modelo de tabagismo, pelo aluno Rafael André da
Silva, em 17º, e o curso de Medicina o trabalho “Administração de
ervas medicinais em modelo de
hipertensão arterial”, da aluna Viviane Mari Honori, orientada pela
Profª Drª Ana Paula Girol, foi classificado em 7º lugar.

Trabalhos são premiados em Jaú
Dia 7 de novembro último alunos do curso de Bacharelado em
Educação Física da FIPA participaram do 12° Encontro de Iniciação
Científica e Pesquisa das Faculdades Integradas de Jaú – ENIC.
As alunas Giovana Muller e
Franciele Guerra apresentaram o
trabalho “As implicações de um
Programa de Ginástica Laboral sobre a flexibilidade, dor corporal e
percentual de gordura em funcionários de uma empresa do ramo
farmacêutico” desenvolvido por

elas e pela aluna Thaís Pereira de
Andrade, do 2° ano. Orientado pelo
Prof. Américo Lourenço, o trabalho
foi premiado em primeiro lugar.
Os alunos Clenilson Toscaro e
Caroline Orique, também orientados pelo Prof. Américo Lourenço, apresentaram o trabalho “A
influência dos diferentes métodos
de intervenção na redução de dores provocadas por escoliose”. O trabalho, desenvolvido no GPC - Grupo de Pesquisa Científica do curso,
foi premiado em terceiro lugar.

Terceira Idade colabora com
campanha do Rotary
A Faculdade da Terceira Idade do curso de Educação Física
da FIPA entregou as armações de
óculos arrecadadas para o projeto
“Acuidade Visual” ao Presidente
do Rotary Club 14 de Abril de Catanduva, Jurandir César Pedrassoli,
e para a Diretora Administrativa,
Eva Serrato Avena.
As alunas arrecadaram 48 armações usadas, mas em bom estado, e receberam do Rotary certificado de participação no projeto
e os agradecimentos pela colaboração. As armações arrecadadas
serão restauradas e doadas para
correção visual de crianças e adultos carentes da cidade.

Pesquisa científica
No dia 17 de novembro último,
as alunas participaram de pesquisa
aplicada pelos alunos do curso de
Bacharelado em Educação Física
da FIPA para colaborar com o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso “Nível de atividade
física, qualidade de vida e uso de
medicamentos na terceira idade”.
Antes da aplicação do questionário, os alunos falaram sobre o tema
do trabalho e a importância da pesquisa, que pretende analisar as principais evidências científicas sobre os
efeitos do exercício físico e o uso de
medicamentos associado à saúde física e mental na terceira idade.

Site do Hospital Emílio
Carlos tem novo layout
A equipe de Tecnologia da Informação da Fundação Padre Albino
reestruturou o site institucional do
Hospital Emílio Carlos. O endereço
eletrônico disponibiliza notícias,
campanhas de captação de recursos
e informações sobre os serviços ofe-

recidos. O cliente pode encaminhar
sugestões ao hospital e obter informações diversas utilizando a área digital de atendimento ao cliente, por
exemplo. Para conhecer mais basta
acessar http://www.fundacaopadrealbino.org.br/hec/.

Na área “Ciências Sociais e
Humanas” o curso de Direito classificou dois trabalhos: A importância das Comissões da Verdade
na implementação do direito à
memória e à verdade, das alunas
Amanda dos Santos Mafei e Brenda Credencio de Oliveira Silva,
sob orientação da Profª Ana Paula
Polacchini de Oliveira, 13º lugar, e
Confronto do artigo 15 do novo
Código de Processo Civil com os
artigos 769 e 889 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dos
alunos Leila Renata Ramires Masteguin, Elen Cristina Xavier, Júlio
César Orlando, Marcos Aurélio de
Paula, Luiza Torres, Leandro Fernandes de Jesus, Ana Clara Ravagnani e Thalis Bertelli, orientados
pelos professores Kleber Henrique Saconato Afonso e Alexandre

Fontana Berto, em 15º lugar.
Na área “Ciências Sociais
Aplicadas”, o trabalho A coleta
do lixo reciclável e o seu impacto socioambiental na cidade de
Catanduva, do curso de Administração, foi classificado em 10º
lugar. Realizado no ano de 2014
pelos alunos Bruna Nascimento Domingues, Bruno Henrique
Simpionato, Diego Carmelin,
Paulo Rogério Ferreira Lima, Pedro Henrique Barcellos e Vinícius
Jácomo Romano, o trabalho foi
orientado pelo Prof. Paulo Roberto Vieira Marques.
Outros trabalhos foram apresentados pelos cursos. Veja quais
foram através do link http://
w w w. f u n d a c a o p a d re a l b i n o.
org.br/noticias/lernoticiaportal.
php?codigo=5745

Trabalho do Serviço de Cirurgia Plástica
obtém 1º lugar em congresso
O Serviço de Cirurgia Plástica
dos hospitais de ensino da Fundação Padre Albino, representado
pelo Residente Auro de Andrade
Filho, obteve o primeiro lugar dos
trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica realizado em Belo Horizonte na
primeira quinzena de novembro,
concorrendo com grandes nomes
da cirurgia plástica brasileira.

