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COMPLEXO ESPORTIVO A FIPA inaugurou dia 18 de junho último, no Câmpus Sede, o “Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio”, prédio com 1.005 metros
quadrados para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física. O novo prédio se somará às duas quadras cobertas e à minipista de atletismo, formando o complexo esportivo dos cursos. Página 11.

Recursos para o HCC

Hospitais reativam o Programa 5S

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino
se reuniu com o secretário de Estado da Saúde no dia 30 de maio último,
em São Paulo. Na reunião foi solicitada a liberação de R$ 2 milhões para a
conclusão da Radioterapia. Página 12

Os hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino” reativaram o Programa
5S. Os colaboradores são convidados a participar da metodologia que
será a base de melhorias que incluem desde a organização dos setores
de trabalho até a padronização dos processos. Página 06.
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Complexo Esportivo
Prof. Ivo Dall’Aglio,
uma redenção!
A FIPA inaugurou
no dia 18 de Junho
último um complexo
esportivo ao qual deliberou dar o nome
do saudoso professor
Ivo Dall’Aglio, em justa homenagem àquele que foi, junto com
outras personalidades importantes para a Fundação Padre Albino, o próprio Padre Albino inclusive, responsável pelo surgimento, em 1973,
de mais uma faculdade para Catanduva e região - a ESEFIC
- Escola Superior de Educação Física e Desportos de Catanduva. As modernas instalações do Complexo Esportivo Prof.
Ivo Dall’Aglio destinam-se às atividades de ensino, esportivas
e de prevenção à saúde. Poucas instituições de ensino superior possuem infraestrutura semelhante.
Custos à parte, quem tem muito a comemorar são,
em primeiro lugar, todos os estudantes da FIPA, especialmente os de Educação Física - bacharelado e licenciatura.
O espaço é aberto também aos funcionários da Fundação.
No local há uma cozinha de apoio para eventos festivos.
Outros departamentos da Fundação, tais como seus hospitais e AME, também poderão se beneficiar do espaço
recém-inaugurado.
Ninguém, entretanto, está mais radiante com a inauguração desse complexo esportivo do que os dirigentes da
Fundação Padre Albino, principalmente o Dr. Nelson Jimenes, diretor geral das Faculdades Integradas Padre Albino.
Essa alegria tem razão de ser porque o curso de Educação
Física passou por um fio para não ser desativado. Poucas
pessoas sabem, a não ser aquelas que presenciaram um
momento muito delicado que o então curso de bacharelado
da Educação Física vivenciou entre 2010 e 2011, quando a
administração municipal da época resolveu não renovar o
comodato de mais de 30 anos, e exigiu a desocupação imediata do Conjunto Esportivo Municipal onde estava instalado até então o curso.
A criação e instalação da ESEFIC só se tornou possível
porque o então prefeito municipal à época, Dr. João Righini, solidário à causa de Padre Albino, cedeu aquele espaço
onde o curso permaneceu por mais de 30 anos cumprindo
seu mister. O próprio Dr. João Righini fez menção a isso em
artigo publicado no jornal O Regional de 29/06/2016. Citou,
entre outros batalhadores para que o curso fosse instalado,
o Dr. Renato Bueno Neto, Dr. Lenício Pacheco, Dr. Arlindo
Busnardo, Túlio Tricca e Gentil de Angelo.
Entre 2010 e 2011, a administração municipal, sob alegação de que aquele local abrigaria um projeto esportivo
profissional incompatível com a presença da faculdade
dividindo o espaço, solicitou a desocupação do Conjunto
pelo curso. Projeto que, afinal, não vingou. Foi um momento de muita angústia e decepção, pois naquele momento a
Fundação não dispunha de outra estrutura capaz de abrigar o curso de Educação Física e em tão pouco tempo. A
ESEFIC ficou na iminência de fechar.
Embora ocupando um espaço público, não imaginávamos ter que deixá-lo algum dia porque sua estrutura,
além de ser apropriada para abrigar um curso de educação física, recebia, como contrapartida, toda manutenção
e cuidados necessários e ainda continuava à disposição da
comunidade e da própria Prefeitura para outros eventos ou
atividades. Quantas vezes as aulas não foram suspensas por
causa disso? Não só fomos surpreendidos pela solicitação
da Prefeitura como ficamos indignados com a forma com
que isso foi feito; sem nenhuma sensibilidade ou respeito
àqueles que tanto lutaram pela instalação do curso e suas
finalidades sociais. Após mais de 30 anos ocupando e mantendo em boas condições de uso o Conjunto Esportivo Municipal, sem contar os investimentos próprios da Fundação
na construção de anexos e salas de aula, não esperávamos
ser enxotados da forma como fomos, sem chance de poder

