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Hospitais protestam contra o subfinanciamento do SUS
Imprensa/FPA

Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino aderiram ao ato de protesto contra o subfinanciamento do SUS realizado dia 08 de abril, quando
não foram realizados procedimentos ele vos (não urgentes) nas Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos do país. ÚlƟma página.

FIPA lança Centro de Estudos Educacionais
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) e o Ins tuto Superior de
Educação (ISE) apresentaram dia 11 de abril, no Anfiteatro Padre Albino,
as diretrizes do ins tuto, lançaram o Centro de Estudos Educacionais
Padre Albino (CEEPA) e apresentaram uma sala de aula conectada.
Página 09.
Diretoria Administra va e administração dos hospitais deram entrevista cole va para explicar o ato.

Iniciados treinamentos para colaboradores
Dia 03 de abril, na sala de treinamento do AME Catanduva, o Setor
de Recursos Humanos deu início aos treinamentos do ano de 2013 para
os colaboradores da Fundação Padre Albino. O primeiro treinamento,
ministrado pelo psicólogo Silvio Luiz de Flório, foi Desenvolvimento de
habilidades gerenciais e visão sistêmica. Página 07.
Divulgação

FPA reconduz sua Diretoria Administrativa
Em reunião no dia 14 de março, o Conselho de Administração da
Fundação Padre Albino reconduziu a Diretoria Administra va, que havia
assumido em maio de 2012. O ato foi referendado pelos Membros da
Fundação Padre Albino, em assembleia realizada na noite do dia 26 de
março. Página 07.

Os hospitais da Fundação Padre Albino
estão cumprindo sua missão!
Nos úl mos meses, a Fundação Padre Albino vem sofrendo um sistemá co e sórdido ataque à sua imagem e à sua administração com
relação à prestação de serviços de seus hospitais. Os ataques, todos sem
o menor fundamento, apesar de virem de meios de comunicação popular (internet) e de pessoas sem conhecimento do que falam, podem
causar danos irreparáveis à imagem da Fundação. Página 04.

O Enfermeiro e a FPA
DOWN As Faculdades Integradas Padre Albino comemoraram dia 21
de março, na APAE de Catanduva, o Dia Internacional da Síndrome de
Down, com a par cipação de alunos dos cursos de Educação Física e
Medicina. Página 08.

Homenagem ao corpo de enfermagem dos hospitais Emílio Carlos e
Padre Albino e Recanto Monsenhor Albino. Página 02.
Comunicação/HPA

Prosseguem as obras de melhorias
estruturais no HPA
O Hospital Padre Albino prossegue a reforma da enfermaria par cular e de convênios (5º andar), da Cozinha Industrial e da Tecnologia da
Informação. A obra no 5º andar, iniciada em setembro de 2012, está com
50% da sua execução concluída. Página 06.

HPA apóia campanha
da Sociedade Brasileira
de Nefrologia
A equipe do Serviço de Terapia
Renal Subs tu va do Hospital Padre
Albino realizou no dia 14 de março uma orientação referente à campanha da Sociedade Brasileira de
Nefrologia que teve como tema “Para
de agredir seu rim!”. Página 06.

HOMENAGEM O Hospital Padre Albino homenageou dia 12 de abril
o Projeto Dr. Sara & Cura que completou 15 anos de relevantes serviços
prestados aos pacientes da sua Pediatria. Detalhes na próxima edição.
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Dica do Poupinho
Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
O Enfermeiro e a Fundação Padre Albino
“Desejo, com toda sinceridade, morrer inteiramente pobre, sem
dinheiro, sem bens, sem dívidas e sem pecado”. (Padre Albino)
No dia 12 de
maio comemorase mundialmente o
Dia do Enfermeiro.
No Brasil, além do
Dia do Enfermeiro,
comemora-se entre os dias 12 e 20
de maio a Semana da Enfermagem, data ins tuída, em meados dos anos 40, em homenagem a
duas grandes personagens da Enfermagem no
mundo: Florence Nigthigale e Ana Néri, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar voluntariamente em combates militares.
Recentemente ve a oportunidade de
render minhas homenagens ao corpo clínico dos
hospitais da Fundação Padre Albino, lembrando
a importância dos médicos para a existência
dos hospitais e vice-versa. Nesta oportunidade
minhas homenagens vão para o valoroso corpo
de enfermagem dos Hospitais Emílio Carlos e
Padre Albino e Recanto Monsenhor Albino, sem
o qual não seria possível as suas existências.
Tampouco os médicos poderiam dar a devida
atenção aos pacientes e certamente a qualidade
do seu trabalho poderia ficar comprome da
sem a colaboração dos enfermeiros.
“Cuidar dos problemas reais de saúde, por
meio de ações interdependentes com suporte
técnico-cien fico, bem como o de educar para
a saúde, ter habilidades em prever doenças e o
cuidado individual e único do paciente” é sem
dúvida uma bonita definição do que faz um enfermeiro. Mas não diz tudo.
Embora se exija conhecimentos técnicos para
o exercício da profissão, ser enfermeiro é também
uma espécie de sacerdócio, de devotamento.
Mesmo tendo muita habilidade e conhecimentos
técnicos, o enfermeiro tem que se doar muito ao

próximo para bem exercer seu mister.
Depois da assistência do médico, ele se rera para atender outros doentes ou para seu
merecido descanso e daí para frente ficamos
aos cuidados permanentes do enfermeiro. Ou
seja, a cura de nossa enfermidade vem das
prescrições e atos médicos, mas ela só se concre za com os cuidados complementares dispensados pelo enfermeiro. A Fundação Padre
Albino, desde a sua criação como Santa Casa,
sempre contou com a valorosa contribuição do
enfermeiro e, quando da sua transformação em
Fundação, o estatuto inaugural previa a possibilidade de integrar o Conselho de Administração
a Irmã Superiora da Santa Casa de Misericórdia,
“desde que fosse a mesma detentora de diploma de enfermeira ou Curso de Administração
Hospitalar”.
Neste dia minha homenagem vai para
a Doutora Dulce Maria Silva Vendrusculo,
uma grande enfermeira, na pessoa de quem
desejo homenagear a todos os enfermeiros e
enfermeiras da Fundação Padre Albino. Em
a vidade há 43 anos, dedicou os úl mos 15
anos à Faculdade de Enfermagem e às FIPA,
como Coordenadora Pedagógica.
À Doutora Dulce Maria Silva Vendrusculo
dedico meu respeito e reconhecimento pelo
amor e fidelidade que dedica à Faculdade de
Enfermagem da Fundação Padre Albino, com
sacri cio do próprio convívio familiar. Doutora
Dulce é a personificação de qualquer definição
do ser enfermeiro, na teoria e na prá ca.
PARABÉNS PELO SEU DIA, ENFERMEIRO E
ENFERMEIRA DA FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, E
NOSSO MUITO OBRIGADO, DOUTORA DULCE.
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria AdministraƟva

Nem tudo é fácil
Cecília Meireles
É di cil fazer alguém feliz, assim como é fácil fazer triste.
É di cil dizer eu te amo, assim como é fácil não dizer nada.
É di cil valorizar um amor, assim como é fácil perdê-lo para sempre!
É di cil agradecer pelo dia de hoje, assim como é fácil viver mais um dia.
É di cil enxergar o que a vida traz de bom, assim como é fácil fechar os olhos e atravessar a rua.
É di cil se convencer de que se é feliz, assim como é fácil achar que sempre falta algo.
É di cil fazer alguém sorrir, assim como é fácil fazer chorar.
É di cil colocar-se no lugar de alguém, assim como é fácil olhar para o próprio umbigo.
Se você errou, peça desculpas. É di cil pedir perdão? Mas quem disse que é fácil ser perdoado?
Se alguém errou com você, perdoa-o. É di cil perdoar? Mas quem disse que é fácil se
arrepender?
Se você sente algo, diga. É di cil se abrir? Mas quem disse que é fácil encontrar alguém que
queira escutar?
Se alguém reclama de você, ouça. É di cil ouvir certas coisas? Mas quem disse que é fácil ouvir você?
Se alguém te ama, ame-o. É di cil entregar-se? Mas quem disse que é fácil ser feliz?
Nem tudo é fácil na vida. Mas, com certeza, nada é impossível. Precisamos acreditar, ter fé e
lutar para que não apenas sonhemos, mas também tornemos todos esses desejos realidade!
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Dica do Poupinho
Ao sair da sala, desligue a luz.
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Aniversários - Maio
DIA / NOME

