
JORNAL DA FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
ANO 21   |   CATANDUVA, DEZEMBRO DE 2016   |   Nº 245

Lide Rio Preto promove evento para o HCC

Pesquisa aprovada pelo CNPq

Matrículas para 2017

Medicina da FIPA é uma das 19 do 
país a receber selo de qualidade

O curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) foi 
uma das 19 escolas médicas brasileiras que receberam selo de acreditação 
do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Educação 
Médica. A FAMECA comprovou excelência em diferentes pontos, que en-
volvem aspectos educacionais, perfi l dos docentes, qualidade da gestão e 
da infraestrutura disponível, entre outros. Página 09.

O LIDE Rio Preto (Grupo de Líderes Empresariais) reuniu música, es-
porte, motivação e solidariedade num encontro de empresários da região 
dia 13 de dezembro. A renda de leilão com peças doadas por consagrados 
atletas do país foi dividida para três entidades, uma delas, o Hospital de 
Câncer de Catanduva. Última página.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico 
(CNPq) divulgou os vencedores da chamada Universal, projeto de fomento 
à pesquisa científi ca e tecnológica no País. 4.587 projetos foram aprovados, 
a grande maioria de instituições federais e estaduais; entre eles está um tra-
balho da FIPA. Página 11.

O curso de Técnico em Enfermagem do Colégio Catanduva, a Faculdade 
da Terceira Idade do curso de Educação Física – Licenciatura e o projeto so-
cial O ABC da Informática, que oferece aulas gratuitas de informática para 
adultos, estão com inscrições abertas para 2017. Páginas 09 e 11.

Drª Terezinha Biscegli, Coordenadora do curso, e Dr. Nelson Jimenes, Diretor Geral 
da FIPA, foram a Brasília receber o certifi cado.         

Divulgação



PALAVRA DO PRESIDENTE

  É preciso acreditar
EXPEDIENTE

Nesta época 
do ano fi co sem-
pre um pouco de-
cepcionado com 
os meios de co-
municação, sobre-
tudo com os jor-
nais e revistas, que 
começam a fazer 
a retrospectiva do 
ano que se fi nda – 
dando preferência 

para os fatos negativos – e o próprio jornal ou seus 
articulistas e entrevistados (geralmente economis-
tas) fazem profecias para o ano que vai se iniciar. 
Quase todas apocalípticas.

Não sou ingênuo e sei que as expectativas não 
são realmente muito boas. Porém, o que me inco-
moda são os exageros, que induzem a um pessimis-
mo desnecessário e acabam num círculo vicioso. 
Quanto mais negativamente pensamos, mais fatos 
negativos produzimos e quanto mais fatos nega-
tivos produzimos, mais aumentam nossos pensa-
mentos negativos, numa espiral interminável. Isso 
não leva a nada, ou melhor, leva à depressão e ao 
imobilismo.

Na edição anterior relacionei algumas das ações 
importantes realizadas pela Fundação Padre Albi-
no em 2016, não todas evidentemente, apesar de 
um ano difícil para a economia nacional e para as 
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos em particu-
lar. Pode ter sido mais um milagre de Padre Albino? 
Pode, mas também fi zemos o dever de casa e não 
fi camos parados a lamentar o infortúnio e a esperar 
pelo pior. Fomos à luta, acreditamos que era possí-
vel e o possível se tornou realidade. Poderia ter sito 
diferente? Sim, poderia, mas ainda assim fi caria a 
certeza do dever cumprido, da esperança em dias 
melhores através do trabalho e da conquista; o mi-
lagre certamente viria por acréscimo.

Com tudo o que relatamos, ainda faltaram al-
gumas notícias, como o curso de Medicina da FIPA, 
a nossa querida FAMECA, que recebeu o selo de 
Acreditação pelo Conselho Federal de Medicina 
e pela Associação Brasileira de Educação Médica 
(Abem). Não é pouca coisa, pois esta certifi cação 
colocou a FAMECA entre as 19 (dezenove) escolas 
médicas brasileiras acreditadas no Brasil e entre as 
03 (três) únicas faculdades de medicina acreditadas 
no Estado de São Paulo. O processo de acreditação 
é realizado pelo Saeme - Sistema de Acreditação de 
Escolas Médicas. As outras duas foram a Famerp, de 
São José do Rio Preto, e a Faculdade de Medicina de 
Jundiaí. Interessante notar que em Rio Preto o fato 
foi notícia de primeira página na imprensa local, 
enquanto aqui em Catanduva foi uma pequena no-
tícia nas páginas internas do jornal local. Será que 
Rio Preto sabe valorizar melhor suas instituições? 
Fica também uma lição para muitos estudantes que 

não valorizam os cursos caseiros, achando, talvez, 
que os de fora são melhores. Provamos que não. Os 
nossos são tão bons ou melhores que os outros.

Ainda na área educacional, a FIPA conseguiu 
aprovar um trabalho de pesquisa científi ca no Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científi co e 
Tecnológico (CNPq) dentre as 4.587 propostas en-
viadas, a grande maioria de Instituições Federais e 
Estaduais. O projeto será desenvolvido na Unidade 
Didática e de Pesquisas Experimentais e no Labo-
ratório de Imuno-Histoquímica da FIPA. A Famerp 
também teve uma pesquisa contemplada e tam-
bém foi notícia de primeira página. Aqui novamen-
te foi notícia de página interna.

Na campanha Abracehcc, para a conclusão 
das obras da Radioterapia, atingimos a cifra de R$ 
1.645.069,60 até fi nal de novembro. Estamos aguar-
dando liberação da compra do acelerador linear 
pelo Ministério da Saúde, por ora travada na buro-
cracia, e pela Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo a liberação de cerca de R$ 2.000.000,00 pro-
metidos pelo secretário Dr. David Uip.

Assinamos junto à Secretaria de Estado da Saú-
de um convênio no valor de R$ 300.000,00 destina-
dos pela deputada catanduvense Beth Sahão para 
compra de equipamentos para o Hospital Padre Al-
bino. A verba ainda não foi liberada, mas promessa 
feita, promessa cumprida. Ficamos agora na espe-
rança de outra promessa no valor de R$ 200.000,00 
para o Hospital de Câncer de Catanduva. Acredita-
mos que virá em breve.

Também com relação ao processo de beatifi ca-
ção do Servo de Deus Padre Albino tivemos novida-
des. Segundo o Padre José Luiz Cassimiro, Vice-Pos-
tulador da Causa, o processo venceu etapas na Fase 
Romana com a indicação do relator, Frei Kijas, que 
já redigiu a Positio (posição sobre as virtudes), será 
impressa e apresentada à Comissão de Teólogos e 
à Comissão de Bispos e Cardeais da Congregação 
das Causas dos Santos. Lembro que essa causa está 
sendo integralmente fi nanciada pela Fundação Pa-
dre Albino e já ultrapassou a cifra de R$ 200.000,00. 
Acreditamos fi rmemente na canonização de nosso 
patrono.

Acreditamos também que as nuvens negras, tão 
largamente profetizadas pelas aves agourentas do 
apocalipse, não passarão de sombras de um passa-
do recente de desgovernos. Acreditamos que, mes-
mo com todas as difi culdades, 2017 será um ano de 
grandes oportunidades e correção de rumos. Acre-
ditamos que podemos fazer mais e melhor do que 
fi zemos desde que não fi quemos feito carpideiras a 
chorar e lamentar o infortúnio, incapazes de levan-
tar-se e ir à luta por uma melhor sorte.

O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação 
interna editada pela Assessoria de Imprensa da Funda-
ção Padre Albino.
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A vida

Às vezes me pego pensando na vida, nos erros co-
metidos, nos aprendizados sofridos, nas alegrias, nas 
tristezas. A vida é uma verdadeira escola. Nela apren-
demos a ver com os olhos da alma e a enxergar com os 
olhos do coração.

Aprendemos a sentir pessoas, sentimentos. Aprende-
mos a sorrir, pelos motivos mais tolos. Vemos as pessoas 

que amamos partir e aprendemos a valorizar, a respeitar, 
a amar, a ter fé, esperança. Conhecemos a força de uma 
simples palavra. Enfi m, a vida é uma escola, então.

Aproveite seu tempo, aprenda coisas boas, olhe 
com os olhos da alma, valorize as pessoas, respeite a 
todos e acima de tudo ame sempre!

Feliz 2017!

Autor desconhecido



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
16 - Guilherme Demiciano Orsolon
19 - Denis Ribeiro de Matos Carratu
22 - Elaine Sander Vinha Azali 

Eliezer Clemente Valle
23 - Giuliano Marassi Giacomello
26 - André Luís Dias de Moraes
28 - Rafael Crocciari
29 - Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro
30 - Simone Maria Sarti Contri

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 - Franciele Carla da Silva
05 - Cinira Aparecida Fassi

Eva Rodrigues Dias Mendes
Juliana de Sá
Larissa Laisla Aguilar Pimenta
Regina Aparecida Alves Pirolla

06 - Luciana Aparecida Oliveira Tibério
Regiane Patrícia Redígolo Tedeschi

07 - Maria Lázara Pereira de Souza
Roseane Santana Rocha

08 - Alessandra Regina Gervais da Silva
Alexandre Batista de Oliveira
Roseli Aparecida Picoy de Oliveira

09 - Cristiane Maria Graciano Pedrassoli
José Márcio Arens
Maria José de Souza Oliveira

10 - Wanderlei Araújo da Silva
11 - Cristina Aparecida Virgili

Márcia Aparecida Pacheco Bertino
Sandra Márcia Pardo

12 - Marisa Braz das Dores
13 - Gilberto Bezerra da Silva

Izabela Nunes Soares Bezerra
Jane Cândido Pacheco
Nertan Gomes de Souza

14 - Edilson Aparecido Bastreghi
Elizabete Bianchi Paschoalatto
Fátima Aparecida Cardozo da Silva
Luís Carlos Zecchi
Thiago Alves Galli

15 - Neuza Batista Gonçalves de Campos
Noel Messias da Cunha

16 - Matilde Ivete Bolonhini Ribeiro
Michele Andreza Mancini de Siqueira
Regiani Di Paula Gonçalves Nunes

17 - Solange Regina de Paulo
18 - Dr. Ivan Humberto Sanches

19 - Alex Sandro Marques
Lucimar Célia Della Via Silva

20 - Caroline da Cunha Silva
Natália Cordon Sanches
Sebastião Rodrigues

22 - Ademir Aparecido Padovani
Andreia Ozório Uvinha
Irenilda R. de Carvalho Meneguecci
Thássia Rodrigues dos Santos
Zumeire Martins Yukawa
Gisele Fernanda Santana
Dr. Sinval Sinter Bravin Banhos

24 - Fernanda Veita Sorgatti
Newton Fernando Veteri

25 - Alex Sander Marcantonio
Marcela Pereira de Sá
Maria Aparecida Sarti de Siqueira

27 - Adriana Lázara Gonçalves de Oliveira
Maria do Carmo V. Garcia

28 - Daniela Perpétua Pereira
Tainá Araújo de Oliveira

29 - Fábia Souza Trindade
Maria Garcia Ribeiro

30 - Nélia Cristina de Queiróz Rodrigues
31 - Iara Lopes de Souza

Hospital Emílio Carlos

02 - Clóvis Antonio Cardozo
03 - Laiza Dark Zeferino

Renata Perpétua Pedrassolli Honório
04 - Angela Maria Nunes Santos

Iolanda Maria Dalécio Ferreguti
Izilda Aparecida Mariano

05 - Lidiane Rodrigues Barrionuevo
Paulo César Andrade
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Roseli Diriguidi Baldo
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25 - Daniele Campos
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26 - César Augusto Frias
28 - Andrea Cristina Rodrigues Ramalho