oferecer aos alunos algo minimamente satisfatório para as
aulas práticas. Levá-los às dependências do Hospital Emílio
Carlos foi a saída, embora inadequada. Para agravar, naquele momento a Fundação passava por uma grave crise
financeira, daquelas que vez por outra acometem as entidades filantrópicas prestadoras de serviços ao SUS, e não
podia fazer o investimento em tão curto espaço de tempo.
Nem mesmo isso sensibilizou o mandatário. Como lenitivo,
ofereceu R$ 50.000,00 para a construção de uma quadra
poliesportiva nas dependências do Hospital Emílio Carlos
que, além de insuficientes, jamais chegaram aos cofres da
Fundação por problemas burocráticos.
Hoje, graças ao espírito combativo e empreendedor
dos dirigentes da Fundação, podemos dizer com muito
orgulho que a inauguração do Complexo Esportivo Professor Ivo Dall’Aglio, menos de seis anos após o despejo
sumário, tem, para nós, um sabor de redenção. Apesar de
tudo, aquilo que poderia ter causado um prejuízo irreparável ao sistema educacional de Catanduva e aos cofres da
Fundação com o fechamento do curso foi, pelo contrário, o
ponto de inflexão para que ressurgisse das cinzas tal qual
Fênix. E continua a formar excelentes e competentes profissionais. Seremos sempre gratos a todos que foram solidários aos propósitos de Padre Albino, permitindo que a
Fundação ocupasse aquele espaço. Jamais nos negaríamos
a desocupá-lo, por qualquer motivo que fosse. Contudo, a
forma com que a Fundação Padre Albino foi tratada é que
causou perplexidade. Reitero que, apesar do uso gratuito do
espaço, a causa era e continua a ser muito nobre, já que o
grande beneficiário sempre foi o cidadão catanduvense. Foi
por isso e para dar sustentabilidade ao Hospital Padre Albino
que Padre Albino tanto batalhou para a implantação deste e
de outros cursos superiores em Catanduva. Economicamente
também a Fundação nada ficou devendo ao erário público
municipal, já que durante o tempo que lá esteve sempre cuidou com o maior carinho de toda a estrutura, mantendo-a em
excelentes condições – talvez de outra forma ficasse abandonada. Lá, realizamos várias obras de ampliação sem nenhum
reembolso; pagamos religiosamente todas as despesas de
custeio, energia elétrica, segurança etc.
Na mesma época, mas por outros motivos, o executivo municipal também se recusou a renovar o comodato
do prédio da FAECA, que abriga os cursos de Administração e Direito e que, da mesma forma, havia sido cedido
para a Fundação, ou seja, em razão da causa. Mesmo com
dificuldade, a Fundação não teve outra saída a não ser
comprar o prédio da FAECA para não ter de fechar os cursos lá instalados.
A Fundação respeita muito as administrações públicas
e quer sempre manter um bom relacionamento com todas
elas assim como com qualquer outra instituição pública ou
privada e, se possível, parcerias. Mas esses episódios indignaram muito. Por isso, é grande a nossa alegria hoje por
termos resgatado essa autonomia com dignidade. Marcou
a falta de respeito ao espírito e visão de Padre Albino em
criar fontes alternativas de renda para a manutenção dos
hospitais, quem sabe já prevendo a falta de financiamento adequado do poder público à saúde, proporcionando,
ainda, oferta de ensino de qualidade aos jovens catanduvenses. A Fundação, assim como agora, cobria os déficits
dos hospitais com os recursos das atividades de educação
e, mais recentemente, do seu plano de saúde. A Fundação é
privada, é verdade! Mas seus fins são públicos e que o diga
a população assistida. Projetos pessoais ou com fins menos
nobres nunca podem se sobrepor à causa do povo.
Meus sinceros cumprimentos aos familiares do saudoso Professor Ivo Dall’Aglio, um exemplo de profissional e ser
humano a ser seguido.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Membros Conselheiros da
Fundação Padre Albino
22 – Pe. Sylvio Fernando Ferreira
27 – Dr. Antonio Hercules
Coordenadoria Geral
03 - Roberto Pizzi
04 - Ramiro Braz Martins da Rocha
08 - Monize da Silva Sousa
09 - Amanda Cristina Costa
Benedito Maria
12 - Roseli Martins da Rocha
15 - Luciana Primo
18 - Daniele de Cássia P. Romero Betrame
Tatiana da Silva Guchardi
19 - Claudemir Viana Lopes
20 - Salvador José Izepan
Tiago Dametto Gobbe
Wilson Artur Zampieri Filho
22 - Fabiano Zeferino Gonçalves
24 - Angélica Rodrigues da Costa
25 - Tatiane Kratuti Devitto
29 - Ronaldo da Silva Costa
31 - Carlos Ernani Sangiorgi
Osmar Cherubim Lereu
Vicente de Oliveira Júnior
Hospital Padre Albino
01 - Andrieli Fernanda dos Santos Souza
Camila Luzia Damiana Chieratto
Daniela Drapella Nakamoto
Rafael José Lemos
Shirlei Matucho
03 - Jéssica Siqueira Monteceli
04 - Rita de Cássia Brambilla da Silva
05 - José Roberto Ferreira de Souza
Luana Alves da Silva
Maria Delci Gomes
06 - Fabrícia de Cássia Presente
Izabel Cristina Brachi Fava
Paula Fernandes Gravata
Sélvia Elena Lima
Vânia Aparecida Lazarini
07 - Eliane Lourdes Vieira
Esmerinda Cavassana da Silva
Maria Cláudia Piccolo Barbosa
08 - Eduarda Fernanda Alamino Dias
Elizandra Regina Rorato
Gabriela Grizoste Cassiolato
Juliana Rosa da Silva
09 - Benedito de Castilho Carvalho
Eliana Aparecida de Souza
Lucélia Fernanda Domingos
Zilda Aparecida Guimarães
10 - Débora Fernanda Meneguesi
Emília Cristina Furtado
Letícia Cristina de Osti
Lígia Paola Longo Cândido da Silva
11 - Flávio José da Silva
Nayara Cristina Silva
12 - Jéssica Fernanda Leite
Renata Aparecida Teixeira da Silva
13 - Elisabeth Alves de Oliveira
José Luís Cabreira
Madalena de Cássia Rodrigues das Neves
Valdir Cândido Dionísio
14 - Amanda Beatriz Miranda
Maria Helena de Lucena Silva
Maria Soares de Moraes Fava
Sandra Cavalieri
Schalon Seraphin
Tânia da Cruz
15 - Luís Fernando Silva
Maria Antonia Fragoso
16 - Diego Henrique de Souza
17 - Canídia Agnalda Vetucci
Jeruza da Penha Bernardes
Kátia Cristina de Oliveira Alves
Márcia Cristina Ruiz Pedroso