DIA / NOME

Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
02 – Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
04 – Dr. Antonio José dos Santos

Membro Honorário da Fundação Padre Albino
01 – Pe. Synval Januário

Coordenadoria Geral
01 – Elvis Barbera o Marques
02 – Agnaldo Marcos Alexandre
Maria Stela Gomes Limeira
10 – Willian Aparecido Araújo de Assis
19 – Luciana da Silva Madeira
21 – Francisco Favato
25 – Isael Alexandre Tassi

Hospital Padre Albino
01 – Célia Regina Pereira Cortelusse
Edna Maria Amorim
Jennifer Patrícia Pimentel
Maria Aparecida dos Santos Toschi
Marlei dos Santos Sturaro da Silva
Paula Roberta Pive a
02 – José Mario Galdezzani Júnior
Rita Teresa Orsi
03 – Cybele Mara Vulcano Lorenzon
Keila Rodrigues da Silva Carolino
Maurício Antonio Cas lho
04 – Adriana Aparecida Garcia
Alexandra Jullyanne For
Gislaine Perpétua da Silva Pires
Rosenei Gonçalves
Terezinha Leite dos Santos
Wandrea Cris na Anacleto do Nascimento
05 – Aparecido Teodoro
Cris na Aparecida Faria
Lucas Rodrigo Mendes Boscontro
06 – Flávia Waldomiro Heredia
Sara Vital de Morais Pimenta
Valéria Aparecida Tanasovichi
07 – Adriana Aparecida Pereira da Silva
Maria Lourdes de Carvalho
08 – Charlene Carla Moura Fagundes
Daniela Cappele do Amaral
09 – Benedita Helena Silvestre
Elisangela Antonio Silva
10 – Maria Rosário Gomes
Roseli Rodrigues
Telma Maria de Oliveira Ribeiro
11 – Antonia Donizete Terra Amaral
Dayane de Oliveira Silva
Mayara Aparecida Horn da Silva
12 – Rafael Roberto Luzia
13 – Joanice Sipriano da Silva
Luciana Maria Dias Ulian
Rita Aparecida San Felice
Valéria Pinha de Deus
14 – Roseli Correa de Sousa da Silva
16 – Flávia Karina Violim dos Santos
Jéssica de Paula Losano
Luciana Maria Colbin de Menezes
Nayara Mucci
17 – Lucas Sant´Ana Bertelini
Maria do Carmo da Cruz Soares

18 – Daniela Dias dos Santos
Geni Damião
Lígia Aparecida Fernandes
Marisa Duarte da Silva
19 – Elaine Cris na de Oliveira
Regiane Elisabete Marques de Lima
20 – Juliane Angélica Ribeiro
Lúcia Aparecida Anastácio
21 – Aparecida Benedita Fantoni
Luciene Santos Rodrigues
Marlucia Costa de Almeida
Simone Cris na Dune
22 – Diene de Deus Pedroso Rocha
23 – Aline Aparecida Vicente Pinheiro Bueno
Mirtes Márcia Mar ns
24 – Donize Perpétuo Gonçalves Amante
Elisângela Cris na Leussi
25 – Danusa Cris na Fonseca Peralta
26 – Angelita Leite Cabral Santos
Giselle Mar ns de Mello
Dr. Leonardo Ribeiro Salomão
Renata Cris ane Cardoso da Silva
27 – Aparecida Donizete Soares da Silva
28 – Gislaine Perpétua Prioli
29 – Ana Maria Polasque Rogan
Douglas Roberto da Silva
Elizabeth Cou nho da Cunha Gouveia
30 – Elizabeth Aparecida dos Santos Morais
Fabiana Barbosa dos Santos Silva
Gabriel Valen m Gonçalves
31 – Edivaldo Junior Sant´Ana
Maria Aparecida Nieto Cania o
Soreli Angélica Bernardo Ferreira

Hospital Emílio Carlos
01 – Célia Cardozo de Oliveira Santos
Robson Fernando Bernardo da Silva
02 – Daniela Jacomin Zampieri
Luciana Bina Félix
Regina Imamura Nigro
Rosimeire Eliane Pirota
Silvia Helena Aguiari
03 – Maria de Fá ma Félix de Albuquerque
04 – Le cia Mara Miguel
Silmara Aparecida Caviquioli Carmelin
05 – Janaina da Cruz Vieira
06 – Antonio Pupio
08 – Thiago Henrique da Silva
09 – Adriana Aparecida de Mello Ezequiel
11 – Rose Maria Zarpelão
12 – Bruno Rafael Carozio
13 – Aline Cris na Nóbrega
14 – Adriana Gonçalves Delgado
Elisangela Cris na Sal dos Santos
Janice Pupim
15 – Daiane Aparecida Andreo de Souza
Edina Cris na Sal Mazoca
16 – Denise Tiemi Assega
17 – Márcia Barbuio Occhiena
Sandra Aparecida de Araújo
18 – Paulo Henrique Lobo da Silva
22 – Cássia Maria de Souza Gomes
23 – Fernanda Failli Pereira
Silvana Ferreira

DIA / NOME
24 – Franciele Adriana Francisco
Maria de Lourdes Zane dos Santos
Mayra Zanqueta Cerosi
25 – Elaine Cris na Ferreira Costa
Lourdes de Fá ma Ferreira de Castro
26 – Ivani Mozaquio Hernandes
27 – Sirlene Guedes
Vanesa Holanda Gila
29 – Marlize Vilela
30 – Luiz Antonio Sizenando de Queiroz
31 – José Eduardo Silva

Recanto Monsenhor Albino
06 – Benedicta Maria Siqueira Camargo
13 – Carmem Sylvia Arruda Brasil Bonu
14 – Ana Paula Moraes de Oliveira
16 – Fá ma Aparecida Monteiro Dorta
23 – Camila Cavale Orlando
25 – Patrícia Cris na B. Cyrino Cavalcante

Padre Albino Saúde
02 – Sueli da Silva Rodrigues
28 – Edinaldo Aldivino da Silva
30 – Márcia Roberta Moisés de Souza

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Profª Lilian Cris na Correia B. Rodrigues
02 – João José Sanchez
Profª Ligia Adriana Rodrigues
Profª Márcia Maria Menin
04 – Celestrino Donize Ferreira
07 – Bianca Guilherme de Oliveira
10 – Profª Karina Mar ns Molinari Morandin
11 – Prof. Cléber Peres
13 – Cris ane Pereira do Carmo Ferreira
Prof. Luis Alberto Gonzales Peres
14 – Prof. Manoel Alves Vidal
15 – Profª Gisele Maria Couto
16 – Profª Marina Toscano de Oliveira
17 – Prof. André Luiz Franco
18 – Prof. Antonio Sérgio Munhoz
Prof. José Donizete Biase
Prof. Pedro Enzo Macchione
19 – Sidnei Stuchi
20 – Profª Beatriz Trigo
21 – Prof. José Antonio Figueiredo
22 – Prof. Dirço Teruo Yamamoto Junior
24 – Andréia de Souza
25 – Prof. Francisco Carlos de Lucca
26 – Flávia Lima Fávero
30 – Prof. Oswaldo Devito
31 – Prof. Eduardo Marques da Silva
Prof. Plínio Antonio Bri o Gen l

Ambulatório Médico de Especialidades - AME
01 – Rodrigo Theophilo da Silva
09 – Gláucia Rogéria Carpinelli
14 – Berenice Laís de Campos Silvestre
17 – Aline Meira
20 – Raquel Sevirino
21 – Jaqueline de Cássia Brambila
28 – Cris ane Ferreira Borota
30 – Tainá Ap. Silva Pereira

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

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Dica do Poupinho
Elimine, quando possível, a iluminação de áreas externas.
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À POPULAÇÃO DE CATANDUVA E REGIÃO