Caroline David
Juliana Mara Rodrigues

29 - Cássia Regina Candido Staine
Valdenir Francisco Vitoretti

30 - Rodrigo de Oliveira
Vera Lúcia Alves Domingues

31 - José Thiago Morais
Paulo César Quintino dos Santos
Zilda Perpétua Prioli Lopes

Recanto Monsenhor Albino

03 - Janaina Cristina Manoel Lacroes
04 - Sandra Soares dos Reis
07 - Maria de Lourdes Ribeiro
13 - Fátima Aparecida Roque Mendonça

Padre Albino Saúde

03 - Daniela Pereira da Silva
20 - Letícia Cristiane Dassena Vereri
27 - Pâmila Souza Alves
28 - Crislaine de Almeida Brandão Bellini
30 - Sonia Ap. Peres Fernandes

Ambulatório Médico de Especialidades - AME     
04 - Danieli Aparecida Silva

Maiara Cristina dos Santos da Silva
05 - Cristiane Gomes Requena
06 - Kimberly Stefany Serafi m Bertellini
16 - Thais Pamella Madalena
18 - Cristina Pereira
21 - Marianna Iossi Cesarini

Rogério Luiz Talvacchia
26 - Paula Regina Barbosa Carrião

Colégio Catanduva   
23 - Prof. Ivan Figueiredo de Angeli
26 - Profª Renata Aparecida Miesa

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
13 - Prof. Luís Fernando Rodrigues Maria
14 - Prof. Sérgio Luís Tagliari
17 - Cíntia Regina David Cardoso
18 - Josiane Aparecida Zambon
19 - Prof. Carlos Elysio Castro Correa
20 - Prof. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga
22 - Mônica Terezinha Colombo
23 - Heloísa Helena Figueiredo Ferreira
25 - Paulo Fasanelli
26 - Jesus Antonio da Costa Vizentin

Profª Shirley Maria da Silva de Moraes
28 - Prof. Fabrício Sleman Soubhia
29 - Prof. Antonio Carlos de Araújo
30 - Josiane de F. Casarin Borgo
31 - Prof. Fernando Stuchi Devito
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Novos companheiros

Homenageados
do mês

Nathália Miler – 5° Andar

Lucélia Fernanda Domingos – 4° Andar

Renan Wesley Ferreira – 3° Andar

Erondina Cunha Barbosa – Pediatria

Márcia José Alves Dezidério – Centro Cirúrgico

Alice Pedrassoli Neto – UTI Adulto

Rute Lourenço da Silva – Hemodiálise

Cinira Aparecida Fassi – UTQ

Edilaine Carmozino da Silva – Unidade de Urgência e Emergência

Fabiele Fernanda Hipólito Pereira – Berçário

Pérside Valzacchi Fernandes – Centro Obstétrico

Sônia Cristina de Brito – Maternidade I

Nair da Silva Monte – Maternidade II

Sônia Maria Pereira – UTI Neonatal

Izabelle Garcia Martins – UTI Infantil

Fábia Souza Trindade – Posto III

Milena Taís dos Santos – Agência Transfusional

Cristiane Maria Graciano Pedrasoli – Banco de Leite

Adriana Batista Quirino – Recepção Pronto Socorro

Márcia Morino Bianchini – Recepção Pronto Atendimento 

Yago Henrique de Oliveira – Faturamento de Convênios 

Andressa Cunha da Silva – PABX

Gislaine de Oliveira – Serviço de Nutrição e Dietética

Marcicleia de Mello - Farmácia

Marina Alves Cardoso – Administração

Maria Tercília Salti – Ambulatórios 

Estela Fabrícia Malavazi – Central de Materiais e Esterilização 

Danielly Jorge Ruiz – Enfermagem

Jéssica Gabriela Ribeiro Gonçalves – C2 Ímpar 

Perla de Souza Martins – C2 Par 

Letícia Ferregutti – C3 Ímpar 

Andreza Batista – C4

Isabel Cristina Pereira da Cruz – C5

Fernando Henrique Cruz – Centro Cirúrgico

Abiezer Elizandra de Souza Previdelli – Moléstias Infecciosas 

Vanessa Mariano – Unidade de Tratamento Intensivo

Jaqueline Ap. Osti da Silva Santos – Laboratório de Análises Clínicas

Rafael Luis Fernandes – Manutenção

Tatiana da Silva Guchardi – Monitoramento 

Tânia Cristina Manganelli Ranzani – PABX 

Daiane Garcia – SAME 

Aparecida Donizete Martin – Serviço de Higiene e Limpeza 

Sandra Ap. Doná – Cozinha

Meire Rios Lopes Amâncio – Copa 

Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em novembro, que vestem a camisa da 
Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!

Hospital Padre Albino

Juliana Fernanda Souza Costa
Poliana Regina Rosa
Maria Creusa Tamarossi
Miriam Aline Longarine Gregio
Tainá Maria Telles Chimarelli
Rosilaine de Carvalho da Silva
Cláudia Maria Marconi
Rosângela Maria da Matta

Elias Diniz dos Santos
Pamela Dias Baltazar Curan
Cleonice Vital da Costa
Dangela Carolina Praiz Ramos

Hospital Emílio Carlos

Lúcia Helena da Silva Octaviano
Luciana Aparecida de Freitas
Marília Nogueira Angelo

ESTE CORAÇÃO CONTINUA

A BATER POR VOCÊ!

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

Informações: 3311-3200,  3311.3365 ou 3311-3000

AME

Rosangela Ferreira Sales

Coordenadoria Geral

Paulo Rogério Pereira
Denis Ribeiro de Matos Carratú
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Aprendendo a usar o SUS

Alunos do 4° ano de Medicina da FIPA, divididos em 
grupos, desenvolveram trabalhos nas aulas de Urgên-
cia IV, ministrada pelo docente Dr. Ricardo Alessandro 
Teixeira Gonsaga, que tiveram por tema “Urgência para 
a população leiga”. A proposta do trabalho foi a criação 
de campanhas educativas sobre saúde, dirigida aos 
usuários das Redes de Atenção à Saúde, com temas jul-
gados urgentes pelos alunos.

O grupo formado por Ana Carolina Comini, Caio 
Thomazinho Zaccarelli, Giulliana Pimentel Bellucci, Lí-
gia Furlan da Silva, Poliana Fioravante Romualdo, Ra-
faela Torres Viscone, Stephanie Cecília B. Drudi e Yukio 
Taroco Nosse desenvolveu o trabalho “Aprendendo a 
usar o SUS”, com o objetivo de esclarecer à população 
sobre a hierarquia do SUS (níveis de atenção primária, 
secundária e terciária), orientando quais locais procurar 
em caso de necessidade e quais os serviços a serem so-
licitados em casos de emergência. 

No trabalho, o grupo informa que o Sistema Único 
de Saúde (SUS) foi instituído no Brasil em 1988, com a 
promulgação da Constituição da República Federativa 
do Brasil. O Artigo 196 afi rma que a saúde é um direito 
de todos os cidadãos e um dever do Estado. Toda pes-
soa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados 
e organizados para garantia da promoção, prevenção, 
proteção, tratamento e recuperação da saúde. O acesso 
à saúde é dividido em três níveis de atenção: primário, 
secundário e terciário.

A porta de entrada do indivíduo na rede é por meio 
do nível primário (Unidade Básica de Saúde ou Unidade 
de Saúde da Família), conjunto de ações que engloba 
promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabili-
tação, onde ocorre a coordenação do cuidado e deve ter 
alta resolubilidade, em torno de 80%. Assim, evita-se que 
grandes centros especializados tenham que lidar com 
um alto número de casos de simples resolução e sem ca-
racterísticas que confi gurem uma situação de urgência. 

No nível secundário estão as Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU), os hospitais e outras unidades de 
atendimento especializado ou de média complexidade. 
Nesses estabelecimentos podem ser realizados proce-
dimentos de intervenção, tratamento de situações crô-

nicas e de doenças agudas e atendimentos de urgência 
e emergência. 

No nível terciário estão os hospitais de referência 
(alta complexidade), subsidiados pela esfera privada ou 
pelo Estado.

Os alunos elaboraram 200 folhetos explicativos e 
ministraram palestras no Hospital Escola Emílio Carlos 
para os pacientes e acompanhantes. Quatro cartazes 
foram fi xados no HEC e nos corredores do curso de Me-
dicina. Além disso, os folhetos foram exibidos na rede 
interna de tevê da FIPA, criada uma página na rede 
social Facebook e mensagens enviadas via aplicativo 
WhatsApp a fi m de disseminar a campanha, através de 
postagens, imagens educativas, vídeos e enquetes. 

Apesar do pouco tempo – a campanha foi desenvol-
vida no período de 01/11 a 18/11/16, os alunos desta-
caram a ampla repercussão do website. “Ele propiciou 
o esclarecimento de dúvidas por parte da comunidade, 
através de postagens, fotos, vídeos, mensagens e en-
quetes. O alcance total superou as expectativas, atin-
gindo milhares de internautas”, ressaltaram. Para eles, 
a campanha realizada pelo Whatsapp também foi bem 
sucedida, “ampliando a divulgação do conteúdo pro-
posto e possibilitando a elucidação de perguntas indi-
viduais”. Por fi m, as palestras ministradas, juntamente 
com a distribuição dos folhetos explicativos, abriram 
espaços para a interação com a população e a possibili-
dade de sedimentar o conhecimento sobre a adequada 
utilização do SUS.

O grupo concluiu que em função da grande abrangên-
cia do sistema - o SUS cobre desde simples atendimentos 
ambulatoriais até procedimentos complexos, como trans-
plante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e 
gratuito para toda a população do país - encontram-se 
várias barreiras na organização. Os usuários ainda têm di-
fi culdades em utilizá-lo, respeitando a hierarquia – divisão 
em níveis primário, secundário e terciário.

“A utilização adequada do SUS amenizará a sobre-
carga dos serviços e possibilitará melhor desempenho 
no cuidado e atenção à população. Dessa forma é ne-
cessário reforçar o uso correto do Sistema, através de 
campanhas e palestras, em redes sociais e outros meios 
de comunicação”, fi naliza.

Nos dias 23 e 24 de novembro, às 19h00, no Anfi teatro 
Padre Albino, a Liga de Imunologia Clínica Aplicada, a Liga 
Acadêmica de Hematologia e Banco de Sangue, o Centro 
Acadêmico Biomedicina Catanduva e o curso de Biomedi-
cina da FIPA promoveram palestras em comemoração aos 
movimentos Outubro Rosa e Novembro Azul.

A médica hematologista Maria Isabel Paschoal, no 
dia 23, ministrou a palestra “Onco- hematologia”, abor-
dando a saúde da mulher e o envolvimento da hemato-
logia com os diversos tipos de cânceres, bem como leu-
cemias, linfomas, entre outros. Na sequência, o médico 
oncologista e docente da FIPA Ayder Vivi falou sobre a 
prevenção ao câncer de mama. No dia 24 mesa redon-
da debateu o tema “Câncer de próstata: visão clínica e 
laboratorial” com a participação do Dr. Antônio Ângelo 
Bocchini, Dr. Geovanne F. Souza, Profª Drª Adriana Balbi-
na P. Paschoalato, Prof. Dr. Daniel Henrique Gonçalves e 
da psicóloga Maria Cláudia Prado Lopes.