O trabalho “Lipoenxertia subcicatricial associado à rigotomia
- Uma análise clínica e microestrutural” teve orientação e coautoria
do Dr. Manoel Alves Vidal, Regente
do Serviço de Cirurgia Plástica, e da
Drª Ana Paula Girol, Coordenadora
do curso de Biomedicina da FIPA.
Com esse, já são dois os prêmios
de primeiro lugar conquistados
neste ano de 2015 pelo Serviço.

Emoção na confraternização da Terceira Idade
Dia 02 de dezembro último, as
alunas da Faculdade da Terceira
Idade, projeto de Extensão do curso de Licenciatura em Educação
Física da FIPA, realizaram confraternização para comemorar o final
do ano letivo com as presenças dos
estagiários, da Coordenadora Profª
Luciana de Souza Cione Basto e do
Coordenador do curso de Licenciatura em Educação Física, Prof. José
Cione Neto. A grande emoção da
noite foi quando a aluna Leonor
Bernardo de Souza leu a mensagem de final de ano para a turma.
Dona Leonor não era alfabetizada e aos 82 anos, após ingressar
na Terceira Idade, iniciou o processo de alfabetização através do
curso de Pedagogia da FIPA. Essa
parceria entre a Terceira Idade e o
curso de Pedagogia foi feita com
a intenção de alfabetizar pessoas
que não tiveram acesso ao Ensi-

no Fundamental na idade própria,
com implantação de sala de alfabetização sob a docência da Profª
Zélia de Oliveira Pantaleão.
Divulgação

D. Leonor e a Coordenadora da Terceira
Idade, Profª Luciana Basto.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas
as
e demais aparelhos de iluminação.
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Hospital Emílio Carlos inicia ação de humanização
Os clientes internados nos
hospitais da Fundação Padre Albino participam do projeto Feliz
Aniversário. Após o sucesso da
ação humanizadora realizada
no “Padre Albino” desde agosto
deste ano, o Serviço de Nutrição
e Dietética do “Emílio Carlos, em
parceria com o Centro Integrado
de Humanização e o Grupo de
Trabalho de Humanização, iniciou
em dezembro o acolhimento aos
pacientes aniversariantes.
O projeto “Feliz Aniversário” é
baseado nas diretrizes e nos dis-

positivos da Política Nacional e
Estadual de Humanização como,
por exemplo, o acolhimento, e
visa contribuir com o processo
de humanização do atendimento
hospitalar a partir de momentos
de alegria e descontração que podem auxiliar no bem-estar físico e
emocional do paciente.
A iniciativa é uma sugestão do
Centro Integrado de Humanização,
do Grupo de Trabalho de Humanização e do Serviço de Atendimento ao Cliente. A ação tem o aval da
administração e do Comitê Gestor

dos hospitais e é organizada pelo
Serviço de Nutrição e Dietética, que
entrega aos pacientes aniversariantes internados nas Enfermarias um
cartão comemorativo e, de acordo
com a prescrição médica, oferece

um lanche especial de aniversário
como, por exemplo, um cupcake.
A equipe multidisciplinar é convidada a aderir à comemoração
junto aos organizadores do projeto
e pacientes.

Grupo de Curativos do Hospital
Padre Albino realiza especialização
Divulgação

Enfermeiros do “Emílio Carlos”
participam de treinamento
O Serviço de Educação Permanente e Continuada do Hospital
Emílio Carlos, em parceria com
a Coordenação de Enfermagem,
promoveu capacitação preventiva sobre úlcera por pressão, no
último dia primeiro de dezembro.
O treinamento voltado aos enfermeiros ressaltou a importância
da segurança do paciente e abordou na teoria e prática a escala de
Braden, instrumento de avaliação
de risco que pontua itens para
nortear as medidas preventivas
necessárias ao paciente para a não
formação de úlcera por pressão.
O Coordenador de Enfermagem, João César Jacon, disse da
necessidade do olhar atento do
enfermeiro para a prevenção das
lesões. “O aparecimento de úlceras pode desencadear agrava-

mentos no estado de saúde do
paciente”, diz.
De acordo com João, a complicação é comum em pacientes
críticos hospitalizados devido
suas limitações físicas, bem como
a elevada demanda de cuidados.
“A prevenção da úlcera por pressão é um desafio contínuo para a
assistência de enfermagem, que
deve praticar todas as medidas
possíveis para evitar a formação
da lesão”, explica.
Os participantes foram divididos em duas equipes e aleatoriamente escolhidos dois casos do
setor de internação para o estudo
da aplicação da escala de Braden.
Após a avaliação, os grupos discutiram os pontos relevantes para a
assistência de enfermagem com
qualidade e segurança.