Os hospitais da Fundação Padre Albino
estão cumprindo sua missão!
Nos úl mos meses, a Fundação
Padre Albino, mantenedora dos Hospitais Padre Albino e Emílio Carlos,
vem sofrendo um sistemá co e sórdido ataque à sua imagem e à sua administração com relação à prestação de
serviços de seus hospitais.
Os ataques, todos sem o menor
fundamento, apesar de virem de
meios de comunicação popular (internet) e de pessoas sem conhecimento do que falam, podem causar
danos irreparáveis à imagem da Fundação. Torna-se necessário, portanto, vir a público para desmen r todas
as acusações infundadas feitas por
pessoas irresponsáveis, que sequer
nos procuraram para se cer ficarem dos fatos ou, pelo menos, ouvir o
que temos a dizer. Usam canhestra-

mente da técnica do a ra primeiro e
pergunta depois.
A Fundação Padre Albino, com
85 anos de serviços prestados à população de Catanduva e região atendeu, só no ano passado, a 112.964
(cento e doze mil novecentos e sessenta e quatro) pacientes em internação, sendo 94.957 (noventa e
quatro mil novecentos e cinquenta e
sete) pacientes/dia e 18.007 (dezoito mil e sete) internações e 170.220
(cento e setenta mil duzentos e
vinte) pacientes ambulatoriais e em
urgência e emergência.
É como se aproximadamente
236% dos habitantes de Catanduva
vessem passado pelos hospitais
Padre Albino e Emílio Carlos no período de um ano. Nossos hospitais, além

Cada um oferece aquilo que tem e
transborda de dentro de si...
Uma parreira oferece doce
fruto; uma orquídea nos oferece
bela flor. Um vulcão só oferece
desolamento, calor, mau cheiro e
lava e não é segredo que uma cobra peçonhenta não te oferecerá
mais que mor fero veneno.
É bem verdade que podemos
reunir tudo isso dentro de nós,
mas lembre-se: as pessoas oferecem o que transborda de dentro de si. Quando fizeres o bem
a uma serpente, não espere que
ela te retribua com uma rosa, por
que não é o que transborda de

dentro dela. Quando fizeres bem
a uma serpente, faça-o porquê é
este bem que transborda de dentro de e é justo que compar lhemos o que de bom nós temos
em excesso.
Esse deve ser teu único pensamento e expecta va: dê a quem
precisa; não espere de quem não
tem. Isto te dará felicidade e te
privará de decepções. E não te
eximas de fazer o bem à serpente,
por que algumas coisas não nos
cabe reprovar ou punir; apenas
compreender.

MAIO - DATAS COMEMORATIVAS
1º - Dia do Trabalho
03 – Dia Municipal da Terra
05 – Dia Nacional das Comunicações
06 – Dia do Cartógrafo
07 – Dia do Silêncio e do O almologista
08 – Dia do Ar sta Plás co e do Pintor
10 - Dia da Cozinheira e do Guia de Turismo
12 – Dia das Mães, Dia do Enfermeiro, da Enfermagem, da Abolição da
Escravatura e do Zootecnista
14 – Dia do Seguro
15 – Dia do Assistente Social e do Gerente de Banco
16 – Dia do Gari
17 – Dia Mundial das Telecomunicações
18 – Dia dos Vidreiros
22 – Dia do Apicultor
24 – Dia do Telegrafista, do Da lógrafo e do Ves bulando
25 – Dia da Indústria, da Costureira, do Massagista e do Trabalhador Rural
26 – Dia do Revendedor Lotérico
27 – Dia do Profissional Liberal
29 – Dia do Esta s co e do Geógrafo
30 – Dia do Decorador e do Geólogo
31 – Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social, mundial do combate ao
fumo, mundial do Comissário de Bordo e da Aeromoça

de cumprirem rigorosamente a legislação per nente, são fiscalizados
diuturnamente pelos órgãos competentes de todas as três esferas
governamentais, sem nenhuma intercorrência em todos esses anos.
O Hospital Padre Albino, inclusive, é referência regional em alta e
média complexidade. Tudo isso, apesar dos recursos insuficientes que
recebemos para atender pacientes
SUS, como, aliás, é de amplo conhecimento da sociedade, já que não há
dia em que a imprensa qualificada
discorre sobre o subfinanciamento
do SUS.
Em decorrência disso há duas
campanhas em andamento no
Brasil, uma delas encabeçada pela
Associação Médica Brasileira (AMB)
e Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), colhendo assinaturas para um
projeto de inicia va popular visando
a des nação de pelo menos 10% do
PIB para a saúde. E outra, de iniciava da Federação das Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos (Fehosp), exigindo o reajuste da tabela SUS em no
mínimo 100%, sob o risco de falên-

cia das 2.100 (duas mil e cem) Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos, que
acumulam hoje algo em torno de R$
12.000.000.000,00 (doze bilhões) de
reais em dívidas de várias naturezas.
No entanto, os hospitais da
Fundação Padre Albino, apesar de
virem experimentando déficits há
anos seguidos (em torno de 7 milhões de reais só em 2012) nada
devem aos seus colaboradores, fornecedores e Fisco. Ao contrário, a
Fundação Padre Albino vem colocando dinheiro do próprio bolso para
manter abertos seus dois hospitais e
o Recanto Monsenhor Albino.
Sempre defendemos uma imprensa livre, atuante e par cipa va.
Mas o que vem ocorrendo passa ao
largo da realidade e não contribui
em nada para a formação de opinião
isenta e responsável.
Ao contrário do que imaginam,
Padre Albino teria orgulho se esvesse vivo e pudesse constatar que
sua obra con nua. E muito bem!
Diretoria AdministraƟva da
Fundação Padre Albino

Funcionários homenageados do mês
Hospital Padre Albino – HPA
Ana Lúcia P. S. Bueno – Ultrassom
Andressa Cunha da Silva – PABX
Claudina Angélica Crocciari – Agência
Transfusional/ UUE
Daniela Capele do Amaral – Posto III
Deolinda Mu – Pediatria
Fabíola Patricia dos Santos – P.A.
Gilberto Guedes – 4º andar
Giselda Ap. M. C. Campos – P.A/
Endoscopia
Gisele Fernanda Santana – 3º andar
Yara Denise B. Rodrigues – UTI Infan l
e Neonatal
Lucas Eduardo da Ma a – Hemodiálise

Luciani Coelho – Centro Cirúrgico
Maria do Carmo P. Cardoso – Maternidade
Márcia de Oliveira Prado – UTQ
Marina A. Cardoso – Auxiliar de
Faturamento
Renata Maria de S. e Silva –
Faturamento Convênio
Regiane A. Domingos – Portaria
Silene S. Tessari – Recepcionista
Sonia Sueli Z. Brito – PABX
Tamires Ap. de Oliveira – Laboratório
de Análises Clínicas
Teresinha Fá ma P. Mar ns – SHL
Vânia Ap. Lazarini – UTI Adulta

Hospital Emílio Carlos – HEC
Sebas ão Baratella – Enfermagem
Ronaldo Marcato – UTI
Débora Azevedo – C2 Par Masculino
Flávia Natalício – Fisioterapia
Nathália Marzenini – C3 Par
Luciana Felix – Psiquiatria
Juliana Mara R. Maia – C3 Impar
Maria de Fá ma F. Albuquerque – M.I.
Patrícia Clemente - C2 Impar
Elizandra L. O. Frizoni – Centro Cirúrgico

Elaine Barbosa – Central de Materiais
e Esterilização
Célia Cardozo – Ambulatório
Maicon J. Campos – SHL
Rubens Bizzi – Segurança
Aleksandre Pet Larioz – Transporte
Jean Carlos Risse – Portaria
Jéssica Naiane G. Gomes – Internação
Márcia P. Coneglian – Laboratório
Mariângela José Teixeira – Telemarke ng
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Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários, procure concentrá-los em um só local.
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Não pense que não há crocodilos só porque a água está calma.
Provérbio malaio