18 - Andreia Custódio Braga
Izabelle Garcia Martins
Dr. Sidney Ivo Gerlack Júnior
Sonia Cristina de Britto
19 - Marta Maria Alves de Souza Costa
Nair da Silva Monte
20 - Antonio Donizete de Souza
Bruna Paulino
José Marciano Valente
21 - Josiane Soares Gonçalves
Sabina Perpétua Silvério
Susy Pesarini Beia
23 - Luciana Walquiria Massola
24 - Fátima Perpétua Ferrari
Jaice Regina Caserta Ribeiro
Liliany Alves de Queiróz Barão
25 - Antonio Faria da Silva
Patrícia do Nascimento Silva
Perside Valzacchi Fernandes
26 - Larissa Pagliuco
Maria Aparecida Parra
27 - Andrea de Souza Silva e Silva
Jane Maria Garcia
Josiane Batista da Silva Duarte
Maitana Suelen Canassa Toledo
Maria Helena Bertolo Camargo
Maria Teodoro Borsato
28 - Clébia Antonia Bucalon
Jucilene Souza de Jesus
29 - Valdirene Aparecida de Sousa Dutra
30 - Daiana Geraldi da Silva Ribeiro
Fernando Gaspar Gatarossa
Izaias Martins
Jéssica Alcieri Molina
Rogério Bartkevicius
Vera Lúcia Querino Cupaioli
31 - Francielli Franciosi
João Ferreira Ministro
Lucas Floriano Corsi
Hospital Emílio Carlos
01 - Michele Tavares de Menezes Processo
Rosângela Cristina Silvestre
02 - Gláucia Cristina da Silva do Carmo
Rosângela Aparecida Piovesan de Brito
03 - Lucineia da Silva Velho
04 - Douglas André Gomes
05 - Maria do Carmo Guimarães
06 - Anneliese Elze Brattig
Célia Madalena Carleci Ferreira
Dalva Alice Fabre do Carmo
Roseli Cavassani
07 - Eliane Silmara Zirondi
José Roberto Dermindo
Maria Aparecida Nelson Bianchi
08 - Lair Aparecida Pereira
Sílvia Helena de Souza da Silva
09 - Doris Pereira Cabrera
10 - Kelita Regina Flora
Ruth Marculina Bezerra de Mattos
11 - Aparecida Maria Vieira Cardozo
Micheli Fontes Galindo
12 - Magaly Aparecida da Silva
13 - Alessandra Soares de Lima
14 - Alessandra Martins dos Santos Alves
15 - Jaqueline Aparecida Osti da S. Santos
Maria Isabel Perozzi
18 - Lucas Baldan Frezarini
Priscila Aparecida Villa
19 - Eliskedma Moreira Canhete Teixeira
20 - Andrea Cristiane Dutra Campos
Eziel Mariano da Silva
21 - Andresa Juliana da Silva Souza
22 - Belmiro Morgado Júnior
Guilherme Buriosi Pereira
24 - Adriana Vantaggiatto Rouxinol Orlando
Vanilde Alves Nogueira
25 - Marcos Antonio Martim
27 - Adriano de Melo Mingoia