Novembro Azul
Os hospitais da Fundação Padre Albino tiveram ambientação
específica para o movimento Novembro Azul.
No “Emílio Carlos”, a Quimioterapia, o saguão central, os
corredores e os espaços de atendimento foram decorados com
bexigas. Além disso, os pacientes puderam saber mais sobre
a importância da prevenção do

câncer de próstata por meio de
banners informativos espalhados pela unidade hospitalar. No
“Padre Albino”, o Serviço de Educação Permanente e Continuada
montou um painel informativo
no saguão do hospital.
Durante esse mês, os colaboradores usaram um laço azul junto à identificação para reforçar a
campanha.

Treinamento para o Grupo de Curativos.

As enfermeiras Aline Pereira
de Almeida, Marcela Salvador
Rigoldi, Ana Carolina Eugênio
Dias, Gildeth Druzian Ruiz, Thiago Guelfi da Silva, Cláudia Lecínia
Correia e Maria Cláudia Piccolo
Barbosa participaram de Curso
de desbridamento nos dias 20 de
outubro e 19 de novembro, das
13h às 17h30, na Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais
da FIPA.
De acordo com a enfermeira
coordenadora do Grupo de Curativos do Hospital Padre Albino,
Maria Cláudia Piccolo Barbosa, o
curso foi custeado pela Conva Tec,

empresa de tecnologia e inovação
na área da saúde. “O treinamento
foi ministrado pela enfermeira
e assessora técnica da empresa,
Jéssica Miranda”, informa.
A fisiologia da cicatrização, a
avaliação das feridas, os tipos de
tecido, as prioridades no processo
cicatricial e o microclima das feridas crônicas e o desbridamento
foram os temas abordados durante o treinamento. Na ocasião, o
grupo simulou o desbridamento
cirúrgico instrumental. O treinamento foi dividido em três módulos, sendo a última etapa realizada no dia 9 de dezembro.

Médico participa do XIX
Congresso Brasileiro de Nutrologia
O mestre em Nefrologia e
doutorando pela Universidade
Federal de São Paulo/UNIFESP,
professor de Nefrologia do curso
de Medicina da FIPA e membro
do corpo clínico dos hospitais
“Emílio Carlos” e “Padre Albino”,
Dr. Luis Ayusso, participou do
XIX Congresso Brasileiro de Nutrologia de 23 a 25 de setembro,
no Hotel Maksoud Plaza, em São
Paulo.

No dia 24 de setembro, Dr.
Ayusso ministrou a palestra “Atualidades em nefrolitíase - aspectos
nutricionais”. Durante o congresso, o médico também foi coordenador de mesa.
O evento abordou temas
como o tratamento das complicações da obesidade adulta e
infantil, a nutrologia esportiva e
suplementação no esporte, a síndrome metabólica, entre outros.
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Grupo de Curativo do Hospital Padre Albino realiza ação preventiva
Divulgação

do com a enfermeira coordenadora
do Grupo de Curativo, Maria Cláudia
Piccolo Barbosa, os
profissionais especializados exibiram
os materiais para
prevenção e abordaram temas como
os cuidados espeAspectos importantes para prevenção da úlcera por pressão
cíficos de enfermaforam abordados no treinamento
gem, entre outros.
O Grupo de Curativo do Hospi“Pacientes acamados, idosos e
tal Padre Albino promoveu mobi- desnutridos podem desenvolver a
lização para a prevenção da úlcera úlcera por pressão, que é uma lesão
por pressão no dia primeiro de de pele causada pela interrupção
dezembro, das 9h às 12h, das 14h sanguínea em uma determinada
às 17h e das 19h30 às 21h30 no sa- área submetida a uma pressão auguão principal do hospital. A ativi- mentada por um período prolondade também aconteceu no dia 02 gado”, explica Maria. A maioria
de dezembro, das 19h30 às 21h30, das úlceras por pressão se desenno mesmo local.
volve sobre as áreas ósseas - e o
O objetivo da ação foi elucidar alívio da pressão com a mudanentre os colaboradores, cuidado- ça de decúbito, a utilização de
res e usuários aspectos importan- calcâneo e colchão pneumático
tes para a prevenção da úlcera por é essencial para o tratamento. A
pressão, chamada de UPP. De acor- hidratação da pele, a boa alimen-

tação e a ingestão de líquidos
também contribuem para a não
formação de UPPs.
A Sociedade Brasileira de
Estomaterapia evidenciou em
novembro a importância da prevenção com campanha comemorativa sob o slogan “Mude de lado

e evite a pressão”.
Os hospitais da Fundação Padre
Albino realizam rotineiramente a
avaliação do risco, o tratamento
precoce e o uso das superfícies de
suporte e educação para que as úlceras por pressão não causem danos aos pacientes.