Os benefícios dos ovos
Após o leite materno, o ovo é considerado o
alimento mais completo: é de fácil preparo, digestão e absorção; supre carências de vários nutrientes, incluindo vitamina B12.
O ovo é indicado para controle ou perda de
peso, pois reduz a ingestão de gorduras, carnes e
outros alimentos altamente calóricos. Alimento de
baixo custo é a fonte de nutrientes e de proteínas
mais acessível que existe. Sua casca é rica em cálcio; o pó da casca de ovos enriquecidos administrados na alimentação de idosos com osteoporose
resultou em melhora da densidade mineral óssea.
A clara (porção gela nosa do ovo) é fonte de
proteína. Rica em albumina é indicada para pessoas que necessitam de reposição eficiente de proteínas (pra cantes de exercícios, por exemplo) e
como complemento de dietas de emagrecimento
ou deficientes de fontes protéicas. A gema (parte
amarela e central do ovo) é rica em nutrientes,
como vitaminas e sais minerais, fonte de ferro, colina, ácido fólico, leci na, bio na (depressão), anoxidantes, luteína, vitaminas B, E, entre outros.
Responsável pelo mito do colesterol, contudo,
estudos revelam que o consumo de ovos não aumenta o colesterol, fato este observado em grupo
de pessoas que consumia quatro ovos por semana.
Largamente u lizado na preparação de alimentos, o ovo é aglu nante (fornece textura
suave e uniforme, por exemplo, patês); an cristalizante (a clara evita a cristalização de açúcares
nos alimentos, por exemplo, coberturas, suspiros,
etc.); aroma zante (confere aroma especial e é essencial para o preparo de massas e de confeitos);
coagulante (fundamental em alimentos que precisem ser “ligados”, por exemplo, bolos, almôndegas, crepes, etc.); corante (luteína e zeaxan na
conferem propriedades corantes ao ovo, muito
apreciado na culinária); emulsificante (a leci na
confere ao ovo um equilíbrio entre o óleo e a água,
indispensável no preparo de molhos, maioneses

e confeitos para bolos); espumante (mediante a
emulsão de água e ar, qualidade esta apresentada em maior quan dade na clara, mas, podendo ser u lizado o ovo inteiro para fazer espuma).
O ovo é rico em zinco, auxiliando no combate
a algumas alergias; possui alta concentração de
fosfa dilcolina, serina e vitamina B12, que auxiliam na recuperação da memória (Alzheimer);
melhora o quociente de inteligência em crianças
(pesquisa da FAO – 1996).
Essencial na nutrição de idosos, o ovo atua
como an inflamatório (artrites) e possui pequena
quan dade de ômega-3 e é excelente no crescimento e desenvolvimento: a PQQ (pirrolo, quinonina quinona) é encontrada no leite materno e na
clara e gema. Portadores de Alzheimer, Parkinson
e demência senil diminuem a produção de PQQ.
A ingestão diária de 1,3 gema de ovos evita o surgimento de degeneração macular senil
ou cegueira da idade. Bom para doenças cardiovasculares, eleva o HDL - colesterol (bom)
por possuir elevada quan dade de leci na, impedindo que o colesterol se deposite nas artérias; no intes no, par cipa da formação da bile,
mobilizando triglicerídeos e diminuindo a formação de colesterol.
Também recomendado na alimentação de
atletas, pois ajuda a suprir a necessidade de proteínas. As infecções infan s relacionadas à bactérias, fungos e vírus são minimizadas com a
inclusão na dieta diária de ovos, for ficando o sistema imunológico a par r dos 12 meses de idade.
Na gestação e amamentação, o ovo fornece vitaminas do complexo B, ácido fólico, essencial
para o desenvolvimento do tubo neural do feto.
O carbonato de cálcio oriundo da casca de
ovo é bem absorvido pelo organismo, promovendo maior densidade osseomineral (osteoporose).
O ovo fornece cisteína (176 mg por unidade), um
poderoso an oxidante que auxilia na preven-

Segredos culinários
Chá
1. Em vez de açúcar, deixe dissolver no chá
uma bala de limão ou de hortelã. Ele ficará muito saboroso.

Cheiros
1. Para rar o cheiro desagradável de alho das
mãos, basta esfregá-las com talinhos de salsa.
2. Para rar o odor de fritura que fica pela
casa coloque no fogo uma casca de laranja pol-

vilhada com açúcar.
3. Você ra facilmente o cheiro de peixe das
panelas esfregando na primeira lavagem um
pouco de pó de café usado. Depois, lave as panelas com sabão e o cheiro desaparecerá.
4. Esfregue as mãos com um pouco de pó de
café usado para rar o cheiro de peixe.
5. Para eliminar o cheiro de peixe dos recipientes, lave-os com água, esfregando com
uma esponja embebida em vinagre. ConƟnua...

CURIOSIDADE
Para que servem os bigodes dos animais?
Os bigodes dos bichos funcionam como um órgão sensorial. Esses pêlos longos captam as caracterís cas do ambiente em que os animais estão. Por exemplo: no escuro, os bigodes se voltam
para a frente, os nervos capturam as informações sobre temperatura e as levam para o cérebro.
Se captam calor, pode ser que haja outros animais por perto.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

ção e no tratamento da doença de Parkinson.

Curiosidades
- O ovo contém tudo o que a vida necessita;
menos vitamina C.
- Não existem diferenças nutricionais significavas entre o ovo caipira e o de granja.
- O colesterol encontra-se apenas no reino
animal, portanto, não se jus fica colocar o rótulo “sem colesterol” em óleos vegetais e azeites.
- A cor da casca indica apenas a cor da galinha,
ou seja, ovos brancos são originários de galinhas
brancas e os vermelhos de galinhas vermelhas.

C U L I N Á R I A

Lasanha de pão de forma
Ingredientes
1 embalagem de pão de forma
300 g de fiambre fa ado
300 g de queijo flamengo
100 g de queijo mozzarella ralado
100 g de manteiga amolecida
4 ovos
4 decilitros de natas
4 colheres (sopa) de polpa de tomate
1 pitada de noz-moscada
Sal
Pimenta
Modo de preparo
Numa gela misture a manteiga com a
polpa de tomate até ficar uma pasta lisa.
Torre as fa as de pão e passe, só de um
lado, a pasta. Forre um pirex com o resto
da pasta, colocando em seguida camadas alternadas de pão, fa as de fiambre
e de queijo, sendo que a úl ma camada
deve ser de queijo. Numa gela misture
os ovos com as natas, tempere com sal,
pimenta e noz-moscada e mexa bem.
Coloque sobre os ingredientes no pirex e
polvilhe com a mozzarella ralada. Leve ao
forno pré-aquecido a 180°C durante cerca
de 20 minutos. Re re e sirva quente.

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br
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Dica do Poupinho
Na limpeza noturna, ligue apenas as luzes das áreas que esƟverem sendo limpas.
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HPA apóia campanha da Sociedade Brasileira de Nefrologia
Comunicação/HPA

Anualmente, na segunda quintafeira do mês de março, comemora-se
o Dia Mundial do Rim. A equipe do
Serviço de Terapia Renal Subs tu va
do Hospital Padre Albino realizou
no dia 14 de março uma orientação
que fez referência à campanha da
Sociedade Brasileira de Nefrologia
que, neste ano, tem como tema
“Para de agredir seu rim!”. Folhetos
informa vos foram entregues aos
pacientes. Os impressos ficarão disponíveis no hospital para os colaboradores, acompanhantes e visitantes.
O obje vo da campanha nacional é chamar a atenção das esferas
governamentais e da população em
geral sobre as questões relacionadas à doença renal crônica – con-

Membros da equipe de hemodiálise do HPA.

siderada, mundialmente, como um
dos principais problemas de saúde
pública.
A doença renal está ligada aos fatores de risco como a diabetes, a hipertensão arterial, a obesidade, a
dislipidemia, o tabagismo e o uso excessivo de an -inflamatório – agravados pelo envelhecimento.

Pediatria recebe visita do GPS da Alegria
Dia 24 de março, o GPS (Grupo de Pedagogos Solidários) da
Alegria visitou a Pediatria do Hospital Padre Albino, quando contou
histórias para as crianças internadas. O grupo é formado por alunos do curso de Pedagogia das

Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA).
Nessa visita o grupo foi formado pelos alunos Leonardo Leon
Torres, Lueyne Pereira de Paula e
Marta Basaglia.
Divulgação

A profissional responsável pela
Hemodiálise, Dra. Luciana Griso o,
ressalta a importância do controle
da pressão arterial, da diabetes, do
aumento da ingestão de água, do

controle do peso e da realização
dos exames que iden ficam os indivíduos com a probabilidade de
integrar o grupo de risco de insuficiência renal crônica. “A doença
renal crônica pode ser facilmente
diagnos cada por meio de um
exame de urina e da dosagem da
crea nina no sangue e pode ser
efe vamente tratada, retardando
a progressão da doença”, explica.
Além de auxiliar a sociedade, a
ação mo vou a integração entre os
colaboradores e es mulou o trabalho em equipe.