27 - Gilberto Mantovanelli
Leonice José Alves Iembo
28 - Darci Ferreira da Silva
Josmara Carine Pepineli
Renata de Arruda Machado
29 - Ana Paula Garavelo Ricci Main
Claudenice dos Santos Rocha
Elisabete Machado
30 - Bruno Aparecido Monzani
Edineia Aparecida Leão Magalhães
Recanto Monsenhor Albino
10 - Clair de Fátima Traldi
11 - Meire Aparecida da Silva
12 - Cleide Aparecida de Almeida da Silva
17 - Irmã Anália Nunes
18 - Elizabete Carmen dos Santos
19 - Magali Manhane Coelho
21 - Angela Bonafe
31 - Ana Maria Oliveira Lacroes
Lilian Karla Buniak Pinto
Colégio Catanduva
14 - Márcia Pereira
21 - Carmelita Aparecida de Oliveira
Profª Rosemeire Aparecida Marques Rosa
25 - Prof. Adilson Orsi
Milene Aparecida Thomazeli
30 - Profª Thaiza Perez de Luca
Padre Albino Saúde
05 - Gabriela Della Libera de Lima
07 - Juliana Aparecida de Souza Silva
24 - André Massoni Fernandes
25 - Joice Fernanda Lopes Pereira
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
03 - Elis Maria Felicia
09 - Deniz Simiel
11 - Patrícia de Carvalho Fracasso
15 - Sérgio Luis Bolzani
17 - Juliana Aparecida Aguliari de Godoi
21 - Lucilene de Fátima dos Santos
22 - Damaris dos Santos
26 - Maria de Fátima Franco Garcia Sisto
29 - Camila Soares
30 - Nadir Aparecida da Cruz Carvalho
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Prof. João Alarcon Júnior
02 - Izabel Marques
Marcos Roberto Pedroso
03 - Marisa Centurion Stuchi
04 - Prof. Sérgio Rebelato
Profª Simone Mayra Fernandes
05 - Vilma Eugênio dos Santos
07 - Ivanilda Cristina Zancheta
Vanessa Cristina Manganeli da Silva
08 - Prof. Fernando Augusto Albuquerque Mourão
11 - Prof. Alfeu Cornélio Accorsi Neto
12 - Prof. Luís Roberto Rissi
Prof. Paulo César Biagi
Vera Lúcia de Oliveira
13 - Prof. Carlos Alberto Montovani Costa
Rosana Gregório
14 - Prof. Renato Lorenzon
16 - Profª Maria Rita Braga
19 - Antonio Carlos Ganga
20 - Prof. Alberto Hamra
22 - Profª Márcia Alcântara Santos Cavazzana
23 - Prof. Antonio Carlos Arruda Souto
24 - Profª Eliana Gabas Stuchi Perez
25 - Profª Cibelle Rocha Abdo
Profª Janaína Ornelas
26 - Débora Aparecida Arens
Profª Ivana Mussi Gabriel
27 - Profª Márcia Helena Magati Antonioli
Rosinete Lopes Araújo
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Construção de uma oncologia
sustentável e centrada no paciente!
Em um País onde pacientes percorrem 1000 a
2000 Km atrás de um tratamento oncológico (radioterapia ou quimioterapia) como recentemente
mostrou o Jornal Nacional;
Em um País onde uma ambulância sai da Bahia
e percorre três dias com um paciente para tratamento de próstata em São Paulo com a permissão
do Gestor Municipal;
Em um País onde em 2,5 anos tivemos três Ministros de Estado da Saúde e três Diretores do Hospital que normatiza as políticas de câncer, como
poderemos ter uma oncologia universal, descentralizada, integral e com sustentabilidade?
É impossível!
Para assumir um compromisso de se construir
uma oncologia sustentável e centrada no paciente
é preciso a construção de quatro pilares.
Em primeiro lugar, todos os atores, ou seja,
gestores e prestadores devem estar envolvidos e
alinhados no processo. Um sistema com uma forte
regulação, onde o gestor local (Estado ou Município) converse de uma forma integrada. O câncer, por
ser uma patologia complexa, não pode ficar limitado
a uma regulação local (município). Há uma grande
dificuldade dos municípios darem sequência a partir do diagnóstico quando não existem serviços de
referência, local ou regional. Como proposta para
regulação, avaliação, controle e financiamento, a
oncologia precisaria ser gerenciada por um Gestor
Estadual ou até mesmo Federal.
O segundo pilar é o fortalecimento do Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Câncer –
CONSINCA como o órgão formulador de políticas
públicas de oncologia no País. Hoje, infelizmente,
as entidades filantrópicas que combatem o câncer
não têm onde discutir suas dificuldades no tratamento. É preciso reconhecer que o tratamento do