Outubro Rosa e Novembro Azul inspiram palestras

 O evento, que reuniu alunos e docentes do curso de 
Biomedicina, foi encerrado com a participação do Prof. 
Américo Lourenço, docente da FIPA, diagnosticado com 
câncer, que relatou sua experiência após a descoberta da 
doença, as fases do seu tratamento e a importância do 
apoio dos amigos e alunos e, principalmente, da família.

 

VAGAS PARA PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA
A Fundação Padre Albino está recebendo 

currículos de pessoas com defi ciência.
Os currículos podem ser entregues no 

Hospital Emílio Carlos, Setor de Recursos Hu-
manos, de 2ª a 5ª feira, das 13h00 às 17h00, e 
às 6ª feiras, das 13h00 às 16h00. Rua dos Estu-
dantes, 225, Parque Iracema, Catanduva/SP.



Doce de berinjela

Segredos culinários

DATAS
COMEMORATIVAS

Quando você tem que comprar, use seus 
olhos, não seus ouvidos.

Provérbio Tcheco

01 – Dia Mundial da Paz e da Fraternidade Universal
02 – Dia da Abreugrafi a, 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 Fotografi a
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 Violên-
cia e do Portuário
31 – Dia Mundial do Mágico

CURIOSIDADE
Por que as orelhas do elefante são tão grandes? 

As orelhas grandes servem para refrescar o elefante. Quando o sangue quente passa pela 
grande superfície das orelhas, ele recebe a rajada de vento e sofre uma queda de temperatu-

ra. Para ajudar no resfriamento, o animal também abana as orelhas.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas. 

Ingredientes

3 unidades de berinjela
4 xícaras (chá) de açúcar cristal
2 a 3 folhas de fi gueira
6 unidades de cravo
2 ½ xícaras (chá) de água

Modo de preparo: Lave e limpe as berinjelas. 
Retire as cascas, pique-as em cubos e deixe de 
molho por 30 minutos. Leve uma panela ao 
fogo com água e fervente as berinjelas. Deixe 
esfriar. Lave em água corrente e esprema com 
cuidado para que saia todo o líquido. Faça uma 
calda com açúcar e as 2 ½ xícaras de água, 
acrescente as folhas de fi gueira e os cravos. Adi-
cione as berinjelas e ferva até a calda engrossar. 
Leve à geladeira e sirva frio. 

Dica: a berinjela deve estar uniforme, com cas-
ca brilhante e lisa.
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Valor calórico/porção: 214 kcal
Colaboração: Serviço de Nutrição e Dietética 
do Hospital Emílio Carlos

CULINÁRIA

Maionese

5. Quando a maionese batida no liquidifi ca-
dor desandar, retire e coloque um ovo inteiro no 
liquidifi cador. Depois, vá acrescentando a maio-
nese desandada aos poucos, com o aparelho li-
gado, até que ela endureça novamente. 

6. Para bater a maionese, utilize sempre uma 
vasilha de louça ou vidro, nunca de alumínio. 

7. Retire a maionese que fi car no fundo do vi-
dro com suco de limão. A mistura dará um ótimo 
molho para saladas. 

8. Para dar um sabor especial à salada de 
maionese, acrescente aos temperos um pouco 
de açúcar. 

9. No preparo de saladas, você poderá substi-
tuir a maionese por um iogurte temperado com 
sal, salsa, orégano, alho socado, cebolinha batida, 
cebola cortada ou pedacinhos de picles.

BIODÚVIDAS

Por que se deve beber chope com espuma?

A espuma é essencial para manter o gás. Ela 
protege a bebida do contato com o oxigênio, 
que faz o chope amargar. A espuma também 
atua como isolante térmico, ajudando a preser-
var a temperatura do chope.

Por que ocorre o coma?

Quando um paciente está em coma signifi ca 
que seu estado é de inconsciência - nenhuma es-
timulação é capaz de despertar o doente.  O coma 
ocorre quando o córtex (parte mais externa do 
cérebro) é afetado, a pessoa perde as atividades 
cerebrais superiores - como a consciência, capa-
cidade de percepção e reatividade, mas conser-
va as funções autônomas, como a respiração e a 
circulação. A volta do coma pode ser complicada 
dependendo do nível da lesão cerebral. Os espe-
cialistas concordam que quanto mais tempo em 
coma, menor é a chance de o doente voltar , mas 
discordam sobre prazos: para alguns, após três 
meses, é difícil que a volta ocorra sem sequelas; 
outros acham que fazer qualquer prognóstico é 
arriscado. Há classifi cações da profundidade do 
coma como, por exemplo, a Escala de Glasgow.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Tudo aquilo, portanto, que querei que vos façam, 
fazei-o vós a eles, porque isto é a Lei dos Profetas.

Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delci-

des Montes.

18 – Peru

A ave contém glutamina, aminoácido encon-
trado no músculo. Contribui com a síntese protei-
ca, que leva ao crescimento de massa magra. Du-
rante o preparo, regue o peru com vinho branco. A 
carne ganha sabor e não fi ca seca.

19 - Kiwi

A vitamina C também está envolvida na for-
mação do colágeno, proteína fi brilar que mantém 
seus músculos e suas articulações fortes. Um kiwi 
médio tem 74 mg dela – você precisa de 90 mg 
por dia. No supermercado, escolha os mais fi rmes, 
que cedem levemente ao tato: você aperta um 
pouco e depois não fi cam com a marca.

20 – Tahine

Feita a partir de sementes de gergelim, a pasta 
de tahine possui muito zinco. Este mineral atua no 
crescimento celular, na síntese de DNA e proteí-
nas. De manhã, em vez de manteiga, experimente 
passar tahine na torrada.

21 - Agrião

É cheio de ferro: o mineral ameniza a fadiga 
muscular causada por exercícios intensos, indica 
uma pesquisa da Universidade Cornell (EUA). O 
agrião ainda é rico em vitamina C. Não se esqueça 
dele na hora de montar a sua salada.

Continua.

A berinjela é leguminosa rica em vitaminas, 
como A, B, C e em proteínas, além de conter 
grande quantidade de sais minerais, como cál-
cio, potássio e ferro. 

A berinjela pode ser sua aliada para manter 
o bem-estar do organismo, proporcionando vá-

A regra de ouro – Mt 7,12

29 alimentos que dão músculos

Saiba reaproveitar alimentos – Berinjela
rios benefícios à saúde. Ela é rica em antioxidan-
tes, traz benefícios ao coração, facilita a perda 
de peso, proporciona uma pele saudável e tam-
bém previne diversos tipos de cânceres. Segue, 
abaixo, receita do Programa Alimente-se bem 
do SESI.

LAZER E VARIEDADES

Previna o solo água 
escapar pelos buracos 
dos vasos de plantas,
forrando o vaso com 

um fi ltro de café.



FIPA integra as Redes de Cooperação do Semesp

Dezembro/201606

O Diretor Geral das Faculdades Integradas Padre Al-
bino (FIPA), Nelson Jimenes, e o Coordenador Pedagó-
gico, Antonio Carlos de Araújo, participaram dia 23 de 
novembro, em Araçatuba, no Unisalesiano, da segunda 
reunião da Rede Regional de Cooperação Semesp – IES 
Rio Preto. Além da FIPA participaram da reunião o Cen-
tro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, 
o Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium (Ara-
çatuba) e o Centro Universitário de Votuporanga. Algu-
mas ações foram acertadas durante a reunião, como a 
capacitação de coordenadores e professores sobre as 
Metodologias Ativas para as diversas áreas do conheci-
mento, por meio da troca de experiências, e o relato de 
casos de sucesso.

Essa nova área do SEMESP, Inovação Acadêmica e 
Redes de Cooperação, dirigida pelo Prof. Fábio Garcia 
Reis, ex-diretor da unidade de Lorena do Centro Univer-
sitário Salesiano de São Paulo (Unisal), pretende insti-
gar os associados a implementarem processos de ino-
vação acadêmica, colaborar de forma efetiva com ações 
como, por exemplo, o FNESP e as Missões Internacio-
nais, realizar estudos comparativos sobre a dinâmica 
do ensino superior, buscar a parceria com organizações 
como Banco Mundial e OCDE e organizar redes de co-
operação nacionais e internacionais, que permitirá aos 

participantes instituírem diversas formas de sinergias.
O Semesp – Sindicato das Mantenedoras de Ensino 

Superior quer oferecer aos seus associados as melhores 
práticas de inovação em educação, empreendedoris-
mo, cooperativismo, desenvolvimento de novas tec-
nologias e modelos de parcerias entre instituições de 
ensino superior e empresas. A nova área terá a missão 
de ampliar a prestação de serviço da entidade ao seg-
mento do ensino superior privado e, por isso, é enten-
dida como um diferencial.

As redes de cooperação regionais entre as institui-
ções associadas ao SEMESP também terão o objetivo de 
reduzir os custos operacionais. Para o prof. Fábio Reis, 
“as boas práticas de governança e gestão demonstram 
que compartilhar projetos é o melhor caminho para 
uma cooperação saudável, em que os participantes da 
rede sejam benefi ciados, especialmente, em um am-
biente complexo, dinâmico e caracterizado pela crise 
econômica e política”.

A terceira reunião da Rede está confi rmada para 
o dia 21 de março de 2017, a partir das 10 horas, na 
Unifev, em Voturopanga, quando serão abordados os 
temas Qual a demanda de internacionalização?, Resul-
tados das avaliações com os coordenadores e Plano de 
carreira e Modelo de contrato.

Para marcar o Dia Internacional da Pessoa com Defi -
ciência (03 de dezembro), instituído pelas Nações Unidas 
em 1992, o Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) da FIPA 
promoveu a campanha de conscientização “Igualdade e 
oportunidade a todos os cidadãos”. Cartazes e faixas fo-
ram colocados no Câmpus Sede e no Câmpus São Fran-
cisco divulgando a campanha.

Desde sua criação, em 2013, o NEI promove ações no 
sentido de eliminar barreiras arquitetônicas, comunica-
cionais e atitudinais que poderiam difi cultar o acesso e 
convivência das pessoas com defi ciência na instituição. 
“Com a divulgação desta data comemorativa, o NEI tem 
o objetivo de sensibilizar a comunidade acadêmica so-
bre a importância de assegurar a acessibilidade e inclu-
são social e educacional”, disse a coordenadora do Nú-
cleo, Profª Maria Rita Braga.

NEI realiza campanhas para marcar datas

Os participantes da segunda reunião da Rede de Cooperação do Semesp; FIPA presente.

Alunos depositam fl ores junto ao cadáver.

No dia 29 de novembro, às 19h00, no Anfi teatro Pa-
dre Albino, a Liga da Dor do curso de Medicina da FIPA 
e o Prof. Luís Fernando Rodrigues Maria promoveram 
debate sobre a dor. O tema “Dor aguda e crônica, expe-
riência clínica de dor” foi abordado pela Drª Ana Márcia 
Rodrigues da Cunha, anestesiologista com atuação em 
tratamento da dor pela Sociedade Brasileira para Estudo 
da Dor e Associação Médica Brasileira e Coordenadora 
da Clínica da Dor do Hospital de Base de São José do Rio 
Preto e da FAMERP.