Mobiliário para o Internato

Divulgação

Os alunos Internos da Medicina
(5º e 6º anos) foram contemplados com novo mobiliário para os
quartos dos plantonistas.
O bene cio foi ob do através de
empenho da Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, Coordenadora do curso
de Medicina, com o apoio da Direção
Geral das FIPA, que solicita a colaboração dos usuários na preservação
dos mesmos, em vista da u lidade
por todos os alunos do curso.

Prosseguem as obras de melhorias
estruturais no HPA

As visitas serão mensais.

Jornalista elogia atendimento do HPA
Muita gente anda cri cando o
Hospital Padre Albino, mas acho que
em comparação com outras cidades
do Estado e até do Brasil somos
muito agraciados pelo atendimento
hospitalar que temos aqui.
Meu pai foi subme do a um tratamento lá e ficou surpreendido
pelo profissionalismo, bom senso
e humanidade do Dr. João Paulo
Pagoto. Acho que o que é bom
deve ser elogiado também.
Quando Edenilson Francisco
Polari, meu marido, sofreu um acidente perto de Sales, levaram para
um pronto-atendimento lá perto que não nha nada a oferecer.
Palavras do médico: “Leva já pro
Padre Albino. Aqui não tem o que
fazer com ele”.
Meu marido foi socorrido por
uma equipe médica que feito leões
lutaram pela vida dele. Chegou com

grau 2 no hospital. Para os leigos,
essa escala é medida até 14, sendo
14 a nossa, dos vivos saudáveis, e 0
morto (acho que é isso, não me lembro bem). Sei que ele estava QUASE
morto, de modo que quase não conseguiram entubá-lo, mas fizeram de
tudo para salvá-lo. Ele ficou na UTI
sendo bem cuidado até o momento
final. Sei que os médicos, com base
na experiência deles, sabiam que
ele não sobreviveria. Seria humanamente impossível. Mas me lembro até hoje das palavras do médico:
“Mas tem Ele lá em cima”.
Que bom ver que ainda existem médicos humanos e que acreditam em Deus. E que bom que
Catanduva teve um dia um Padre
Albino para fazer por essa cidade
o que em nenhuma outra das
redondezas foi feito.
Adriana Moura, jornalista

Para atender ainda melhor, o
Hospital Padre Albino reforma a enfermaria par cular e de convênios
(5º andar), a Cozinha Industrial e a
Tecnologia da Informação.
A obra no 5º andar, iniciada em
setembro de 2012, está com 50%
da sua execução concluída. A cozinha industrial terá seu espaço sico redistribuído entre o Serviço
de Nutrição e Dieté ca, a área médica e assistencial. A equipe concluiu o fechamento em alvenaria e
já trabalha no reboco, na instalação

do sistema hidráulico e na inclusão
das caixas elétricas e da tubulação
para a passagem dos fios.
A equipe de obras da Fundação
Padre Albino concluiu a primeira
etapa da reforma da Tecnologia
da Informação, que contemplou
a subs tuição do sistema elétrico, a instalação do piso, a pintura
e a troca da porta de entrada. No
mês de abril, a equipe prepara o
espaço para a disposição do mobiliário e dará a sequência na segunda e úl ma etapa da obra.
Comunicação/HPA

A cozinha terá seu espaço redistribuído.

JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho que requerem níveis elevados de iluminação.
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Fundação reconduz sua Diretoria Administrativa
Os Membros da Fundação Padre
Albino, em assembleia realizada na
noite do dia 26 de março, referendaram os membros da Diretoria Administra va designados pelo Conselho
de Administração.
Em sua reunião do dia 14 do
mesmo mês, o Conselho de Administração reconduziu a Diretoria
Administra va, que havia assumido em maio de 2012, e cujo mandato, de quatro anos, se estende
até 31/03/2017. A diretoria está
assim cons tuída:
Presidente: Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante
Vice-presidente: Dr. Antonio José dos
Santos
Secretário: Edison Bonu
1º Tesoureiro: Laer Sérgio Dervelan
2º Tesoureiro: Joaquim Carlos Mar ns
Após o referendo, a Assembleia
Geral já empossou a nova Diretoria
Administra va.
Presidente
O presidente da Diretoria Admi-

nistra va da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, é Técnico
em Contabilidade pelo Colégio Comercial Catanduva, Administrador
de Empresas pela FAECA, ambos
man dos pela Fundação Padre Albino, e Advogado pela Faculdade
de Direito Riopretense, com PósGraduação em Direito Tributário.
Dr. Amarante iniciou sua vida
profissional na Coopera va Agrícola
Mista de Itajobi, seguida do Escritório
Contábil Itajobiense, Banco do Commercio e Indústria de São Paulo S/A
e Banco do Estado de São Paulo S/A,
onde se aposentou, como Gerente
Adjunto, por tempo de serviço.
Na Fundação Padre Albino,
Dr. Amarante foi admi do em
01/06/2000, tendo sido 3º e 1º tesoureiro da Diretoria Administra va, membro efe vo do Conselho
Fiscal e 1º secretário do Conselho
de Curadores.
Em 2009 foi designado ViceDiretor das Faculdades Integradas Pa-

Iniciados treinamentos para colaboradores
Neste dia 03 de abril, às 8 horas, na sala de treinamento do AME
Catanduva, o Setor de Recursos
Humanos deu início aos treinamentos do ano de 2013 para os colaboradores da Fundação Padre Albino.
Na abertura oficial, o presidente
da Diretoria Administra va, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, ressaltou a importância dos treinamentos
para os colaboradores, lembrando
que também foi colaborador de um
banco. Disse que o treinamento será
muito ú l para a vida profissional
e par cular de cada um deles e comentou que enquanto colaborador
sen a-se como se fosse dono da empresa tamanho o seu envolvimento
com a missão, visão e valores da organização. Dr. Amarante falou que
seu desejo é que os funcionários da
Fundação Padre Albino se sintam
como tal, em busca da excelência

na prestação de serviços à saúde da
população de Catanduva e região.
O primeiro treinamento, ministrado pelo psicólogo Silvio Luiz de Flório
para seis turmas nos dias 03, 04, 17
e 18 de abril, é Desenvolvimento
de habilidades gerenciais e Visão
sistêmica, que tem o obje vo de desenvolver uma visão sistêmica sobre
o trabalho e as reais necessidades e
habilidades gerenciais de forma competente e eficaz.
Es veram presentes também
o conselheiro Dr. Nelson Jimenes,
o gerente do Centro de Serviços
Compar lhados, Reginaldo Donize
Lopes, o Administrador do Hospital
Padre Albino, Rogério Bartkevicius,
e a gerente de RH da Fundação,
Cris ane Oliveira, que também falaram sobre a importância e a necessidade dos treinamentos nessa nova
fase da Fundação.
Imprensa/FPA

Imprensa/FPA

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante preside a Diretoria Administra va da Fundação.

dre Albino, com mandato até 2011,
sendo reconduzido ao cargo até
2013, afastando-se, porém, quando
assumiu a presidência da Diretoria
Administra va.
Com alteração no Estatuto da
Fundação, em 2009, passou a integrar o Conselho de Administração,
com mandato até março/2014. De-

signado presidente da Diretoria Administra va, Dr. Amarante renunciou
ao cargo de membro do Conselho de
Administração, porque assim determina o Estatuto Social da en dade.
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante é casado com a Profª Ângela
Maria Colombo Amarante, tem três
filhos e um neto.

Professor da Educação Física
obtém mestrado
O Prof. Américo Riccardi Vaccari
Lourenço, do curso de Educação
Física das FIPA, defendeu sua dissertação de mestrado dia 27 de março
úl mo, às 13h30, no Anfiteatro da
UNIFRAN – Universidade de Franca.
Aluno do Programa de Mestrado em Promoção de Saúde, Prof.
Américo fez sua pesquisa na área
de Saúde do Trabalhador, orientado
pelo Prof. PHD Paulo Roberto Veiga
Quemelo, docente e Coordenador
do Programa de Mestrado em

Promoção da Saúde daquela
universidade.
A tese “Promoção de Saúde no
Setor Calçadista: Avaliação do nível de a vidade sica e do índice
de massa corporal de funcionários da produção” foi avaliada pela
banca composta pelo Prof. Paulo
Roberto Veiga Quemelo, Profª Drª
Maria Georgina Tonello, docente
da UNIFRAN e UNAERP, e Prof. Dr.
Jair Rodrigues, docente da UNESP e
UNOESTE.
Divulgação

Prof. Américo e sua banca examinadora.