câncer passa inicialmente por um diagnóstico diferencial abrangendo todos os exames – média e
alta complexidade. Que as cirurgias sejam realizadas através de protocolos avançados em suas técnicas, as quimioterapias possam ser através de administração de medicamentos com resolutividade
e a radioterapia seja disponibilizada sem filas de
tratamento e em conjunto com a quimioterapia.
Que os serviços assumam os casos paliativos não
deixando os pacientes sem tratamento na hora
em que mais precisam do hospital.
Criação de um estudo como forma de remuneração sem ser a tabela, como terceiro pilar. Os
hospitais atenderiam os pacientes em linha de cuidado assumindo o paciente do diagnóstico até a
alta/óbito. Os hospitais que atendem os pacientes
do Sistema Único de Saúde, na sua integralidade, e
que hoje apresentam um déficit mensal na ordem
de 20 a 25% para cada atendimento, possam ser
contemplados com incrementos como forma de
compensar esse déficit sem ter a necessidade de
socorrer-se por doações. Ainda nessa linha, os serviços considerados Centros de Alta Complexidade
em Oncologia/CACONs devem ter um diferencial
de valorização em relação aos serviços considerados como Unidades de Alta Complexidade em
Oncologia/UNACON.
Finalmente, como quarto pilar, um sistema
composto por corpo técnico permanente com capacidade de resolução para que a oncologia possa avançar. Infelizmente, após cada mudança de
titular do Ministério da Saúde, a estrutura técnica
acaba sendo alterada e consequentemente novas
ideias e novas práticas não avançam.
• Pascoal Marracini, Presidente da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas
de Combate ao Câncer/ABIFICC

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

Contratado na função de

Depto
HPA

Promovido para

Jeﬀerson Cavalcante de Souza

Enfermeiro

Beatriz Figueiredo Capelli

Auxiliar Administra vo I

Caio Vinicius Gambarini Rodrigues

Digitador

HPA

Cin a Aparecida Fernandes Mar ns Porta

Auxiliar de Enfermagem

HEC

Técnico de Enfermagem

Paulo César Andrade

Auxiliar de Enfermagem

HEC

Técnico de Enfermagem

Adriano de Melo Mingoia

Auxiliar de Enfermagem

HEC

Técnico de Enfermagem

Ana Maria Teodoro

Auxiliar Administra vo I

HPA

Auxiliar de faturamento

Mayara Theodoro Neves

Auxiliar de Enfermagem

HEC

Técnica de Enfermagem

Coord.