O evento contou com a participação de membros da 
Liga da Dor, docentes e estudantes do curso.

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) apre-
sentaram 31 trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos 
seus cursos no 16º Congresso Nacional de Iniciação Cien-
tífi ca – CONIC promovido pelo Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior 
do Estado de São Paulo (SEMESP), em parceria com Fa-
culdade ENIAC - Guarulhos-SP, realizado nos dias 25 e 26 
de novembro último. Os trabalhos aprovados da FIPA fo-
ram apresentados no dia 26, sábado.

O curso de Administração apresentou um trabalho; 
o curso de Biomedicina, três; o curso de Direito, 13; o 
curso de Educação Física – Bacharelado, três: o curso de 
Educação Física – Licenciatura, oito trabalhos; o curso de 
Medicina, dois, e o curso 
de Pedagogia, um.

O trabalho “Equilíbrio: 
treinamento infantil e as 
possibilidades de rendi-
mento esportivo”, de Re-
nan de Souza Campos e 
Gabriel Roberto Gaviolli 
da Silva, do curso de Edu-
cação Física - Bacharela-
do, orientados pela Profª 
Luciana de Souza Cione 
Basto, foi classifi cado en-
tre os 20 melhores na ca-
tegoria “em andamento” 
na área de Ciências Bioló-
gicas e Saúde.

No dia 16 de novembro, às 15h00, no Laboratório de 
Anatomia do Câmpus Sede, as Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA) realizaram a missa ao cadáver. Anu-
almente, há mais de 25 anos e atualmente organizada 
pela Profª Cibelle Rocha Abdo, a missa é celebrada em 
intenção a todos os cadáveres utilizados para os estudos, 
denominados “irmãos da Anatomia”, também aos profes-
sores, funcionários, egressos e alunos falecidos.

Celebrada pelo Pe. Edson Roberto Moretim, a missa 
contou com a participação de funcionários, coordenado-
res, docentes e alunos dos cursos da área da Saúde.

No dia 25 de novembro, às 19h30, no Câmpus São 
Francisco, o curso de Direito da FIPA recebeu o Prof. Pe-
dro Paulo Teixeira Manus, ministro aposentado do Tribu-
nal Superior do Trabalho para proferir palestra sobre “Os 
impactos do novo Código de Processo Civil no Processo 
Trabalhista” dirigida para os alunos do curso de extensão 
em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho.

O Prof. Pedro é graduado em Direito pela PUC/SP, 
onde fez Doutorado em Direito do Trabalho e atualmen-

Dor é tema de debate

FIPA apresenta 31 

trabalhos no CONIC

Missa ao cadáver

Palestra no Direito

Consciência negra

O Dia da Consciência Negra foi comemorado em 20 
de novembro e o NEI promoveu, de 20 a 27 de novem-
bro, a “Semana da consciência negra” com cartazes e 
faixas nos Câmpus Sede e São Francisco.

O NEI é o órgão responsável pelas ações relaciona-
das ao atendimento dos diferentes grupos de pessoas 
pertencentes à comunidade acadêmica e tem como 
objetivo principal criar na instituição a cultura da “edu-
cação para a convivência”, ou seja, da aceitação da di-
versidade inerente à condição humana. Neste sentido, 
a Semana da Consciência Negra visa divulgar o para-
digma da inclusão social para que a FIPA seja um lugar 
de convivência onde se compartilha a diversidade es-
tética e funcional.

te é Diretor e Professor Titular de Direito do Trabalho. Fez 
Mestrado em Direito do Trabalho na USP e é Professor 
Convidado da Escola Superior de Advocacia da OAB, 
Secção de São Paulo. Tem experiência na área de Direito, 
com ênfase em Direito do Trabalho, Direito Processual do 
Trabalho e Direito Processual Civil.

Segundo o Coordenador do curso de Direito da FIPA, 
Dr. Luís Rossi, Dr. Pedro Paulo é uma das maiores autori-
dades em Direito do Trabalho do Brasil.

Divulgação

Trabalho do curso de 
Educação Física - Bacharelado 
fi cou entre os 20 melhores

Divulgação

Divulgação
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Aluno deposita brinquedo doado.

Colégio Catanduva faz 
campanha de brinquedos

AME Catanduva obtém excelente avaliação dos usuários

Vencedores do Projeto de incentivo à leitura

O Colégio Catanduva, em parceria com o curso de Pedagogia das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), 
realizou em novembro a campanha “Solidariedade não tem idade de Natal” para arrecadação de brinquedos usa-
dos, porém em bom estado, destinados à Pediatria do Hospital Padre Albino e às crianças carentes do município. 
“O objetivo da campanha foi despertar a solidariedade em repartir e doar aquilo que está em bom estado e não 
está sendo utilizado”, disse a diretora do Colégio, Tânia Mazinini Pimentel.

Os 480 brinquedos arrecadados (260 para meninas e 220 para meninos) foram levados para a Brinquedoteca 
da FIPA onde as alunas do curso de Pedagogia separaram por sexo. No dia 03 de dezembro a entrega foi feita na 
Pediatria do Hospital Padre Albino, a partir das 14h00. No dia 05, às 13h00, na Casa da Criança Sinharinha Netto e 
no dia 09, às 8h30, no Jardim Imperial, para crianças atendidas pelo projeto “Amigos da Criança”.

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o relatório 
da pesquisa de satisfação dos usuários do Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) Catanduva, sob gestão 
da Fundação Padre Albino, referente ao primeiro, segun-
do e terceiro trimestres de 2016.

De acordo com a avaliação fi nal, a Unidade obteve no 
primeiro trimestre 99,5%, contra 95,4% das demais uni-
dades. No segundo trimestre, a nota geral foi de 99,3%, 
contra 95,8, e no terceiro trimestre, 99%, contra 97,9. A 

Palestra sobre acessibilidade

Pedagogia participa de 

projeto no Bosque

Dia 22 de novembro, o aluno do 3° ano do curso de 
Administração da FIPA Leandro de Carvalho ministrou a 
palestra “Acessibilidade como um direito social: um olhar 
sobre a cidade de Catanduva” para as alunas da Faculdade 
da Terceira Idade, projeto de extensão do curso de Educa-
ção Física - Licenciatura.

A palestra faz parte do projeto de extensão do curso 
de Administração, coordenado pelo Prof. Paulo Marques, 
que visa mapear a situação da acessibilidade na cidade de 
Catanduva, especifi camente nos prédios públicos.

No dia 4 de dezembro, às 14h00, no Zoológico Muni-
cipal Missina Palmeira Zancaner, o curso de Pedagogia da 
FIPA participou do projeto “Leitura no Bosque”, promovi-
do pela Prefeitura de Catanduva através das Secretarias de 
Cultura e do Meio Ambiente e Agricultura. 

Os alunos, acompanhados pela Coordenadora do cur-
so, Profª Silene Fontana e  professoras, realizaram ativida-
des com as crianças, como contação de histórias, cantigas 
de roda, fantoches, entre outras atividades lúdicas, utili-
zando trabalhos pedagógicos desenvolvidos nas aulas. As 
ações desse projeto visam despertar nas crianças o gosto 
pela leitura, além de oferecer aos visitantes do zoológico 
um cantinho especial com livros, gibis e revistas. 

 
Então é Natal

No dia 19 de novembro, na Brinquedoteca, o curso 
promoveu o último encontro do ano letivo do projeto 
de extensão “Resgatando as datas comemorativas no 
contexto escolar”, coordenado pela Profª Fabiana Fiorim 
Checconi. O tema foi “Então é Natal”. 

Os alunos exploraram o conto de Hans Christian An-
dersen, que aborda a história de uma pequena órfã que, 
sem dinheiro para se alimentar e sem abrigo, vende fósfo-
ros nas ruas geladas da Dinamarca às vésperas do Natal. 
Segundo a Profª Fabiana, “através do conto foi possível re-
fl etir com os alunos questões importantes como o aban-
dono, a miséria, a fome, a indiferença, a inveja, a exclusão e 
a afetividade e sociabilização utilizando recursos criativos 
e dinâmicos”. Após a aula teórica, os alunos realizaram a 
ofi cina de enfeites natalinos.

pesquisa avaliou o espaço físico, atendimento da recep-
ção, atendimento da equipe médica, atendimento da 
equipe de enfermagem, atendimento de outros profi s-
sionais e ambulatório.

A gerente administrativa do AME Catanduva, Renata 
Rocha Bugatti, disse que os altos índices são resultados 
da responsabilidade, comprometimento e colaboração 
de todos os funcionários. “Vamos sempre fazer mais em 
busca da excelência”, frisou.

952 livros, assim distribuída: 6º ano A (24 alunos) – lei-
tura de 317 livros; Aluna em destaque: Letícia Souza 
Marin, com 30 leituras; 6º ano B (26 alunos) - leitura de 
228 livros; Aluno em destaque: Otávio Augusto César 
Vargas, com 16 leituras; 7º ano A (29 alunos) - leitura de 
222 livros; Aluna em destaque: Yasmin Aline Gardiano, 
com 19 leituras, e 8º ano A  (24 alunos) – leitura de 185 
livros; Aluna em destaque: Milena Almeida Lopes da Sil-
va, com 26 livros.

Divulgação

Divulgação

A classe leitora e o aluno destaque.

Rotary Club de Catanduva doa 

colchões especiais ao HEC
O presidente do Rotary Club de Catanduva, Marco Fá-

bio Guimarães, e a presidente da Casa da Amizade, Vera 
Bodra Guimarães, acompanhados de Lourdinha Dalto e 
Luiz Carlos Magnoler Benito, membros do clube, entre-
garam ao vice-presidente da Diretoria Administrativa da 
Fundação, Antonio José dos Santos, dia 29 de novembro, 
a doação de R$ 4.620,00 para o Hospital Emílio Carlos. 
Com este valor, a Fundação Padre Albino adquiriu sete 
colchões intermitentes, utilizados em pacientes acama-
dos para evitar a formação de úlceras por pressão.

A doação foi feita durante reunião da Diretoria Admi-
nistrativa. Os senhores diretores agradeceram ao Rotary, 
destacando a colaboração dos clubes de serviço de Ca-
tanduva para com a Fundação.

Imprensa/FPA

Rotarianos doaram sete colchões intermitentes.

Pensando na impor-
tância da leitura e no de-
senvolvimento da apren-
dizagem, as professoras 
de Língua Portuguesa 
Regiceli Bento Farizatto 
e Suelen M. de Amorin 
Viegas, responsáveis pela 
disciplina do 6º ao 8º ano 
do Ensino Fundamental 
do Colégio Catanduva, 
desenvolveram projeto de 
leitura anual para motivar 
e incentivar os alunos nes-
se segmento. O projeto re-
cebeu o nome de “Classe e 
alunos leitores”, envolven-
do 105 alunos na faixa-etária de 10 a 14 anos.

Os alunos são envolvidos na leitura durante todo 
ano, pois as professoras registram as leituras realizadas 
e entregues. No fi nal do ano são computadas todas as 
leituras da classe e o aluno que mais leu (destaque). A 
classe que mais leu é a vencedora e recebe a placa de 
“Classe Leitora”, que permanecerá durante todo ano na 
porta da sala; o aluno de cada classe que mais leu (des-
taque) recebe um presente e o certifi cado de honra.