Faeca Júnior realiza curso
de atendimento ao cliente

Os treinamentos visam a excelência na prestação dos serviços.

A Faeca Júnior, empresa júnior
do curso de Administração das
Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA), realiza no dia 18 de maio,
das 13 às 17 horas, no Campus I,
o curso “Atendimento ao cliente,
pessoalmente e por telefone”, ministrado pelo Prof. Paulo Roberto
Vieira Marques, docente do curso.

O curso terá duração de 4 horas e é aberto aos alunos das FIPA
a aos profissionais da cidade de
Catanduva e região interessados. Os par cipantes receberão
cer ficado.
O Campus I das FIPA fica na Rua
Seminário, 281, São Francisco, em
Catanduva, fone (17) 3522.2405.
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Durante a limpeza de áreas grandes, acenda apenas as luzes necessárias.
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FIPA comemora o Dia Internacional
da Síndrome de Down
As Faculdades Integradas Padre
Albino comemoraram dia 21 de
março, das 8h00 às 17h00, na APAE
de Catanduva, o Dia Internacional
da Síndrome de Down, com a par cipação de 200 alunos da en dade.
A campanha deste ano teve por
slogan “Direito ao trabalho”. Coordenado pela Profª Drª Nilce Barril
Brighe , do curso de Medicina, o
evento foi realizado em conjunto
pelos cursos de Medicina e Educação Física das FIPA e contou com
a vidades de lazer, análise dos
sinais vitais – aferição de pressão
arterial e frequência cardíaca,
triagem para diabetes através de
dosagem de glicose e avaliação de
medidas antropométricas (peso,
altura, cintura, quadril, perímetro
cefálico e composição corporal).
“Após a análise dos dados triados, aqueles que apresentaram
variantes anormais foram encami-

Os alunos das FIPA e da APAE par ciparam de a vidades de lazer.

nhados para as especialidades dos
hospitais da Fundação para tratamento”, informou Profª Nilce.
Profª Nilce informou ainda que
o Dia Internacional da Síndrome
de Down foi fixado em 21 de março porque 21 é o cromossomo do
carió po humano envolvido na
síndrome e março, mês 3, por ser
uma trissomia (três cópias do cromossomo ao invés de 2 que seria o
normal).

Curso de Nutrição Esportiva em junho
Dia 23 de março, no Campus
Sede, foi realizado o curso de
Nutrição Espor va, ministrado pela
Profª Ms. Maria Angela Figueiredo
Tuma, do curso de Educação Física
das FIPA.
O curso teve carga horária de
8 horas e contou com a par cipação de 60 alunos dos cursos de

O CEP-FIPA tem esta cons tuição:
Izídio Pimenta de Morais – Médico anestesiologista, Presidente
Tânia Regina Bortolozzo Menegoli, Secretária
Ana Paula Girol - Bióloga/
Morfologia
Dario
Ravazzi
Ambrizzi
- Den sta/Bucomaxilofacial
João Ricardo Araújo dos Santos Biólogo/Bio sica Molecular
Neusa Ap. Severino de Ma os
- Professora/Filosofia
José Antonio Figueiredo – Advogado/Ciências Jurídicas
Eduardo Rogério Malaquias Chagas - Médico/Mastologista
Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga - Médico/Cirurgia do Trauma
Maria das Graças dos Santos
Melo, Representante dos Usuários
Os contatos com o CEP-FIPA
podem ser feitos pelo fone 173311-3229 ou coreme.fameca@
terra.com.br

Licenciatura e Bacharelado em Educação Física. A Profª Ângela informou que devido ao grande número
de interessados, o curso será oferecido novamente no mês de junho, em data a ser agendada, e
abrirá vagas para o público externo,
como alunos de outros cursos e exalunos do curso de Educação Física.

Alunos da Biomedicina doam sangue
Divulgação

Comitê de Ética em Pesquisa é reestruturado
A Direção Geral das Faculdades
Integradas Padre Albino - FIPA reestruturou o Comitê de É ca em
Pesquisa (CEP) para 2013, com melhoria na infraestrutura e aquisição
de equipamentos para funcionamento adequado. O Comitê iniciou seus trabalhos dia 25 de março
úl mo.
O Comitê de É ca em Pesquisa
é um colegiado interdisciplinar que
deve exis r nas ins tuições que realizam pesquisas envolvendo seres
humanos no Brasil. Os Comitês são
criados para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em
sua integridade e dignidade e para
contribuir no desenvolvimento da
pesquisa dentro de padrões é cos.
A responsabilidade primária de um
CEP é apreciar todos os protocolos
e/ou projetos de pesquisa envolvendo seres humanos a ele encaminhados, sejam das FIPA como de outras
ins tuições.

Divulgação

Dia 23 de março foi realizado o
1º Trote Solidário organizado pelos alunos veteranos e calouros do
curso de Biomedicina das FIPA. Os
alunos doaram sangue e fizeram cadastro para doação de medula óssea no Hemonúcleo de Catanduva.
De acordo com o Coordenador
do curso, Prof. Dr. Manzélio Cavazzana Júnior, foram feitas 48

doações, pois alguns alunos, devido aos resultados de exames ou
entrevista que antecede a doação,
ficaram impossibilitados. “Aqueles
que não puderam par cipar, como
alterna va, doaram 5 kg de café
torrado e moído que serão doados
para o Recanto Monsenhor Albino
e para o Hospital do Câncer de
Barretos”, disse o Coordenador.
Divulgação

Divulgação

Os integrantes do CEP/FIPA 2013

CAPACITAÇÃO Dia 9 de abril, das 17h30 às 19h00, no laboratório
de Informá ca do Campus Sede das FIPA, os docentes do curso de
Enfermagem par ciparam da “Capacitação para Plataforma Moodle”,
ministrada por Maira Mellara Spina, funcionária do Departamento de
Tecnologia da Informação.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes, janelas, pisos e forros.
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FIPA lança Centro de Estudos Educacionais
Divulgação

Público assis u a apresentação de sala de aula conectada (intera va).

As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) e o Ins tuto Superior
de Educação (ISE) apresentaram dia
11 de abril, às 19h30, no Anfiteatro
Padre Albino, as diretrizes do ins tuto, lançaram o Centro de Estudos
Educacionais Padre Albino (CEEPA)
e apresentaram uma sala de aula
conectada.
O Prof. Dr. Antonio Carlos de
Araújo, Coordenador do Núcleo
Gestor de Educação das FIPA, informou que o Centro de Estudos
Educacionais Padre Albino (CEEPPA),
é órgão auxiliar do Ins tuto Superior
de Educação (ISE), criado da necessidade de sistema zar e organizar o
pensamento educacional e pedagógico nas FIPA.
De acordo com ele, o CEEPA tem
como finalidade cons tuir-se em foro
permanente de discussão e interlocução sobre a pedagogia como ciência da educação, de reflexão sobre as
teorias educacionais do ensino básico

e ensino superior, de diálogos e estudos sistemá cos sobre as polí cas sociais e educacionais para a formação
con nuada de profissionais da educação, bem como de contribuir com
a produção de ar gos para periódicos
educacionais.
Diante disso, os obje vos do
CEEPA são promover discussão sobre
educação e ensino no âmbito das FIPA;
criar um pensamento educacional e
pedagógico nas FIPA, de forma a melhorar o desempenho do profissional
docente, diante das novas tecnologias;
possibilitar novas metodologias de
ensino, com inovação tecnológica;
treinar e capacitar professores nas
referidas inovações tecnológicas, sobretudo no que diz respeito às salas
de aula conectadas; atuar na melhoria
do desempenho do docente em sala
de aula; discu r permanentemente
sobre Educação e Ensino diante dos
desafios da contemporaneidade; incorporar ao ISE os valores históricos

Colégio de Aplicação elege CIPA 2013/2014
Nos dias 14 e 15 de março, das
7 às 18 horas, na sua Secretaria, o
Colégio de Aplicação realizou eleição
para a cons tuição da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes/
CIPA, gestão 2013-2014.
Os funcionários elegeram Rita de
Cássia Massambani Peres, efe va, e
Giovana Catarucci Amatuzi, suplente.
Os representantes do Empregador
são Tânia Maria Mazinini Pimentel,
efe va, e Fabiana Fiorin Checconi,
suplente.