Enfermeiro Coordenador
Supervisora de Telemarke ng

Auxiliar Técnico I Nível I

Homenageados
do mês
Cristina Marson Coimbra - Faturamento de Convênios
Lúcia Alves de Araújo – Cozinha
Carla Christina Correia – Copa
Valdirene Ap. S. Dutra – Lactário
Jaiara Azevedo de Morais – Laboratório de Análises Clínicas
Maritsa de Freitas Scarbini – Farmácia
Ademir Aparecido Padovani – Recebimento Fiscal
Natália da Silva Estevo – Faturamento SUS
Daiana Geraldi da Silva – Escriturária Endoscopia
Fabiana B. Santos – PABX
Joyce Isabela Froelich – Fisioterapia
Charlene Carla Moura Fagundes – Radiologia
Nathália Miler – 5° Andar
Edna Maria Amorim – 4° Andar
Andréia Silva Machado – 3° Andar
Thaís Ohnmacht Marcelli de Jesus – Pediatria
Elizabeth Aparecida dos Santos – UTI Adulto
Suellen Cristina Martins Macedo – Hemodiálise
Reginalva Perpétua da Silva Ananias – UTQ
Alex Sandro Marques – Unidade de Urgência e Emergência
Isabel M. Ferreira da Silva – Berçário
Cláudia Aparecida Lopes Braga – Centro Obstétrico
Cacilda Pontes Gouveia – Maternidade I
Cleide Maria Paulino de Lima – Maternidade II
Fabiana Gomes Martins Bigoni – UTI Neonatal
Márcia Cristina Ferraz Pereira – UTI Infantil
Viviane Aparecida Santos Justino – Posto III
Maria Ivonete Chagas – Agência Transfusional
Cristiane Maria Graciano Pedrasoli – Banco de leite

Claudenice dos Santos Rocha – Coordenação de Enfermagem
Valdete de Oliveira – Ambulatórios
Aparecida D. S. da Silva – Central de Materiais e Esterilização
Leandro Martins – Enfermagem
Joice Priscila Alves da Silva – C2 Ímpar
Maria Luzia Rocha – C2 Par
Aparecida de Fátima Freitas – C3 Ímpar
Elaine Cristina Toledo – C4
Vanessa Aparecida Velasco – C5
Cícera Aparecida de Jesus – Centro Cirúrgico
Rosicleia Gomes dos Santos Camargo – Moléstias Infecciosas
Aparecida Ribeiro Merighi – Unidade de Tratamento Intensivo
Flávia Cristina França – Farmácia
Gisele Fernanda Jacometto – Laboratório de Análises Clínicas
José Henrique Alexandre – Manutenção
Eleni Vieira da Silva – Monitoramento
José Roberto Dermindo – Portaria
Cristiane Patrícia de Matos – Quimioterapia
Aghata Talita Ferreira Nunes Neves – Recepção
Cássia Maria de Souza – Diretoria Clínica/ SAME
Luciana da Silva Serafin – Cozinha
Lourdes Bigoni Schincaglia – Copa
Getulino Alves de Oliveira – Telemarketing
Luiz Augusto Dalla Pria – Transporte

Benedita Siqueira Camargo - SHL
Graziela A. Almeida - Técnica de Enfermagem
Simone P. Mendonça - SND

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em maio, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!
Hospital Padre Albino
Maria José Prieto
Márcia Ferreira Antonio
Mariana Jordão Negrisão
Nilza Aparecida Moreira Vicentim
Camila Massoni de Souza
Tamires Pereira Duarte Paes
Jussara Eloisa de Paula Cavalcante
Cristiano Bispo dos Santos
Rodrigo Fabiano Santiago
Nertan Gomes de Souza
Andréia dos Santos Mori
Regiani Candido Quirino
Elizeu Renato da Silva Classe

Hospital Emílio Carlos
Gislaine Rodrigues Coutinho
Roselange Alves Ribeiro Arlati
Isabel Pereira da Silva
Larissa Siqueira
Leonardo Marques de Castro
Fabrício Tavares de Menezes
Lucinete Rodrigues Siqueira
Fernando Aparecido de Azevedo
Oswaldo Marcello Junior
Aline Samanta Bedutti
Jesus Custódio Braga
Luzia Maria da Encarnação Neta

Fábio Morettin de Oliveira
Carla dos Santos Ribeiro

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!

AME
Célia Cruz Rosa Bonise
Milene Cristina Dutra
Elias Maria Felícia
FIPA
Izabel Marques
Vera Lúcia Pereira dos Santos
Danilo Aparecido de Souza
Vanessa Cristina Manganeli

Colabore com o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) doando a
partir de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de energia elétrica.