Atleta apoiado pelo PAS conquista
pódio em corrida na região
A equipe Team Vaqueiro,
apoiada pelo Padre Albino Saúde/
PAS, participou da corrida “Track
and Field Iguatemi” no último dia
15 de novembro, em São José do
Rio Preto. A largada aconteceu às
8h00 no estacionamento do Shopping Iguatemi. Os percursos foram de 5 e 10 km. O atleta Omar
Jawad disputou a prova de 10 km

com número 211 e conquistou o
5º lugar com o tempo de 36 minutos e 33 segundos.
O PAS apoia a equipe Team
Vaqueiro de corrida e caminhada
e iniciativas que evidenciem o esporte, pois acredita que a prática
de exercícios físicos pode contribuir com o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas.
Divulgação

PAS realizou o 21º “Bebê de A a Z”
O Padre Albino Saúde/PAS
promoveu o 21º “Bebê de A a Z”.
O curso para gestantes foi realizado nos dia 09 e 11 de novembro,
a partir das 19h, no Anfiteatro Padre Albino.
No dia 9, o obstetra Dr. Ricardo
Antonio Vick abordou a importância do pré-natal, esclareceu as dúvidas sobre os tipos de parto e falou sobre o puerpério, período que
decorre desde o parto até que o
estado geral da mulher volte às
condições anteriores à gestação.
Na sequência, as gestantes participantes conheceram mais sobre
o desenvolvimento do bebê com
a pediatra Dra. Gracy Helen Gaetan Afonso.
No dia 11, o tema “Aleitamento Materno” foi abordado pela
enfermeira obstetra Luciana Braz

de Oliveira Paes. As gestantes
receberam orientações sobre a
pega correta do bebê na hora da
amamentação e dicas sobre os
cuidados com as mamas e as participantes conheceram a Maternidade do Hospital Padre Albino,
referência em qualidade e humanização.
A nutricionista Letícia Figueiredo Tuma falou sobre a qualidade de vida durante a gestação e
os cuidados com a alimentação
da mãe e do bebê. A psicóloga
Michele Silva explicou as questões específicas relacionadas à
saúde mental da gestante.
Ao final, as participantes foram
contempladas com kits do PAS e
de parceiros do plano de saúde. O
curso reuniu beneficiárias e interessadas da comunidade.
Comunicação/HPA

O curso reuniu beneficiárias e interessadas da comunidade.

O atleta patrocinado pelo PAS ficou em 5º lugar.

Carta de agradecimento
O repórter fotográfico André
Luís Dias encaminhou agradecimento à direção e funcionários do
Hospital Emílio Carlos e à Fundação Padre Albino pelos cuidados
recebidos por seu pai. O teor da
carta é o seguinte:
“Venho, por meio desta, prestar singela homenagem a toda a
equipe do Hospital Emílio Carlos
e Fundação Padre Albino, agradecendo por cuidar do meu pai, que
durante sua estadia médica nessa
instituição foi muito, mas muito
bem atendido pelas equipes do
primeiro andar, onde se encontrava internado, no leito 459b.
Durante sua recuperação foi
muito bem cuidado pela equipe
padrão e peço, por isso, a valorização dos profissionais dedicados
que cumpriram honestamente
seus horários, como Danielli Rios,
Daniele Campos, Luís e Melina,

assim como todas as equipes de
enfermagem. Peço, humildemente, meus sinceros e do fundo do
meu coração, agradecimentos
em meu nome e do meu pai. Não
posso deixar de agradecer, ainda,
ao Dr. Luciano Lopes Pastor e seu
dedicado assistente, Dr. Celso.
Peço, também, à direção do
Hospital Emílio Carlos que valorize essas equipes cumpridoras
de seus deveres e que estavam
lá, presentes, firmes e fortes, faça
chuva ou sol, trabalhando com
amor e carinho em favor dos pacientes internados.
A eles peço aplausos, tanto
quanto meus sinceros agradecimentos.
André Luis Dias – repórter fotográfico do jornal Bom Dia Catanduva.
Catanduva, 18 de novembro de
2015.”