Neste ano de 2016 o projeto totalizou a leitura de 
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O Hospital Padre Albino venceu o Referências da 
Saúde 2016 com o case “OPME – Desafi o na Gestão – 
Confl ito de interesses”, inscrito no pilar Gestão Adminis-
trativo-Financeira. A equipe multidisciplinar responsá-
vel fez a divulgação do trabalho entre os colaboradores 
no dia 28 de novembro, às 9h, no Anfi teatro Padre Al-
bino. A equipe formada por Ariane Fernanda Sanches, 
Enfermeira OPME; Natália Boso Manfrin, Farmacêutica; 
Fabrícia de Cássia Presente, Enfermeira; Rogério Goltar-
do, Gerente de Compras, e Eliezer Clemente Valle, Coor-
denador de Logística foi homenageada pela execução 
do projeto.

O evento realizado pelo Departamento de Recursos 
Humanos, em parceria com o Núcleo de Educação Per-
manente, foi aberto pelo gerente do Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC), Reginaldo Donizete Lopes, que 
representou o presidente da Diretoria Administrativa, 
José Carlos Rodrigues Amarante. Reginaldo ressaltou 
a importância do prêmio. “Nós concorremos com gran-
des instituições e fi camos em primeiro lugar”. De acor-
do com Reginaldo, as intervenções na área de órteses, 
próteses e materiais especiais teve início em 2015 e é 
fruto das ações do Planejamento Estratégico do CSC da 
Fundação Padre Albino.

As colaboradoras Ariane e Natália explicaram que 

A equipe do Hospital Padre Albino, que integra o 
Grupo de Prevenção e Cuidados com a Pele, promoveu 
mobilização para a prevenção da lesão por pressão no 
dia 17 de novembro, das 9h às 15h, no saguão principal 
do hospital. O objetivo da ação foi elucidar entre os cola-
boradores, cuidadores e usuários aspectos importantes 
para a prevenção da lesão por pressão, chamada de LP. 

De acordo com a enfermeira responsável pela ativida-
de, Ana Carolina Eugenio Dias, a maioria das lesões por 
pressão se desenvolve sobre as proeminências ósseas, 
sendo assim, a mudança do decúbito e a utilização dos 
dispositivos auxiliadores na diminuição da pressão são 
fundamentais. A hidratação da pele, a boa alimentação 
e a ingestão de líquidos também contribuem para a não 
formação de LPs.

 A Sociedade Brasileira de Estomaterapia evidenciou em 
novembro a importância da prevenção com campanha co-
memorativa sob o slogan “Mude de lado e evite a pressão”.

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

O Padre Albino Saúde/PAS, por meio do programa 
Saúde na Empresa, desenvolveu ações de promoção e 
prevenção em saúde nos meses de outubro e novembro.

 No dia 25 de outubro, o médico mastologista creden-
ciado PAS, Dr. Eduardo Malaquias, a enfermeira Gabriela 
Della Libera, a técnica de enfermagem Juliana Apareci-
da de Souza Silva, a assistente social Fabiana Waldomiro 
Heredia e o consultor de vendas Milton Carlos Ribeiro 
estiveram na Mustang Pluron para orientar os benefi ciá-
rios PAS sobre a importância da prevenção do câncer de 
mama. Dr. Eduardo Malaquias falou sobre a prevenção e 
o tratamento da doença. Após a palestra, os participan-
tes aferiram a pressão arterial e fi zeram o teste de glice-
mia capilar.  Do total de participantes, 14% estavam com 
a pressão moderada e, por isso, receberam orientações 
específi cas.

A empresa Eco Brasil também recebeu o Projeto 
Saúde na Empresa; porém o tema da ação foi a utiliza-
ção do plano de saúde. A equipe multidisciplinar do PAS 
apresentou os serviços disponíveis como, por exemplo, 

O Padre Albino Saúde/PAS promoveu campanhas 
preventivas contra o câncer nos meses de outubro e 
novembro.  As ações “Outubro Rosa” e “Novembro Azul” 
visaram estimular a participação dos benefi ciários no 
controle do câncer de mama, colo do útero e próstata.

No dia 13 de outubro, às 16h, na sala de auditoria, o 
mastologista credenciado PAS, Dr. Bruno Sabino, abor-
dou a importância dos exames preventivos e esclareceu 
as colaboradoras em relação ao tema. No dia 16 de no-
vembro, o médico coordenador do Programa de Medici-
na Preventiva, Dr. José Alves de Freitas, alertou aos cola-
boradores do PAS sobre o câncer de próstata. Ao término 
da palestra, o profi ssional esclareceu as dúvidas dos par-
ticipantes. O Programa do PAS “Saúde na Empresa” tam-
bém promoveu palestras educativas sobre o Outubro 
Rosa e o Novembro Azul junto aos clientes corporativos.

Anualmente, o plano apóia os movimentos Outubro 
Rosa e Novembro Azul com o objetivo de compartilhar 
informações e promover a conscientização sobre a im-
portância da detecção precoce do câncer. Durante os 
meses, o PAS ambientou os espaços de atendimento da 
sua sede, na Rua Maranhão, 1.137. Os holofotes da facha-
da do plano de saúde projetaram luz fl uorescente rosa 
durante outubro e azul em novembro. 

O Núcleo da Qualidade da Fundação Padre Albino 
reuniu a equipe multidisciplinar para ressaltar o modelo 
do Programa de Compromisso com a Qualidade Hospi-
talar – CQH no dia 9 de novembro, das 7h às 17h, no An-
fi teatro Padre Albino. O treinamento “Disseminando co-
nhecimento: curso de avaliadores Modelo CQH” abordou 
o modelo de excelência de gestão no setor da saúde que 
visa contribuir com a melhoria contínua da qualidade no 
atendimento.

O evento foi divido em duas partes, sendo a primeira 
composta pelo embasamento teórico e a segunda, dinâ-
mica em grupo. A gerente assistencial e membro do Co-
mitê Gestor dos hospitais, Adriana Bianchi Tanaka, deu 

Colaboradores apresentam case premiado para o público interno

Evento reforça a importância da 

prevenção da lesão por pressão

Programa Saúde na Empresa em ação

PAS promove campanhas

preventivas

Treinamento aborda a  metodologia do CQH

dos 151 cases inscritos 75 apresentaram o material na 
fi nal do estudo. Ariane Sanches disse que os objetivos 
do projeto foram redução de custos, aprimoramento 
de processos em OPME e busca por novos fornecedo-
res no mercado, mantendo equilibrada a relação custo 
benefício para todos os envolvidos. Ela ressaltou que o 
projeto já trouxe para a instituição redução de 20% (R$ 
900 mil), comparados ao ano anterior, além da rastrea-
bilidade do histórico de cada produto.

A gerente de RH da Fundação, Cristiane Valéria Silva 
Procópio de Oliveira, entregou aos colaboradores res-
ponsáveis pelo case uma bonifi cação como incentivo. 
“Não poderíamos deixar de reconhecer o empenho dos 
envolvidos diante de feito tão signifi cante para a insti-
tuição”, disse. Além disso, a gerente de RH mencionou 
uma frase de Marcos Scaldelai e enfatizou que é preciso 
fazer mais com menos. “Nós precisamos ter o DNA da 
empresa”, afi rmou.

O administrador do Hospital Padre Albino, Rogério 
Bartkevicius, ressaltou que o case apresentado integra-
rá a próxima edição da revista Saúde Business. “Além da 
visibilidade externa, nós fi zemos questão de repercutir 
o prêmio internamente para motivar os demais funcio-
nários, pois há potencial em diferentes áreas”, ressaltou. 
Rogério explicou que estudo do portal foi divido em 

cinco diferentes pilares, tendo a Fundação Padre Albino 
por meio dos hospitais “Emilio Carlos” e “Padre Albino” 
participado em todos os segmentos.

A equipe multidisciplinar responsável pelo case re-
cebeu a felicitação das autoridades, representantes de 
departamentos da Fundação Padre Albino e dos cole-
gas presentes no evento.

ambulatório próprio, Medicina Preventiva, Medilar, entre 
outros. Na ocasião, os colaboradores realizaram testes de 
diabetes e fi zeram aferição da pressão arterial.

No dia 22 de novembro, a equipe do PAS, composta 
pelo médico coordenador da Medicina Preventiva, Dr. 
José Alves de Freitas, pela consultora de vendas Rafaela 
Perpétua de Oliveira e a assistente social Fabiana Waldo-
miro Heredia, estiveram novamente na Mustang Pluron, 
mas dessa vez para falar sobre o Novembro Azul. Os co-
laboradores receberam orientações sobre a prevenção, o 
diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata. 

O Programa Saúde na Empresa tem como objetivo 
estreitar o vínculo entre o PAS, a empresa e o benefi ciá-
rio por meio da orientação. De acordo com a gerente ad-
ministrativa do PAS, Rosa Hernandez, as ações integram 
um cronograma de atividades institucionais e são moni-
toradas pela gestão da operadora. “O PAS quer fi delizar 
o benefi ciário e elevar o grau de satisfação de todos os 
integrantes da sua carteira de clientes e ações junto às 
empresas contribuem com essa meta”, comenta.

instruções sobre o roteiro do CQH e ressaltou a impor-
tância do envolvimento de todos os colaboradores com 
o programa de qualidade, gerenciado por ela.

A enfermeira coordenadora do Núcleo da Qualidade, 
Maria Cláudia Piccolo Barbosa, acompanhou a parte prá-
tica do treinamento e avaliou o envolvimento das equi-
pes. “Uma vez que houve a assimilação das informações, 
nós esperamos que haja a disseminação do conheci-
mento, que é fundamental para que o modelo funcione”, 
comenta.

O roteiro do CQH serve de base para a melhoria dos 
processos e é indicador dos critérios necessários para a 
certifi cação do hospital no programa.

Colaboradores realizam especialização na metodologia CQH.

Grupo de Cuidados e Prevenção com a Pele realiza 
o evento Mude de Lado, no HPA.

Comunicação/HPA

Comunicação/HPA
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Dia 5 de dezembro, a Faculdade da Terceira Idade, 
projeto de extensão do curso de Educação Física - Li-
cenciatura da FIPA, promoveu a festa de confraterniza-
ção de fi nal do ano letivo reunindo alunas e colabora-
dores do programa.

A Coordenadora Profª Luciana de Souza Cione Basto in-
forma que 60 vagas estão disponíveis para o próximo ano 
e as aulas ministradas às terças e quintas feiras, das 14h00 

O curso de Administração da FIPA realizou dia 29 de 
novembro solenidade de entrega dos certifi cados de 
conclusão de curso a 18 alunos da 28ª Turma do curso 
Noções básicas em Informática do projeto social “O ABC 
da informática” e a 38 alunos das 14ª e 15ª Turmas do 
projeto social “Informática inclusiva para crianças”.

O ABC da informática é dirigido a adultos e o projeto 
Informática inclusiva para crianças ministrado em parceria 
com o Educandário São José (Projeto Construir), ambos 
no Laboratório de Informática do curso de Administração. 
Antes da entrega dos certifi cados houve apresentação 
artística e musical pelos alunos do Educandário São José.