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000

LAZER E VARIEDADES
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Saiba reaproveitar alimentos
O limão e a laranja são frutas com múltiplas
propriedades medicinais. Frequentemente os
consumidores tomam o suco, já que pode ser ingerido facilmente, e seu sabor ácido tem resultado agradável para combinar com muitos outros
alimentos. Entretanto, a maioria das pessoas joga
as cascas de limão e de laranja no lixo, desconhecendo que elas possuem de cinco a dez vezes mais
nutrientes do que o próprio suco, entre os quais
se destacam as vitaminas A e C, cálcio, magnésio,
betacaroteno e potássio.
Tanto a casca do limão quanto a da laranja tem
propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e
antifúngicas e por isso podem nos ajudar a combater a acne e evitar cravos e espinhas.

Segredos culinários
Limpeza de panelas
5. Para tirar a marca avermelhada que fica na
panela de pressão quando você cozinha feijão,
lave a panela e coloque sobre o fogo para secar.
Quando a panela estiver bem quente, jogue água
e esfregue com palha de aço.
6. Para tirar as manchas amarelas da panela
depois de uma fritura, ensaboe bem a parte amarelada e deixe esquentar. Depois, passe uma palha
de aço enquanto a panela estiver quente.
7. Para tirar as manchas da frigideira de alumínio,
cozinhe dentro uns pedaços de maçã com água durante alguns minutos. As manchas sairão facilmente.

Dicas de grafia
* Há muitos anos ou anos atrás ou a muitos
anos atrás. NUNCA “há muitos anos atrás”!
* “Ir ao encontro de” é concordar. “Ir de encontro a” é discordar. Exemplo: A decisão foi de encontro à tomada pelo ex-diretor. O que ele aspirava ia
ao encontro do que ela também queria.

Costumes & Mitos
Você sabe como surgiram as luzinhas de árvores de Natal?
As primeiras lampadinhas elétricas de Natal
foram criadas por um instalador de PABX de uma
companhia telefônica. Antigamente, as velas eram
os enfeites mais usados; como eram perigosas e
podiam causar incêndios, o funcionário retirou
pequenas lâmpadas de um velho quadro de distribuição telefônica, conectou-as juntas, colocou-as
em volta de uma árvore e enganchou a conexão
em uma bateria.
Você sabia que os gladiadores começaram a
lutar em funerais?
Originalmente, as lutas dos gladiadores eram
consideradas como uma forma de sacrifício humano nos funerais em Roma para celebrar os mortos.
Porém, no primeiro século antes de Cristo, elas se
tornaram mais populares do que os próprios funerais e passaram a ser instituídas em várias comemorações do império romano.

DICA: para eliminar rastros de pesticida, você
pode lavar as frutas com uma colher de suco de
limão e uma colher de vinagre dissolvida em um
copo de água.
Segue receita do Programa Alimente-se Bem
do SESI.

CULINÁRIA

Biscoito de
cascas de frutas
Ingredientes
½ xícara (chá) de casca de laranja
½ xícara (chá) de casca de limão
1 xícara (chá) de açúcar
½ xícara (chá) de amendoim triturado
2 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (chá) de canela
1 xícara (chá) de margarina
1 colher (café) de sal
2 gemas
1 colher (chá) de essência de baunilha
Modo de preparo: Corte as cascas de limão
e laranja em tiras, deixe de molho de um dia
para o outro na geladeira trocando de água
de vez em quando. Escorra e reserve. Para o
biscoito, misture os ingredientes e adicione
as cascas. Modele os biscoitos e leve para assar, por 20 minutos ou até dourar, em forma
untada.
Rendimento: 25 porções
Tempo de preparo: 30 min
Valor calórico/porção: 121,87 kcal
Colaboração: Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Emílio Carlos

Água da torneira
fica leitosa quando
congelada. Para fazer
cubos de gelo claros
como cristal, ferva
a água, deixe esfriar
um pouco e encha as
formas de gelo
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Todos são formados da mesma massa de
farinha, mas não cozidos no mesmo forno.
Provérbio Iídiche