Dica do Poupinho
Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando
o
apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.
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Rotarianos canadenses visitam o “Emílio Carlos”
Grupo de rotarianos do Distrito
7790, Província do Quebec, Canadá, ciceroneado pelo engenheiro
civil catanduvense Angelo Aurélio
(Lelo) Mestriner, visitou o Hospital
Emílio Carlos dia 25 de novembro último, acompanhados pelos
rotarianos José Carlos Xavier e
Klayton Donato, do Rotary Norte,
e por Leonardo Ferreira dos Santos.
O grupo foi recebido pelo presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos
Rodrigues Amarante, pelo conselheiro e Diretor de Saúde, Renato
Centurion Stuchi, e pelo Gerente

Administrativo do Hospital Emílio
Carlos, Benedito Carlos Rodrigues.
Eles visitaram várias dependências
do hospital, inclusive o Serviço de
Radioterapia, em construção, e o
Câmpus Sede da FIPA e almoçaram no restaurante da Fundação.
Os rotarianos Ingrid Leclercq-Larson e Dominique Larson, Michel
Blais e Sylvie Courtemanche, Sylvie
Coulombe e Normand Darveau e
Angelo Mestriner ficaram encantados com as dependências do
hospital, com o acolhimento e com
o número de pessoas atendidas.
Agradecendo a visita e informando

“Porco à Paraguai” do Recanto foi sucesso
Divulgação

Imprensa/FPA
que o trabalho
da diretoria e
conselheiros é
voluntário, Dr.
Amarante disse
saber que inúmeras entidades do mundo
precisam
de
ajuda, mas se
eles puderem
ajudar a Fundação não será em
benefício da inscanadenses visitaram várias dependências do hospital e
tituição e sim da Os
ficaram encantados com o que viram.
população.
O Distrito 7790 é formado por cultura brasileira, o grupo estava
53 clubes (1.800 membros), abran- interessado em conhecer as ações
gendo parte do Canadá (a leste da sociais dos clubes visitados, estaProvíncia do Québec) aos Estados belecer novos laços de amizade e
Unidos (parte central do Estado do de participar dos projetos rotários
Maine). Ansiosos por descobrir a de interesse comum.

FIPA marca data para o 2º vestibular unificado

O almoço beneficente “Porco à Paraguai”, preparado pela
equipe da cidade de Poloni/SP, e
promovido pelo Recanto Monsenhor Albino dia 29 de novembro,
às 12h00, em sua sede, foi um
sucesso. A área externa recebeu
tendas para abrigar excelente
público que assistiu as apresentações da banda Black Out Samba

e da dupla Popó e Sabiá e ainda
participou de bingo e sorteio de
brindes. Mantido pela Fundação
Padre Albino e localizado na Rodovia Dr. Alberto Lahós de Carvalho, Km 4 (estrada Catanduva-Novais), o Recanto Monsenhor
Albino aplicará a renda do almoço no atendimento aos idosos de
ambos os sexos.

Reabertas inscrições para o SESC
A Fundação Padre Albino, em
parceria com SESC, está disponibilizando a seus funcionários e dependentes o direito a inscrição na categoria “Matrícula de Interesse Social
– MIS”. A inscrição dará direito aos
funcionários ativos da Fundação
Padre Albino e seus dependentes a
participarem dos serviços e atividades promovidas nas Unidades SESC
São Paulo por um ano.
Os interessados deverão preencher o Formulário de Adesão
ao Convênio SESC (retirar o formulário com a chefia do Departamento) e pagar o valor referente
à matrícula para o representante
da Fundação Padre Albino – taxa
anual Individual, R$ 15,00, e Familiar, R$ 30,00.
Tendo em vista que alguns

funcionários não fizeram suas
inscrições nos prazos estipulados anteriormente, o processo
de inscrição está sendo reaberto,
excepcionalmente, e se encerrará
em 08/01/2016. Deve-se ressaltar
que a opção pela inscrição junto
ao SESC ocorre somente uma vez
no ano. Encerrado o processo de
inscrição aberto pela empresa,
não serão aceitas novas inscrições. O SESC não fará inscrição
de funcionários que forem diretamente naquela Unidade.
O funcionário interessado
deve entregar o formulário e pagar a taxa com Daiane, no Financeiro da Coordenadoria Geral, no
Hospital Emílio Carlos. Dúvidas
devem ser sanadas com Daiane,
ramal 3243, ou Elias, ramal 3207.

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) recebem de 04
a 18 de janeiro próximo inscrições
para o seu 2º Vestibular Unificado
2016 para os cursos de Administração, Biomedicina, Educação Física - Licenciatura e Bacharelado,
Enfermagem e Pedagogia.

A prova será realizada no
dia 20 de janeiro, às 19h30, no
Câmpus São Francisco, na Rua
Seminário, 281, bairro São Francisco, em Catanduva. No vestibular realizado em novembro,
dos 750 candidatos inscritos
671 compareceram.

Rodriguinho, dos Travessos,
grava vídeo para a FPA
Rodriguinho, vocalista do
grupo “Os Travessos”, gravou vídeo apoiando a Fundação Padre
Albino e o Hospital Emílio Carlos
na campanha Novembro Azul
contra o câncer de próstata. No
vídeo, Rodriguinho estimula os
homens a realizarem o exame
preventivo.
A Fundação Padre Albino está
construindo o seu Serviço de Ra-

dioterapia, em área do Hospital
Emílio Carlos, com emendas parlamentares e verbas dos governos
estadual e federal. De acordo com
o Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, 70%
da obra estão concluídas e o governo estadual liberou a última
parcela da verba, que possibilitará
o término da obra civil.