O “O ABC da informática” está com inscrições abertas 

Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, em parce-
ria com o Ambulatório Médico de Especialidades – AME 
Catanduva, Faculdades Integradas Padre Albino/FIPA, 
Padre Albino Saúde e Recanto Monsenhor Albino, pro-
moveram o 5º Simpósio de Humanização no dia 10 de 
novembro, a partir das 13h15, no Anfi teatro Padre Albi-
no. Intitulado “Dia H”, o evento foi realizado para médi-
cos, profi ssionais e estudantes da área da saúde, cola-
boradores da instituição e público em geral. A intenção 
foi difundir o conceito de humanização e sensibilizar os 
profi ssionais, mantendo assim um ambiente acolhedor 
e humanizado.

O Simpósio de Humanização, que abordou temas li-
gados às Políticas Nacional e Estadual de Humanização, 
apresentou as práticas ligadas ao tema e o acolhimento 
ao público foi realizado pelo Núcleo de Educação Per-
manente da Fundação Padre Albino, em parceria com o 
curso de Pedagogia da FIPA, sendo que uma dinâmica 
marcou o início do Projeto Doe Gentilezas nos hospitais 

Terceira Idade oferece vagas para 2017

Administração abre inscrições para aulas gratuitas de informática

Simpósio de Humanização

às 17h00, no Câmpus Sede da FIPA (Hospital Emílio Carlos).
A programação mensal é pré-elaborada, com aulas 

expositivas, práticas esportivas adaptadas, ofi cinas espe-
cializadas, visitas monitoradas e dinâmicas de grupo. Os 
professores são educadores físicos, biólogos, fi lósofos, 
nutricionistas, psicólogos, médicos, advogados, econo-
mistas, fi sioterapeutas, historiadores e artistas, entre ou-
tros. Mais informações pelo fone 3311-3374.

para o primeiro semestre de 2017. Os adultos interessa-
dos devem fazer inscrições na secretaria do Câmpus São 
Francisco da FIPA, na Rua Seminário, 281, São Francisco, 
fone (17) 3311.4800.

Cursinho

No dia 19 de novembro foi encerrado o cursinho Ma-
temática Comercial para Concursos, ministrado pelo Prof. 
Me. Marcílio Antônio Bortoluci. O cursinho reuniu 41 par-
ticipantes, entre alunos da FIPA, egressos, colaboradores 
da Fundação e público externo. O objetivo foi preparar 
candidatos a prestar concursos públicos ou privados de 
qualquer área com conteúdos de matemática comercial.

da Fundação Padre Albino.
O psicólogo e coach Luís Marino abordou a ques-

tão da presença e o gerenciamento das emoções do 
indivíduo para o atendimento humanizado, às 14h15. 
Às 19h35, o Prof. Dr. João Marcelo Porcionato, Mestre 
em Medicina Social, docente do curso de medicina da 
FIPA, coordenador médico da Pró-Saúde Catanduva e 
doutorando pelo Departamento de Medicina Social da 
USP, abordou a formação do profi ssional da saúde no 
contexto da humanização.

O evento foi gratuito e na entrada foram aceitas 
doações de livros novos ou usados em bom estado 
para a constituição de um projeto de literatura hos-
pitalar. A atividade foi coordenada pelos Centros In-
tegrados e Grupos de Trabalho de Humanização dos 
departamentos da Fundação Padre Albino que, assim 
como o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de 
Saúde, têm o objetivo de transformar o modo de se 
fazer assistência com humanização. 

Medicina da FIPA recebe certifi cado de acreditação 

Encontro entre

egressos e alunos

Atividade de 

sustentabilidade na praça

Conscientização sobre o 

consumo consciente

Mostra de ginástica e dança

 Dezenove escolas médicas brasileiras receberam 
dia 07 de dezembro último selo de acreditação confe-
rido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela 
Associação Brasileira de Educação Médica (Abem) após 
terem cumprido uma série de pré-requisitos exigidos 
pelo Sistema de Acreditação de Escolas Médicas (Sae-
me). Essas instituições de ensino comprovaram exce-
lência em diferentes aspectos, que envolvem aspectos 
educacionais, perfi l dos docentes, qualidade da gestão 
e da infraestrutura disponível, entre outros.

 O curso de Medicina das Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) é um dos dezenove cursos que rece-
beram o selo de acreditação e um dos três do Estado 
de São Paulo. O Diretor Geral da FIPA, Nelson Jimenes, 
e a Coordenadora do curso de Medicina, Drª Terezinha 
Soares Biscegli, compareceram à cerimônia realizada 
na sede do Conselho Federal de Medicina, em Brasília.

 Para ser acreditada pelo Saeme, a instituição preci-
sa cumprir etapas que incluem desde o preenchimento 
de questionário online até visitas in loco, envolvendo 
dirigentes, docentes, estudantes e técnicos da escola, 
representantes da comunidade, da rede de saúde local 
e a equipe de avaliadores. A certifi cação vale por três 
anos, quando os cursos serão reavaliados.

Das 271 faculdades de medicina do Brasil, apenas 
32 apresentaram-se ao sistema; 23 delas foram visita-
das e 19 mereceram a acreditação. Na abertura da sole-
nidade, o Prof. Milton de Arruda Martins, Coordenador 
da Comissão de Acreditação do SAEME – Sistema de 
Acreditação de Escolas Médicas do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) e da Associação Brasileira de Esco-

No dia 17 de novembro, às 19h30, o curso de Admi-
nistração da FIPA promoveu encontro entre egressos e 
alunos, organizado pelos professores Antônio Ágide 
Mota Junior, Marcílio Antônio Bortoluci e Joacyr Vargas. 
Egressos do curso de 2010, 2013, 2014 e 2015 se apre-
sentaram aos alunos do 3º ano e falaram sobre a impor-
tância do curso, do cumprimento do estágio supervisio-
nado e da dedicação com o trabalho de conclusão de 
curso para a vida profi ssional de cada um.

Em 2017, o Encontro será implantado como projeto 
de extensão. O objetivo é integrar alunos e egressos, mo-
tivá-los a participar de atividades enquanto estiverem 
na faculdade e mostrar a importância da dedicação em 
tudo que lhes é atribuído nesse período para conquistar 
o sucesso na carreira profi ssional.

No dia 26 de novembro, às 9h00, alunos do 3° ano 
do curso de Biomedicina da FIPA realizaram atividade 
de sustentabilidade na Praça Monsenhor Albino, super-
visionados pela Profª Drª Márcia dos Santos Cavazzana. 
Eles distribuíram mudas de árvores doadas pela Prefei-
tura de Catanduva às pessoas que passavam pelo local e 
apresentaram os projetos relacionados à reciclagem de 
materiais e ideias para reduzir danos ao meio ambiente 
desenvolvidos durante o segundo semestre na discipli-
na Ciências Ambientais.

O resultado da ação foi positivo, pois estimulou a po-
pulação a adquirir ou cultivar hábitos de proteção ao meio 
ambiente. Os alunos distribuíram mais de 50 mudas.

No dia 23 de novembro, os alunos da 2ª série do curso 
de Enfermagem da FIPA, acompanhados pela Profª Lucia-
na Braz, realizaram atividade de conscientização sobre o 
consumo consciente junto aos demais alunos e docentes 
no Câmpus Sede com distribuição de squeezes.

A atividade faz parte do conteúdo prático da discipli-
na Sustentabilidade e Biossegurança em Enfermagem, 
ministrada pela docente em regime semipresencial na 
Plataforma Moodle. 

No dia 17 de novembro, às 20h00, no SESC Catanduva, 
os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Físi-
ca da FIPA realizaram a Mostra de Ginástica e Dança, com 
apresentação de oito coreografi as. 

Dançarinos do Studio Alexandre Mendes Ballet, apoia-
dor do evento, fi zeram a abertura. Na sequência, os alunos 
dos cursos de Educação Física apresentaram coreografi as, 
resultado dos trabalhos desenvolvidos durante o ano nas 
disciplinas de Ginástica, Lutas e de Manifestações culturais 
e folclóricas e Danças. A Mostra contou ainda com a apre-
sentação das alunas da Faculdade da Terceira Idade.

Ao fi nal da Mostra, o 2° ano de Licenciatura homena-
geou o Prof. Carlos Alexandre Mendes, egresso, docente 
da FIPA e organizador da Mostra.

las Médicas (ABEM) destacou a coragem das primeiras 
faculdades a se apresentarem para serem avaliadas. Da 
mesma forma o presidente do CFM, Dr. Carlos Vital Ta-
vares Corrêa, e o presidente da ABEM, Dr. Sigisfredo Luís 
Brenetti, fi zeram questão de valorizar as escolas, dentre 
elas a FIPA, que serviram de exemplo e paradigma para 
as demais instituições de ensino do país.

Para Nelson Jimenes, “trata-se de importante iniciati-
va que visa não só a aprimorar a qualidade da formação 
do profi ssional médico, mas principalmente valorizar o 
ensino oferecido pelas faculdades merecedoras da certi-
fi cação”. Ele ressalta o orgulho da FIPA “de ver o seu cur-
so de Medicina mais uma vez ser reconhecido como um 
dos melhores e mais importantes do país, dentre outras 
coisas, por ter sido um dos dezenove acreditados pelas 
duas mais sérias e respeitadas entidades ligadas ao ensi-
no médico do Brasil. O fato só vem ratifi car a importância 
do perfi l do nosso corpo docente, a excelente infraestru-
tura que disponibilizamos, além da qualidade de gestão 
e demais requisitos educacionais de que dispomos”.

Por fi m, Jimenes fez questão de lembrar que “são 
47 anos de dedicação e entusiasmo da mantenedora 
Fundação Padre Albino dedicados à causa primeira do 
nosso mentor, o Monsenhor Albino”. 

O aluno Caio Vinicius Buonanno, do 4º ano, disse que 
a acreditação é muito boa para a faculdade e para os 
alunos. “Isso demonstra que estamos preparados para a 
formação de novos médicos e também é um diferencial 
para nós em nosso currículo, levando em consideração 
o grande número de escolas médicas que estão sendo 
instaladas”, completou.

Os alunos usaram a camiseta do HCC em uma das 
coreografi as.

Divulgação



BRONCOSCOPIA

•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

CARDIOLOGIA

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

CIRURGIA GERAL

•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS

•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601

CIRURGIA VASCULAR

•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR  E ANGIOLOGIA

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

CLÍNICA MÉDICA

•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque  - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

DERMATOLOGIA 

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

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

Instituto Jorge de Medicina

•Dr. Bruno C. Sabino  - 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) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a 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, eletroencefalografi a 

computadorizada e mapeamento cerebral.

•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583

NUTROLOGIA

Obesidade e emagrecimento

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO

•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•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
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Docente de Medicina preside comissão científi ca de congressos

Abertas inscrições para o curso FCCS

No período de 9 a 12 de novembro 
último foram realizados o Congresso 
Pan-americano e Ibérico de Medicina 
Intensiva e o XXI Congresso Brasileiro de 
Medicina Intensiva, em Porto Alegre/RS, 
que tiveram como presidente da Comis-
são científi ca o Prof. Jorge Luís Valiatti, 
professor do curso de Medicina da FIPA 
e Coordenador das UTIs do complexo 
hospitalar da Fundação Padre Albino.