A CIPA ficou assim composta:
Presidente: Tânia Maria Mazinini
Pimentel
Vice-presidente: Rita de Cássia
Massambani Peres
1ª Secretária: Patrícia Santos Parra
2ª Secretária: Angélica Garcia
Andreo Rodrigues
A Comissão tomou posse dia 17
de abril e o curso para cipeiros foi
ministrado pelo Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho (SESMT).

da educação brasileira na formação do
professor, de qualquer nível e modalidade de ensino; ser um centro irradiador dos valores da educação para uma
cultura de paz nas FIPA e na sociedade
catanduvense; traduzir em ação as discussões teóricas para a melhoria dos
cursos e melhoria do corpo docente;
contribuir para a revista de Educação,
que irá congregar esse pensamento,
como um discurso da práxis pedagógica das FIPA e criar uma base de educadores e docentes competentes para
atuar em várias áreas de conhecimento das FIPA.
Prof. Toninho Araújo disse também
que fazem parte do Centro de Estudos
Educacionais Padre Albino todos os
professores da área de educação do

Ins tuto Superior de Educação e que
o CEEPA realizará encontros mensais,
organizados pelo Núcleo Docente
Estruturante do ISE.
Em seguida o engenheiro de
produtos Ronny Portal apresentou
uma sala de aula conectada ou intera va. Na solenidade, ainda, houve
apresentação da dupla Pianíssimo, formada por Regiane Domingos (voz) e
Adriana Moura (piano).
Ao lançamento compareceram o
presidente da Diretoria Administra va
da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, o Vice-Diretor das FIPA,
Prof. Sidnei Stuchi, a Coordenadora
Pedagógica, Drª Dulce Vendruscolo,
Coordenadores de cursos, professores
e alunos.

Aula magna da 3ª Idade aborda o envelhecer
Divulgação

Dr. Eduardo Marques da Silva falou sobre o envelhecer na atualidade.

A Faculdade da 3ª Idade do curso de Educação Física das FIPA promoveu dia 09 de abril, às 19h30, no
Anfiteatro Padre Albino, a aula magna que marcou o início do ano le vo
de 2013. Sob o tema O envelhecer
na atualidade, a aula foi ministrada
pelo Prof. Dr. Eduardo Marques da
Silva, geriatra e docente do curso de
Medicina das FIPA.
A Profª Neuza Aparecida Severino de Matos, Coordenadora, abriu
a solenidade falando sobre a faculdade, a aluna Derly Costa Rodrigues
interpretou o texto Saber viver,
adaptação de Cora Coralina, autores
desconhecidos e, como ela disse,
“rabiscos próprios”, e houve apre-

sentação do coral da faculdade, regido por Sula Ocon.
Em sua aula, Dr. Eduardo disse
que para envelhecer bem a pessoa
deve fazer exercícios sicos diariamente e se alimentar corretamente
– apresentou a pirâmide alimentar.
Disse também da importância de
ler, viajar, fazer palavras cruzadas,
entre outras a vidades, e alertou
sobre a administração exagerada
de medicamentos, citando como
exemplo as vitaminas. Ao final da
aula, Dr. Eduardo respondeu às
perguntas das alunas da Faculdade
da Terceira Idade e de alunos do
curso de Educação Física das FIPA
presentes.
Divulgação

Divulgação

As integrantes da CIPA do Colégio.

PÁSCOA Dia 28 de março os alunos da Educação Infan l e do 1º ano do
Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação receberam a visita do coelho que fez a entrega dos ovos de Páscoa.
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
RuaBeloHorizonte,689-Fone:35225381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA
•Dr. José Luís Sampaio MarƟns
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 – 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César GrisoƩo
Av.: Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 – 3521 5339

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

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

JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

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

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

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Ceará, 847
Fones: 3525 2549 – 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

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

PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA

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

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

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

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E
ESTUDO DOS FLUXOS
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
REUMATOLOGIA
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiaƫ
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 – 3522 7601
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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Use luz natural de janelas sempre que possível.
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Direito lança o volume 7 de “Direito e Sociedade”
Divulgação

O curso de Direito das FIPA lançou dia 27 de março, às 19h30, no
Campus I, o volume 7 da sua revista Direito e Sociedade.
O Coordenador do curso, Dr.

Luis Antônio Rossi, abriu o lançamento e em seguida o aluno
Evandro de Oliveira Tin , do 5º
ano, falou a respeito da experiência
de ter ar go publicado na revista.

Recanto Monsenhor Albino recebe verba federal
O Recanto Monsenhor Albino
recebeu do governo federal (Ministério do Desenvolvimento Social)
verba de R$ 30 mil, que será repassada pela Prefeitura Municipal de
Catanduva. O convênio foi assinado
pelo presidente da Diretoria Administra va da Fundação, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, dia 19
de março, no gabinete do prefeito
Geraldo Vinholi. A verba será repassada em doze parcelas de R$ 2,5 mil/
mês pela Secretaria de Assistência

Social.
Agradecendo pelo repasse
da verba, Dr. Amarante ressaltou
que o Recanto Monsenhor Albino
tem déficit mensal de R$ 80 mil
e conta muito com o auxílio da
comunidade.
Localizado no Km 4 da Rodovia
Dr. Alberto Lahós de Carvalho, o
Recanto Monsenhor Albino, mando pela Fundação Padre Albino,
atende 63 idosos de ambos os
sexos.
Assessoria Comunicação Prefeitura Municipal

Ele destacou a oportunidade e o
incen vo que as FIPA dão para a
pesquisa e extensão, o que culmina com a produção de bons
trabalhos e sua consequente publicação. Evandro disse que desde
que entrou na faculdade seu
sonho era escrever um ar go, o
que acabou acontecendo diante
de sua persistente busca, o que
recomendou aos colegas.
O Editor Chefe, Prof. Donize
Pereira fez um resumo dos ar gos
publicados na revista e destacou a
publicação de três ar gos de autoria cole va, resultados das pesquisas acadêmicas realizadas no curso,
redigidos durante o ano de 2011,
todos com teor humanista “que
personifica e diferencia a prá ca
pedagógica dessa ins tuição de ensino, cujos conteúdos foram objeto
de apresentações e discussões em

vários eventos de pesquisa, notadamente o CONIC e CIC, este promovido pelas FIPA”, ressaltou.
Encerrando o lançamento, a Drª
Luciana Bernardo Mio o falou sobre seu ar go “Educar para a sustentabilidade: em busca de uma
nova forma de solidariedade”. A palestrante é socióloga pela Unicamp,
doutora em Sociologia pela UNESPAraraquara e professora universitária da Veris Faculdades, em
Campinas-SP, e das Faculdades
Integradas Padre Albino.
Ao lançamento compareceram
o Diretor Geral das FIPA, Dr. Nelson
Jimenes, o Vice-Diretor, Prof.
Sidnei Stuchi, a Coordenadora
Pedagógica, Drª Dulce Maria Silva
Vendrúscolo, a representante do
Núcleo de Editoração de Revistas,
Marisa Centurion Stuchi, professores e alunos.

Alunos do Colégio comemoram
o Dia Mundial da Água
Os alunos do 8º ano do Colégio
de Aplicação desenvolveram trabalhos em grupo sobre o tema “A
água em nosso planeta” para comemorar o Dia Mundial da Água.
De acordo com a Profª Tânia
Mazinini Pimentel, diretora do
Colégio, “com muita cria vidade
vários tópicos relacionados ao assunto foram abordados, como a
conscien zação da falta de água;

a quan dade de água potável no
planeta; o uso racional da água;
a água em nosso corpo; o efeito
estufa, entre outros.
Como parte da programação
comemora va os alunos assis ram palestra do engenheiro da
Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva - SAEC, Evandro
Eduardo Bobadilha.

GDP seleciona alunos para 2013

A verba será repassada em doze parcelas.

Conselho da Mulher doa leite ao Recanto
O Conselho da Mulher Empresária (CME) entregou na tarde do dia
13 de março, no Sincomércio, uma
quan dade recorde de leite a 21 endades assistenciais de Catanduva,
entre elas o Recanto Monsenhor Albino. Foram arrecadados, durante o
18º Encontro da Mulher Empresária,
4.077 litros de leite. Os produtos
foram trocados por convites para parcipar do Encontro, realizado no dia 4
de março, em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher.
O obje vo do evento, segundo
Vera Guimarães, “é levar conhecimento aos empresários e profissionais em

geral, aproveitando a oportunidade
para auxiliar as en dades que realizam um trabalho tão importante em
Catanduva e que fazem a cidade ser
conhecida por seu trabalho voluntário”. Antes da entrega, a presidente
do CME, Vera Bodra Guimarães, lembrou que o tema do Encontro da
Mulher, “Gen leza gera gen leza”,
também abre margem para se dizer
que solidariedade gera solidariedade.
Todos os representantes das en dades es veram presentes e agradeceram a ajuda, lembrando que ela é
importante para a con nuidade das
suas a vidades.