Medicina divulga edital de Residência Médica
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) divulgaram o
edital para seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas
para Médicos Residentes nos
Programas de Residência Médica
do seu curso de Medicina (FAMECA). O processo seletivo é regido
pela Lei 6.932/81 e Resoluções
complementares pertinentes da
Comissão Nacional de Residência
Médica - CNRM/MEC.
O período de inscrições é de
15 de dezembro de 2015 a 14

de janeiro de 2016. A 1ª fase será
no dia 02 de fevereiro de 2016, às
8h30, e os resultados divulgados
a partir das 16h00; a 2ª fase no dia
03 de fevereiro de 2016, às 8h30, e
os resultados finais divulgados no
dia 08 de fevereiro de 2016. As matrículas dos aprovados serão nos
dias 11 e 12 de fevereiro de 2016.
As vagas dos sete programas
oferecidos, todas com bolsa do
Ministério da Saúde, e mais informações estão no Edital publicado
no site www.fipa.com.br/fameca
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Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho
o
que requerem níveis elevados de iluminação.

GUIA MÉDICO
BRONCOSCOPIA
•Dr. 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, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av. Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto
Av. Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR
E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830
Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

GASTROENTEROLOGIA
ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
•Dr. Bruno C. Sabino
Instituto Jorge de Medicina
Rua 13 de Maio 1269
Tel: (17) - 3522-5396
NEFROLOGIA
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
NEUROLOGIA CLÍNICA
(adulta e infantil)
Eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia
e 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 Teresina, 502 - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA,
CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Drª Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070

•Drª Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin
Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269
PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Ceará, 847
Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PNEUMOLOGIA E
ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

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

REUMATOLOGIA
•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511
LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº

AME Catanduva repete excelente
avaliação no 3º trimestre
A Secretaria de Estado da Saúde, através do Grupo de Gestão
Ambulatorial da Coordenadoria
de Gestão de Contratos e Serviços
de Saúde, divulgou o relatório de
avaliação do terceiro trimestre do
Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino.
De acordo com a avaliação final, a Unidade encerrou o trimestre com indicadores de qualidade
e de produção cumpridos integralmente. Com relação à pesquisa de satisfação dos clientes, o
AME Catanduva obteve 98,8%,
contra 97,1% de média das demais Unidades do Estado. No
segundo trimestre o índice de satisfação dos clientes do AME Catanduva foi de 99%, contra 96,3%
das demais Unidades.
SIPAT
O AME Catanduva realizou
neste mês de novembro a Semana Interna de Prevenção de

Acidentes no Trabalho, promovida pela CIPA Gestão 2015/2016.
Duas palestras foram ministradas
na sala de treinamento. O psicólogo Luís Augusto Marino abordou
o tema “Entenda seus sentimentos e viva melhor” no dia 26, às
13h30. O tema do médico infectologista Arlindo Schiesari Junior
foi “DST/AIDS” no dia 27, às 10h00.
Duas palestras relacionadas
ao movimento “Novembro Azul”
foram ministradas na recepção,
para clientes e funcionários. No
dia 10, às 13h00, o Dr. Marzo
André Xavier Bueno, urologista,
abordou o tema “Próstata o que
você precisa saber?”. No dia 20, às
10h00, o também urologista Dr.
Fernando Martins Rodrigues novamente abordou o tema.
Dia 30 de outubro último, às
13h30, a palestra mensal da CIPA,
Gestão 2015/2016, ministrada
na recepção do posto II pela Drª
Marcela Dias Azem, cardiologista,
tratou do tema “Doenças relacionadas ao estilo de vida”.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários,
s,
procure concentrá-los em um só local.
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Administração entrega certificados e abre
inscrições para aulas gratuitas de informática
Divulgação

Curso para adultos está com inscrições abertas.

O curso de Administração das
Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizou
na manhã do dia
24 de novembro,
no Câmpus São
Francisco, solenidade de entrega
dos certificados
de conclusão de
curso a 15 alunos
da 26ª Turma do
projeto social “O