Segundo o Dr. Valiatti, que partici-
pou de várias conferências e palestras, 
os congressos tiveram a participação 
de 83 palestrantes internacionais, 230 
palestrantes brasileiros e mais de 3.000 
congressistas. Durante os congressos 

Nos dias 21 e 22 de janeiro de 2017, 
das 7h30 às 17h30, no Câmpus Sede, a 
área do Conhecimento de emergências 
médicas/Medicina intensiva do curso de 
Medicina da FIPA promove o curso FCCS - 
Fundamental Critical Care Support, minis-
trado pelo Prof. Dr. Jorge Valiatti. O curso, 
com carga horária de 20 horas, é dirigido 
para médicos e prepara o profi ssional 
para o atendimento do paciente grave-

foram lançados livros que tiveram a co-
laboração de professores do curso me-
dicina da FIPA. No livro “Em cuidados 
perioperatórios no paciente cirúrgico 
de alto risco”, da série Clínicas Brasilei-
ras de Medicina Intensiva, o Prof. Valiatti 
escreveu  o capítulo “Síndrome da em-
bolia gordurosa” e no livro “Manual de 
Medicina de Emergência”, em colabo-
ração com os professores Thales Barba 
e Ricardo Delduque, o capítulo ”Asma 
brônquica - ventilação mecânica”.

O Prof. Valiatti, um dos cincos mem-
bros da Diretoria Administrativa da 
Associação Brasileira de Medicina In-
tensiva Brasileira (2016-2017), exerce o 

mente enfermo nas primeiras 24 horas. 
Com aulas práticas e teóricas, o profi ssio-
nal irá interagir com as situações clínicas 
comuns e terá treinamento com os equi-
pamentos mais utilizados nesse contexto. 

As inscrições estão abertas na CO-
REME da FIPA. Mais informações pelos 
telefones  (17) 3311-3229, (17) 99754-
9497, 98190-9475 ou pelo email core-
me@fi pa.com.br

cargo de presidente do Fundo AMIB. No 
próximo ano, segundo Prof. Valiatti, o 
grande desafi o será coordenar a Comis-

são Científi ca do XIII Congresso Mundial 
de Medicina Intensiva - XXIII CBMI,  que 
ocorrerá  na cidade do Rio de Janeiro.
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Pesquisa da FIPA é aprovada pelo CNPq

A importância da família na instituição

Alunos do Técnico em Enfermagem do Colégio Catanduva 

aferem pressão em Palmares Paulista

Hospitais elegem diretores clínicos

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico (CNPq) divulgou no último dia 09 de de-
zembro o resultado da chamada Universal de 2016. O ob-
jetivo da Chamada Universal é democratizar o fomento à 
pesquisa científi ca e tecnológica no País, contemplando 
todas as áreas do conhecimento. Para a edição de 2016, 
lançada em janeiro deste ano, foram submetidas 21.640 
propostas de todo o país. Das propostas enviadas, 4.587 
projetos foram aprovados, a grande maioria de institui-
ções Federais e Estaduais, mas entre eles está um traba-
lho das Faculdades Integradas Padre Albino/FIPA.

A pesquisa aprovada foi “Avaliação da proteína anti- 
infl amatória Anexina A1 em administrações preventiva 
e terapêutica na uveíte autoimune experimental” que 
será desenvolvida nas instalações da Unidade Didática 
e de Pesquisas Experimentais e nos laboratórios mul-
tidisciplinares e de Imuno-Histoquímica da FIPA, coor-
denada pela Profª Drª Ana Paula Girol que conta ainda 

O Setor de Educação Continuada e o Serviço Social 
do Recanto Monsenhor Albino promoveram no dia 26 
de novembro último, às 13h00, reunião com familiares 
dos idosos atendidos pela instituição. Na sala do Setor 
de Educação Permanente e Continuada, a Assistente 
Social Tatiane Chimelo abordou o tema “A importância 

Na tarde do dia 27 de novembro, os alunos do curso 
de Técnico em Enfermagem, acompanhados pela dire-
tora do Colégio Catanduva, Profª Tânia Maria Mazinini 
Pimentel, e pelo Coordenador do curso, Enfermeiro Be-

Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos realizaram 
dias 25 de novembro e 18 de outubro eleições para a 
Diretoria Clínica e Comissão de Ética Médica, conforme 
orientação do Conselho Regional de Medicina.

No Hospital Padre Albino foram reeleitos Dr. Murillo 
Antonio Couto, Diretor, e Dr. Júlio César Fornazari, Vice-
Diretor Clínico. A Comissão de Ética Médica fi cou assim 
constituída: Presidente: Dr. Alexandre Luís Dias Pires; 
Secretário: Dr. Jussemar Roces Rios; Membros Efetivos: 
Drª Maria Izabel Paschoal e Carlos Alberto Mantovani 

com os seguintes colaboradores: Profª Drª Sonia Maria 
Oliani, Pesquisadora associada do Departamento de 
Biologia do IBILCE-UNESP de São José do Rio Preto; Sara 
de Souza Costa, Mestranda do Programa de Genética, 
área de concentração Biologia Celular e Molecular do 
IBILCE-UNESP; Lucas Possebon, Mestrando do Progra-
ma de Genética, área de concentração Biologia Celular 
do IBILCE-UNESP; Helena Ribeiro Souza, Mestre pelo 
Programa de Genética, área de concentração Biologia 
Celular e Molecular pelo IBILCE-UNESP e técnica do La-
boratório de Histopatologia e Imuno-histoquímica da 
FIPA, e Melina Mizusaki Iyomassa Pilon, Técnica do La-
boratório Multidisciplinar da FIPA.

A Profª Drª Ana Paula Girol, Coordenadora do cur-
so de Biomedicina e docente do curso de Medicina da 
FIPA, comemorou muito a aprovação da pesquisa. “A 
FIPA fi gurando entre as grandes instituições de pesqui-
sa do país”, ressaltou.

da família na instituição”.
O Setor promoveu, também, nos dias 24 e 25 de no-

vembro, às 9h00 e às 13h00, treinamento/palestra com 
o tema “5 S”, ministrada pela psicóloga e Coordenadora 
de Responsabilidade Social da Usina Cofco Agri – Ca-
tanduva, Eliete  P. da Silva Benetti.

nedito Carlos Rodrigues, aferiram a pressão da comuni-
dade da cidade de Palmares Paulista. Os alunos coloca-
ram em prática os conteúdos vistos em sala de aula e 
aferiram a pressão de 50 pessoas. 

O curso, noturno, com quatro módulos semestrais, 
está com matrículas abertas para o ano letivo de 2017. 
O ingresso é concomitante com o Ensino Médio ou me-
diante certifi cado de conclusão e a idade mínima é de 
17 anos. Os documentos necessários para a matrícula 
são cópia simples da cédula de identidade (RG) e decla-
ração que está regularmente matriculado e cursando a 
escolaridade exigida ou histórico de conclusão do En-
sino Médio. 

Mais informações pelo fone 3522-4177. O Colégio 
Catanduva fi ca na Rua Monte Aprazível, 297, Vila Guzzo, 
em Catanduva.

Costa; Membros Suplentes: Drª Gisele Maria Couto e Dr. 
Farid Felício Casseb Filho.

No Hospital Emílio Carlos foram reeleitos o Dr. Júlio 
César Fornazari, Diretor, e o Dr. Francisco Carlos de 
Lucca Vice-Diretor Clínico. A Comissão de Ética Mé-
dica ficou assim constituída: Presidente: Dr. Manoel 
de Souza Neto; Secretário: Dr. Carlos Elysio Castro 
Corrêa; Membro Efetivo: Drª Shirley Maria da Silva de 
Moraes e Membro Suplente: Drª Maria Elizabete Ji-
menes de Campos.

Palestra mensal

Mostra de TCC

HEC realiza simulação 

sobre segurança do paciente

Novembro Azul

Qualifi cação para o Mestrado

A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes, Gestão 2016/2017,  do AME – Ambulatório Médico 
de Especialidades Catanduva promoveu sua palestra 
mensal dia 09 de dezembro último, as 13h30. O Sr. Luís 
Liossi, membro do GASA - Grupo de Apoio e Solidarieda-
de ao Paciente com AIDS, e o Técnico de prevenção do 
programa DST/AIDS do município de Catanduva, Gus-
tavo Mazoni, abordaram o tema “Como viver com AIDS”.

No dia 19 de novembro, às 19h30, o curso de Licen-
ciatura em Educação Física da FIPA realizou Mostra de 
Trabalho de Conclusão de Curso dos alunos do 3° ano, 
com apresentação de 18 trabalhos em diferentes linhas 
de pesquisa e que contou com a participação dos alu-
nos do 1° e 2° anos do curso. A avaliação foi feita pelos 
professores Maria Silvia Salomão, Sérgio Andaló dos San-
tos, Fernando Varoto, Carlos Alexandre Mendes, Luciana 
Cione Basto e Luciana de Carvalho Leite, que elogiaram a 
qualidade dos temas e a metodologia científi ca aplicada 
nos trabalhos.

Segundo a Profª Maria Angela F. Tuma, Coordenado-
ra de Pesquisa, “a Mostra faz parte do incentivo à Inicia-
ção Científi ca e pesquisa no curso. As salas onde foram 
apresentados os trabalhos estavam repletas, mostrando 
o interesse dos alunos por essa prática”, comemorou ela.

No dia 24 de novembro, às 8h00, na Sala do Glauco-
ma, foi realizada a I Simulação realística sobre segurança 
do paciente no Hospital Emilio Carlos.

Todos os funcionários das Equipes de Enfermagem 
foram convidados a relembrar, através da dramatização, 
as seis diretrizes do atendimento seguro ao paciente: 
identifi cação correta do paciente; melhoria da comu-
nicação entre os profi ssionais de saúde; melhoria da 
segurança na prescrição, no uso e na administração de 
medicamentos; realização de cirurgia segura em sítio 
cirúrgico, procedimentos e pacientes corretos; higieni-
zação das mãos para evitar infecções; avaliação do pa-
ciente quanto ao risco de queda e lesão de pele, desen-
volvendo ações preventivas.

Uma comissão julgadora avaliou as apresentações 
nos quesitos adequação ao tema; número de acesso 
por setor aos POPs; criatividade; cenário e vestimentas. 
A equipe vencedora, Setor C5, foi premiada com R$ 
1.000,00 para retirar em produtos para a festa de confra-
ternização de fi nal de ano.

Os hospitais da Fundação Padre Albino tiveram 
ambientação específi ca devido ao movimento No-
vembro Azul. No “Emílio Carlos”, a Quimioterapia, os 
corredores e os espaços de atendimento foram de-
corados com bexigas. Além disso, os pacientes foram 
informados sobre a importância da prevenção do cân-
cer de próstata por meio de banners informativos es-
palhados pela unidade hospitalar. No “Padre Albino”, o 
Serviço de Educação Permanente montou um painel 
informativo no saguão do hospital.

Durante o mês, os colaboradores usaram um laço 
azul junto à identifi cação para reforçar a campanha.

Roda de conversa

 No dia 25 de novembro, às 14h00, na sala de espera 
da Oftalmologia/Glaucoma do Hospital Emílio Carlos foi 

 No dia 13 de dezembro, na FAMERP, a Profª Luciana 
Braz de O. Paes, docente do curso de Enfermagem da 
FIPA, foi aprovada no exame de qualifi cação para o Mes-
trado com o projeto “Nascer em um município do interior 
paulista: até quando a “preferência” pela cesárea”, orien-
tado pela Profª Drª Zaida Aurora Sperli Geraldes Soler.