No dia 2 de março úl mo, no
Campus I, o curso de Administração
das FIPA realizou a seleção dos alunos
para par ciparem do GPD - Grupo de
Desenvolvimento Profissional neste
ano le vo de 2013.
O GDP é um programa semanal
que tem por obje vo treinar as habilidades sociais do futuro profissional
para que ele saiba lidar com demandas interpessoais, a fim de garan r
relações saudáveis e produ vas.

Segundo a Profª Cris ane Páschoa Amaral, docente responsável
pelo projeto, o programa GDP tem
por finalidade despertar o par cipante para este contexto, mostrando
a ele suas potencialidades e capacidades, por meio de a vidades direcionadas, onde lhes seja possível
vivenciar um pouco destas demandas empresariais. O programa existe
desde 2003 e já capacitou aproximadamente 530 alunos.

Idosos participam de atividades recreativas
No mês de março, os setores de
Psicologia e Terapia Ocupacional
do Recanto Monsenhor Albino desenvolveram uma programação
especial para os idosos.
A programação foi voltada para a vidades recrea vas diárias,
onde os idosos par ciparam de
a vidades cogni vas, com jogos
de dominó e de boliche e pintura.

Es mulando a compe ção,
quando o ganhador das a vidades
receberia um prêmio, os idosos
puderam se diver r, se socializar,
mo var-se e melhorar muito a
auto-es ma, além de integrar-se
com as profissionais e os próprios
internos.
A ganhadora da compe ção foi
a interna Antônia Troiano.
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Hospitais protestam contra o subfinanciamento do SUS
Comunicação/HPA

Funcionários do Hospital Padre Albino

Imprensa/FPA

Funcionários do Hospital Emílio Carlos

Os hospitais Emílio Carlos e
Padre Albino aderiram ao ato de
protesto contra o subfinanciamento do SUS realizado dia 08 de abril,
quando não foram realizados procedimentos ele vos (não urgentes) nas Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos do país.
A paralisação parcial foi uma forma de demonstrar para a população
a delicada situação financeira que os
hospitais enfrentam. O atendimento
às urgências e emergências foi mando para que a população não sofra
desassistência generalizada.
A pauta de reivindicações é o reajuste de 100% para os procedimentos de média e baixa complexidade
da Tabela SUS. O ato foi organizado
em conjunto pela Confederação das
Santas Casas, a Frente Parlamentar
de Apoio às Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos, em parceria com as
Federações e Frentes Parlamentares
Estaduais. O principal obje vo é
promover a discussão e um alerta à sociedade sobre o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde/
SUS, com ênfase na realidade da
crise das Santas Casas e Hospitais
Beneficentes.

O presidente da Diretoria Administra va da Fundação Padre Albino,
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante,
lembrou que o movimento, nascido em setembro de 2012 na cidade
de Votuporanga, já enviou o cios
à presidente Dilma Rousseﬀ e ao
Ministério da Saúde solicitando o
reajuste mínimo de 100% na tabela
de procedimentos do SUS.
“Diante do silêncio das autoridades, o movimento decidiu promover, então, essa paralisação dos
atendimentos ele vos como um
alerta do que pode ocorrer com as
Santas Casas se o reajuste não vier
logo”, disse Dr. Amarante. Ele informou que hoje as Santas Casas têm
uma dívida de 12 bilhões e um déficit
anual de 5 bilhões. “A situação está
insustentável e se não houver a correção da tabela do SUS, a falência
será total”, alertou, acrescentando
que já há Santas Casas fechando.
Dr. Amarante, salientando a importância regional dos hospitais
da Fundação no atendimento SUS,
disse que a en dade enfrenta dificuldades financeiras em termos de
custeio. “Felizmente não devemos
nada, pois a Fundação vem colocan-

do recursos próprios, mas registra
um déficit anual crescente na área
da saúde”.
O Diretor Técnico dos hospitais,
Dr. Jorge Valia , fez questão de registrar que os hospitais da Fundação
não recebem recursos a fundo perdido para custeio. Ele ressaltou que
os hospitais, mensalmente, extrapolam (e muito) a cota de atendimento contratada com o SUS. “O
que prestamos a mais não recebemos”, frisou.
O Coordenador Administra vo
do Hospital Emílio Carlos, Benedito
Carlos Rodrigues, disse que não
houve atendimento nos ambulatórios. No entanto, ele esclareceu que
a ação foi planejada, com foco para
que o paciente não vesse prejuízo. Benedito disse que 86% dos pacientes foram comunicados sobre
o ato e veram suas consultas remarcadas. Os 14% restantes, que
nham exames laboratoriais marcados, foram atendidos, disse.
O Administrador do Hospital
Padre Albino, Rogério Barktvicius,
prefere chamar o movimento de
“sensibilização”. Para ele, se não
houver sensibilização do governo

federal o sistema, que já está com
problemas, não terá mais condições
de atender a população.
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante lembrou que houve reajuste,
não linear, na tabela do SUS nos úlmos 10 anos na faixa de 57.3%. No
entanto, ressaltou ele, o IGPM aumentou 577.8%; a gasolina, 493.3%;
a energia elétrica, 539.4%; a água,
670%; o gás, 797.9% e o transporte
urbano 862.7%.
Já o Dr. Jorge Valia lembrou de
comentários de que muitas Santas
Casas têm problemas por má gestão,
o que não corresponde à verdade,
na maioria dos casos. Disse que há
gestão eficiente nos hospitais da
Fundação, através de pessoal com
experiência comprovada na área e
citou a contratação, no ano passado,
da KPMG, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, com o
obje vo de, entre outros, preparar o
plano estratégico de seus hospitais e
do plano de saúde.
“Os hospitais da Fundação Padre
Albino têm plenas condições de
atender a população, desde que
adequadamente remunerados”, finalizou Dr. Valia .

Vereador Julinho Ramos apóia a Fundação no ato
de mobilização nacional pelo reajuste da tabela do SUS
O vereador Julinho Ramos
(DEM), 2º secretário da Câmara
Municipal de Catanduva, apóia a
Fundação Padre Albino e o movimento de mobilização nacional das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos que reivindica o reajuste de 100% na tabela do SUS.
Julinho Ramos esteve na Coordenadoria Geral da Fundação Padre Albino levando seu apoio e
solidariedade ao presidente da
Diretoria Administra va, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante. “Hoje
Catanduva lidera uma região de 18
municípios, que deixam a desejar
no repasse de verbas para a saúde”,
disse. O vereador acha legí ma a

reivindicação das Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos. “Não é uma
ajuda; é uma necessidade”.
“Nós sabemos o quanto a
Fundação Padre Albino faz na área
da saúde para Catanduva e região.
O que seria de Catanduva sem a
Fundação?”, perguntou. Para Julinho, o reajuste da tabela do SUS é
urgente, importante e vai corrigir
uma situação que já é uma calamidade. “Se não cuidarmos disso agora
será tarde demais, finalizou Julinho,
frisando a importância de se olhar
com cuidado para a causa das Santas Casas. Agradecendo o apoio,
Dr. Amarante disse que são de a tudes como a do vereador Julinho

Ramos que a Fundação Padre Albino
precisa.
“Estamos inseridos no contexto
da penúria que vivem as Santas Casas
e hospitais filantrópicos porque, apesar de nada devermos, estamos colocando dinheiro do próprio bolso para
manter abertos os hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos”, disse o presidente da Diretoria Administra va da
Fundação.
Para Dr. Amarante, “a população,
capitaneada pelas autoridades constuídas e lideranças polí cas, pode
e deve elevar sua voz junto conosco
para sensibilizar o governo federal
da necessidade urgente de se rever
os valores pagos pelo SUS. Como
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O reajuste da tabela do SUS é urgente, disse
Julinho Ramos.

bem disse o nobre vereador, não se
trata de uma ajuda à Fundação Padre
Albino, mas de uma necessidade
da população, antes que seja tarde
demais”.