Workshop GDP in cena
Divulgação

ABC da informática” e a 25 alunos das 12ª e 13ª Turmas do projeto social “Informática inclusiva
para crianças”.
O ABC da informática é dirigido a adultos e as aulas foram
ministradas de agosto a novembro, às terças-feiras, das 13h00
às 15h00. O projeto Informática
inclusiva para crianças, ministrado em parceria com o Educandário São José (Projeto Construir), teve aulas às terças-feiras,
das 9h00 às 10h00, ambos no
Laboratório de Informática do
curso de Administração.
Antes da entrega dos certificados, os alunos do Educandário,
através do Coral Vozes de Anjos,
apresentaram três canções e encenaram o presépio vivo. Na solenidade o Coordenador do curso

de Administração, Prof. Antonio
Agide Mota Junior, o Coordenador de Extensão, Prof. Marcílio
Antonio Bortoluci, a Irmã Antonia
do Espírito Santo Pinheiro, Diretora Presidente do Educandário São
José, o Prof. José Claudinei Cordeiro, responsável pelos cursos, e
o Prof. Sidnei Stuchi, Vice-Diretor
da FIPA, exaltaram a importância
do curso, a perseverança dos alunos e os estimularam a continuar
os estudos.
O “O ABC da informática” está
com inscrições abertas para o curso básico gratuito em informática
para o primeiro semestre de 2016.
Os adultos interessados devem
fazer inscrições na secretaria do
Câmpus São Francisco da FIPA, na
Rua Seminário, 281, São Francisco, fone (17) 3311.4800.

Curso preparatório arrecada 314 litros de leite

Dia 05 de dezembro último,
das 8h00 às 14h00, no Câmpus
São Francisco, o curso de Administração da FIPA realizou o
VIII Workshop de Teatro “GDP in
cena” com a presença de 42 participantes.
De acordo com a professora
responsável pelo projeto Grupo
de Desenvolvimento Profissional
(GDP), Cristiane Paschoa Amaral,
“o workshop é uma oportunidade
que o curso de Administração oferece aos alunos para desenvolver
habilidades de planejamento estratégico, criatividade, improviso,
tomada de decisão, comunicação

e trabalho em equipe.” Para ela,
“nos dias atuais não basta capacitar o aluno em termos de técnicas
para gerenciar negócios; é preciso
formar um profissional completo,
que saiba atuar em qualquer dos
inúmeros nichos de mercado que
a Administração oferece e que
seja especialmente habilidoso em
lidar com pessoas”.
O workshop, finaliza a Profª
Cristiane, possibilita exercitar também a linguagem corporal, expressões faciais e recursos paralinguísticos, como entonação e volume
de voz usando como ferramenta
principal a vivência de teatro.

Relações humanas, valores e cidadania
Na manhã do dia 03 de novembro último, os acadêmicos
Douglas Ap. da Silva Martins,
Daiana C. R. Aleixo, Lidiane C. Pizzi
e Perpétua Ap. J. Siqueira, do 2°
ano do curso de Enfermagem da
FIPA, supervisionados pela Profª
Antonia de Fátima Zanchetta Serradilha, realizaram atividade educativa sobre “Relações humanas,
valores e cidadania” na Escola Es-

tadual Joaquim Alves Figueiredo.
Aproximadamente 90 alunos
da escola, com idades entre 14
a 16 anos, assistiram a um vídeo
sobre o tema e em seguida participaram de debate com os acadêmicos. A atividade faz parte do
Projeto de Extensão “Educação
em saúde: prática viabilizadora
para a promoção da saúde e prevenção de doenças”.

De 30 de novembro a 11 de dezembro, no Câmpus Sede, o curso
de Pedagogia da FIPA ofereceu,
gratuitamente, aos seus egressos,
curso preparatório intensivo para
o concurso da Secretaria da Educação de Catanduva com carga
horária de 30 horas. O curso fez
parte do projeto de responsabilidade social e educacional “Passar”, cujo objetivo foi preparar os
candidatos para o concurso.
A procura pelo curso, após a
divulgação, superou as expecta-

tivas, sendo necessário ampliar
o número de vagas. Além dos
egressos da Pedagogia participaram do curso alunos e egressos
do curso de Educação Física, alunos de outras instituições e demais candidatos ao concurso da
comunidade externa; porém, estes tiveram que fazer a doação de
cinco litros de leite no ato da inscrição. Ao todo, o curso reuniu 87
pessoas e arrecadou 314 litros de
leite, doados para o Recanto Monsenhor Albino e Asilo São Vicente.

Docente de Enfermagem obtém doutorado
No dia 17 de novembro últi- Sperli Geraldes Soler e a banca
mo, na Faculdade de Medicina examinadora foi composta pelos
de Rio Preto/FAMERP, a docente docentes da FIPA Prof. Dr. Alfeu
do curso de Enfermagem da FIPA Cornélio Accorsi Neto e Profª Drª
Profª Denise Gonzalez Stellutti de Maria Cláudia Parro e Profª Drª BeFaria fez a defesa pública da tese atriz Barco Tavares e Profª Drª Ana
“Embrião de Centro de Parto Nor- Maria Sabino, ambas da FAMERP.
Divulgação
mal fundamentado na experiência
de formação de
enfermeiros obstetras” para obtenção do título de
Doutorado.
O trabalho foi
desenvolvido sob
orientação dos docentes da FAMERP
Prof. Dr. Antonio
Hélio Oliani e coorientação da Profª Profª Drª Denise (3ª da esquerda para a direita) com sua
Drª Zaida Aurora banca examinadora e orientador.
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Fundação adota manual de práticas sustentáveis
e lança campanha para economia de energia
Divulgação

Dr. Amarante pediu a adesão de todos à campanha e às práticas sustentáveis.