A banca examinadora foi composta pelo Dr. Alfeu 
C. Accorsi Neto, docente do curso de Medicina, e pela 
Profª Drª Denise Gonzalez Stellutti de Faria, docente do 
curso de Enfermagem, ambos da FIPA.

realizada a roda de conversa “Novembro Azul”, promo-
ção das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) da Coordenadoria Geral da Fundação, do Hospital 
Emílio Carlos e da FIPA, em parceria com o SESMT - Ser-
viço Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho.

O médico urologista Sérgio Luís Tagliari tratou sobre o 
câncer de próstata, incidência da doença, a importância 
do diagnóstico precoce e de exames de prevenção, do 
exame periódico para homens com idade acima de 45 
anos, da diferença na precisão dos exames de dosagem 
de PSA, do toque retal e sobre o preconceito e a recusa por 
parte de muitos homens em fazer esse exame. O objetivo 
da CIPA foi promover ação de conscientização, prevenção 
e promoção da saúde, chamando a atenção para a impor-
tância dos cuidados com a saúde do homem. 

Alunos colocam em prática conteúdo de sala de aula.

A dramatização foi a técnica usada na simulação.

Divulgação

Divulgação
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REMETENTE: Fundação Padre Albino - Rua dos Estudantes, 225 - 15.809-144 - Catanduva - SP

A expectativa do presidente do LIDE 
Rio Preto, Marcos Scaldelai, de que o even-
to “Solidariedade Rio Preto, com Hortência 
Marcari e Leilão Benefi cente” seria uma 
grande noite se concretizou. O Grupo de Lí-
deres Empresariais reuniu música, esporte, 
motivação e solidariedade num encontro 
de empresários da região neste dia 13 de 
dezembro, a partir das 19h00, no Félix Pe-
trolli Buff et, em Rio Preto. O leilão com pe-
ças doadas por consagrados atletas do país 
rendeu R$ 85 mil, divididos para o Hospital 
de Câncer, de Catanduva; a Comunidade 
Católica Mar A Dentro, de São José do Rio 
Preto, e o Hospital Assistencial Maria Cava-
lotti Neves, de Potirendaba.

Antes do leilão, a ex-jogadora Hortência 
ministrou a palestra “Lições da vida”. Além 

Evento do Lide Rio Preto reverte R$ 28 mil para o HCC
de aceitar prontamente o convite para se 
apresentar no evento, ela ainda teve impor-
tante participação na arrecadação dos itens 
leiloados. Entre os itens, bola de vôlei do 
levantador Bruninho; camisa do centenário 
do Corinthians e mini capacete de Fórmu-
la 1 assinado por Rubinho Barrichello. Os 
maiores lances foram para a tocha olímpica 
carregada por Hortência na Rio-2016, R$ 
10.000,00; camisa do São Paulo autografa-
da, R$ 7.000,00; camisa do Real Madri auto-
grafada, R$ 6.500,00, e a camisa da Seleção 
Brasileira de Futebol autografada por vários 
nomes do elenco, incluindo Neymar, R$ 
6.000,00. Cada uma das três entidades be-
nefi ciadas recebeu cheque simbólico de R$ 
28.000,00. A cantora Vanessa Jackson encer-
rou o leilão benefi cente.

O catanduvense Marcos Scaldelai, presi-
dente do LIDE, satisfeito com o resultado, dis-
se que o evento “foi mais uma prova de que 
a união faz a força, seja no esporte, nos negó-
cios, ou na vida”. Pela Fundação Padre Albino/
Hospital de Câncer de Catanduva estiveram 
presentes o Diretor e a Coordenadora de 
Captação de Recursos, Nelson Lopes Martins 
e Angélica Rodrigues, respectivamente, e o 
Assessor de Imprensa Mauro Assi.

Fundado pelo jornalista, publicitário 
e empresário, João Dória Jr., o LIDE é um 
grupo de líderes empresariais que tem 
como objetivo fortalecer a livre iniciativa, 
pautado pelos princípios da governança 
corporativa. Agrega, hoje, 1.700 empresas 
fi liadas que representam, juntas, 52% do 
PIB nacional brasileiro.

Leandro Sarte e Weder Vespaziano, da 
Comitiva Amigos de Elisiário, entregaram 
no dia 08 de dezembro ao presidente da 
Diretoria Administrativa da Fundação, 
José Carlos Rodrigues Amarante, cheque 
de R$ 10.470,65 para o Hospital de Cân-
cer de Catanduva. A doação é fruto da ca-
valgada, seguida de almoço, realizada no 
último dia 04 naquela cidade.

Dentro da estratégia de envolvimen-
to da população no projeto de captação 
de recursos para término do Serviço de 
Radioterapia da Fundação Padre Albino, 
que propiciará a instalação do Hospital 
de Câncer de Catanduva (HCC), várias pa-
lestras foram ministradas para divulgação 
das formas de doação.

O Supervisor da Captação de Recursos 
Carlos E. Sangiorgi ministrou palestras, no 
mês de novembro último, para mais de 
1.500 alunos das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA) nos cursos de Admi-
nistração, Biomedicina, Direito, Educação 
Física (Bacharelado e Licenciatura), En-
fermagem e Pedagogia. Inicialmente ele 
apresentou o fi lme da campanha do HCC, 

Comitiva Amigos de Elisiário promove cavalgada

Palestras divulgam formas de doação

Leandro, sobre essa primeira cavalga-
da pró HCC, disse que é apenas o começo 
e que a Comitiva pretende fazer muito 
mais. Dr. Amarante agradeceu a doação 
e parabenizou os organizadores pela re-
alização da cavalgada e pelo excelente 
resultado. Antes da doação, Leandro e 
Weder conheceram o Serviço de Radiote-
rapia, cuja obra está na fase fi nal.

 O Grupo de Colaboradoras do HCC rea-
lizou no Espaço Cultural Prof. Luiz Carlos Ro-
cha (pérgula da Praça da República) de 10 
a 12 de novembro o seu Mega Bazar, onde 

Bazar na Praça da República
comercializou trajes para festa, modinha e 
guirlandas para o Natal.

Os produtos foram vendidos a partir de 
R$ 10 e até R$ 50. O bazar rendeu R$ 5.124,00.

O grupo Voluntários do Bem, através 
da voluntária Luciana Vargas, realizou 
campanha pró HCC para doação através 
da conta de energia elétrica em duas pa-
róquias na Novena de Nossa Senhora das 
Graças. Na Catedral a divulgação foi feita 
nos cinco horários e na Igreja de Santa 
Rita no dia 24, sendo que o Pe. Fábio pe-
diu doações através da coleta no dia 25, 
arrecadando R$ 5.072,00.

O resultado da divulgação na Catedral 
já apresentou resultados. Somente no dia 
28 de novembro, o Setor de Captação de 
Recursos da Fundação recebeu 206 folhe-

Campanha na novena
tos de doação através da Energisa, no valor 
total de R$ 1.687,00.

Doação de gado A Fundação Padre 
Albino/Hospital de Câncer de Catandu-
va prestigiou o Leilão de gado da APAE 
de Catanduva realizado no último dia 04 
de dezembro. No leilão o HCC ganhou 
sete cabeças de gado e um galo garni-
sé. Os doadores foram Maria Borgonovi, 
Nelsinho Hespanha, Edson Pemar e Val 
Rossi, uma cabeça cada; Grupo amigos 
bar ofi cial tropa de choque, uma cabeça 
e um galo, e Júnior Couto (Grupo BRJ), 
duas cabeças.

fez breve explanação do projeto da Ra-
dioterapia e em seguida informou sobre 
as formas de colaborar, principalmente 
através da conta de energia elétrica.

Carlos informou que também foram 
ministradas palestras em dois horários na 
ETEC Elias Nechar e no SESC, na Faria Veí-
culos, nas agências do Banco do Brasil das 
Ruas Pernambuco, 7 de Setembro e Mara-
nhão, na Bahia Malhas e Etc e Tal, Tanger 
e Caixa Econômica Federal da Praça da 
República, totalizando aproximadamente 
855 pessoas.

Como resultado dessa ação, Carlos 
disse que várias camisetas do HCC foram 
vendidas, assim como feitas doações atra-
vés da conta de energia elétrica.

A Fundação Padre Albino alerta a 
população de Catanduva e região que 
pessoas inescrupulosas estão visitando 
fazendas e pedindo doação de gado para 
o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC).

A Fundação informa que o Setor de 
Captação de Recursos tem prestigiado 
os leilões de gado realizados na região 
e nesses recebe doações. Além do Tele-

Fundação alerta sobre pedido de doação de gado
marketing e do Setor de Captação de 

Recursos, ninguém mais pode solicitar 

ajuda para o HCC.

Com isso, a Fundação Padre Albino 
quer evitar que pessoas explorem a boa 
fé da população, usando o nome do HCC 
para arrecadar recursos em benefício 
próprio. Mais informações ligue para 17 – 
3311-3365.

Marcos Scaldelai, Nelson Lopes e Angélica 
Rodrigues com o cheque doado pelo Lide.

André e Vitor entregaram o valor do 
evento ao Dr. Amarante.

Leandro e Weder com Dr. Amarante: esse é apenas o começo.

Imprensa/FPA

Pedalando contra o câncer arrecada mais de R$ 11 mil

Os organizadores do passeio ciclísti-
co ‘Pedalando contra o Câncer’, realizado 
dia 6 de novembro último, fi zeram dia 
02 de dezembro a entrega simbólica do 
valor obtido para o Hospital de Câncer 
de Catanduva. André Monteleone e Vitor 
Myoshi entregaram ao presidente da Di-
retoria Administrativa da Fundação, José 
Carlos Rodrigues Amarante, o cheque de 
R$ 11.550,00, que agradeceu a iniciativa.

De acordo com André Monteleone, 
participaram do evento aproximadamente 
180 ciclistas. “A grande maioria composta 
por pais e fi lhos, que pedalaram juntos”, 
ressalta. O resultado fi nanceiro doado ao 
HCC é resultado da venda de 462 kits para 
o passeio. “Foram confeccionados 500 kits, 
dos quais 462 vendidos. O restante foi doa-
do ao HCC para que presenteasse pessoas 
em outros eventos solidários para a entida-
de”, disse Monteleone.

“Com toda certeza promoveremos no-
vamente o evento em novembro de 2017”, 
prometeram André e Vitor.

Imprensa/FPA

Imprensa/FPA

A Fundação Padre Albino precisa captar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) 
para terminar o Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do Hospital de 
Câncer de Catanduva. Confi ra o que foi arrecadado até 30/11/16:

Eventos e doações ........................................................................................................................ R$ 786.511,37
Doações através do site .................................................................................................................R$ 20.987,88
Doações através do 0500 .............................................................................................................. R$ 1.385,00*
Doações através da conta de energia elétrica .......................................................................R$ 91.399,50
Telemarketing ................................................................................................................................. R$ 550.937,00
Nota Fiscal Paulista ....................................................................................................................... R$ 193.848,47
TOTAL ..............................................................................................................R$ 1.645.069,60

*O valor do 0500 foi corrigido pelo valor recebido, de acordo com relatório encaminhado pela operadora 
Vivo. Houve problemas no faturamento das contas e a operadora não recebeu inúmeras doações.

Captômetro

Faltam R$ 3.354.930,40