Seguindo orientação da Diretoria Administrativa para que
os Departamentos da Fundação
Padre Albino adotassem medidas
para redução de despesas em função do momento econômico difícil que o país atravessa, que se reflete na instituição, as Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA) e o
Colégio Catanduva lançaram um
Manual de práticas sustentáveis.
O manual traz dicas simples para
aplicação na escola, trabalho, rua,
casa e vida pessoal.

O Diretor Geral da FIPA, Dr.
Nelson Jimenes, e a Diretora do
Colégio, Profª Tânia Pimentel,
ressaltaram que o manual é uma
contribuição da área educacional
como proposta para mudança
de atitude e comportamento no
dia-a-dia. “Exemplificando como
uma pessoa pode dar pequenos
passos rumo à responsabilidade
socioambiental mais consistente,
o manual apresenta, de maneira
simples, dicas que podem levar
a uma efetiva mudança”, comple-

Pequenas ações para um mundo sustentável
Divulgação

taram. Dirigido a funcionários e
alunos, o manual está disponível
no portal da Fundação e nos sites
dos Departamentos.
A Fundação adotou o manual e
como primeira ação lançou neste
dia 07 de dezembro campanha
interna para conscientização de
funcionários e alunos para economia de energia. No lançamento, com a presença de gestores
dos Departamentos da Fundação, o presidente da Diretoria
Administrativa, Dr. José Carlos
Rodrigues Amarante, disse da
necessidade de todos aderirem

à campanha e às práticas sustentáveis, pois “implicam no resultado financeiro/operacional
da instituição”.
Para exemplificar sobre a importância da adesão à campanha,
Dr. Amarante informou os valores
dos consumos de energia, até
novembro, dos três maiores departamentos: Hospital Padre Albino, mais de R$ 900 mil; Hospital
Emílio Carlos, mais de R$ 700 mil,
e FIPA mais de R$ 160 mil. Por fim
disse também que a campanha
está em sintonia com as necessidades do planeta.

Deputado Bruno Covas visita a Fundação
O deputado federal Bruno
Covas (PSDB), acompanhado do
vereador Julinho Ramos, visitou a
Fundação Padre Albino dia 27 de
novembro, sendo recebido pelo
Presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, e diretores, na Coordenadoria Geral.
Dr. Amarante e os diretores
Prof. Nelson Lopes Martins, Prof.
Laer Sérgio Dervelan, Prof. Joaquim Carlos Martins e o Dr. Nelson Jimenes, Diretor Geral da
FIPA, acompanharam o deputado
a uma rápida visita ao Hospital
Emílio Carlos. Bruno Covas viu o
prédio do futuro Serviço de Radioterapia, cujas obras devem ser
retomadas brevemente.
Na sala de reuniões, Dr. Ama-

rante falou ao deputado sobre a
Fundação e o trabalho desenvolvido pelos hospitais Padre Albino
e Emílio Carlos. Bruno Covas agradeceu a recepção e anunciou que,
a pedido do vereador Julinho Ramos, através de emenda, destinou para a Fundação verba de R$
150 mil para 2016. “Podem contar
com minha colaboração. Seremos
parceiros; sei que o dinheiro vai
ser bem gasto”, completou. O deputado recebeu, ainda, o projeto
da campanha de lançamento do
futuro Hospital de Câncer de Catanduva.
Ao final da visita, Dr. Amarante
também agradeceu ao vereador
Julinho Ramos, ressaltando que
ele também é parceiro da Fundação Padre Albino.
Imprensa/FPA

Os squeezes e as canecas: personalizados.

O Colégio Catanduva distribuiu squeezes para os alunos do
Ensino Fundamental e canecas
para alunos da Educação Infantil no mês de outubro passado.
A ação faz parte do projeto “Pequenas ações para um mundo
sustentável”.
A Diretora do Colégio, Profª
Tânia Mazinini Pimentel, disse
que essa ação marca o início de
mudança de atitude e comportamento diários. “Com a adoção do
squeeze e da caneca o objetivo

foi conscientizar os alunos sobre
a quantidade de copos descartáveis jogados fora diariamente”.
Para ela isso é um exemplo de
como uma pessoa pode dar pequenos passos rumo à responsabilidade socioambiental mais
consistente. “São pequenas ações
realizadas que podem contribuir
a favor da de um mundo melhor e
mais consciente”, finalizou.
No período de 19 de outubro a
12 de novembro, o Colégio Catanduva economizou 5.000 copos.

Dr. Amarante, observado por Julinho Ramos, explica a Bruno Covas o projeto da
campanha de lançamento do Hospital de Câncer de Catanduva.
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