DATAS
COMEMORATIVAS
01 – Dia da vacina BCG
02 – Dia do hospital
04 – Dia do operador de telemarketing
08 – Dia do panificador
09 – Dia do soldado Constitucionalista
10 – Dia da pizza
12 – Dia do engenheiro florestal
13 – Dia do cantor, do engenheiro sanitarista e
mundial do rock
14 – Dia do propagandista de laboratório
16 – Dia do comerciante
17 – Dia da proteção de florestas
18 – Dia do trovador
19 – Dia do futebol e da caridade
20 – Dia da amizade e pan-americano do engenheiro; aniversário da chegada do homem a Lua (1969)
22 – Dia do trabalhador doméstico
23 – Dia do guarda rodoviário
25 – Dia do colono, do escritor e do motorista
26 – Dia dos avós
27 – Dia do motociclista
28 – Dia do agricultor

29 alimentos que dão músculos
01 – Sementes de girassol
Além de serem grande fonte de proteína, estão cheias de nutrientes importantes para os músculos. Exemplo: vitamina E, potente antioxidante
que pode prevenir danos causados por radicais
livres após treinos pesados. Um punhado de sementes de girassol é ótimo snack.
02 – Edamame
Mais famosa como soja verde, é uma proteína
vegetal, de baixo teor de gordura, que tem todos
os aminoácidos essenciais à formação dos músculos. Ponha-a na salada. Você compra em mercados
orientais e lojas de produtos naturais.
03 – Farinha de linhaça dourada
À venda em lojas de produtos naturais, contém ômega-3, nutriente que reduz a velocidade
da quebra de proteínas no organismo. Para formar
músculos, você precisa armazenar novas proteínas mais rápido do que rompe as velhas. Ponha a
farinha sobre frutas ou bata com sucos depois da
malhação.

CURIOSIDADE
Qual é a diferença entre geleia real e própolis?
A geleia real, da qual a abelha rainha se alimenta, é uma secreção natural das abelhas mais jovens.
Essa secreção é rica em proteínas, carboidratos, vitaminas e lipídios. A geleia também tem substâncias
capazes de regenerar células mortas, o que garante a longevidade da rainha. Com ação anti-inflamatória
e cicatrizante, a própolis é usada pelas abelhas para fechar as fendas da colmeia.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Dia do Descarte no HEC.

Comunicação/HPA

Dia do Descarte no HPA

Hospitais reativam o Programa 5S
Os hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino” apresentam o novo Programa 5S. Por meio do Controle
de Qualidade Hospitalar, os colaboradores são convidados a participar da metodologia que será a base de
melhorias que incluem desde a organização dos setores de trabalho até a padronização dos processos.
De acordo com a enfermeira responsável pelo projeto, Maria Cláudia Piccolo Barbosa, o programa tem
como objetivo principal melhorar a qualidade dos
produtos e serviços. “Com o 5S queremos educar para
a simplicidade dos atos e, consequentemente, promover um ambiente de trabalho melhor, reduzir os desperdícios, prevenir os acidentes e otimizar os recursos
e o espaço físico”, explica.
O Departamento de Qualidade dos hospitais da
Fundação Padre Albino, em parceria com o Núcleo de
Educação Permanente, coordenou uma especialização
para 54 auditores internos do Hospital Padre Albino no
dia 11 de maio, às 10h e 15h, no Anfiteatro Padre Albino.
Já no Hospital Emílio Carlos, a capacitação aconteceu
no dia 20 de maio para 49 auditores. Após o treinamento para os profissionais integrantes do projeto, aconteceu nos dias 16, 17, 23 e 24 de maio a apresentação do
5S para todos os colaboradores dos hospitais.

O primeiro senso trabalhado foi o Seiri (Senso da
Utilização). No dia 1º de junho aconteceu o Dia do Descarte no Hospital Emílio Carlos. A ação foi replicada no
Hospital Padre Albino no dia 3 de junho com o objetivo
da troca de materiais e/ou eliminação de produtos desnecessários para a organização dos setores.
A metodologia 5S surgiu na década de 50, no Japão, e tem como objetivo apresentar resultados expressivos quanto à organização de setores de trabalho
e padronização dos processos.
A instituição criou uma campanha personalizada
com mascote e logomarca. O próximo senso a ser trabalho nos hospitais é o da organização.

Visita à Maternidade
Comunicação/HPA

Pintura externa revitalizada
O Departamento de
Manutenção e Obras da
Fundação Padre Albino
coordenou as ações de
proteção da estrutura
predial do Hospital Padre
Albino. A torre de seis andares que abriga o Centro
Cirúrgico, a Unidade de
Terapia Intensiva Adulta e
enfermarias recebeu nova
pintura externa.
O trabalho foi executado pela empresa Alessandro Fabrício Rodrigues
Pintura e Cia Me.

Comunicação/HPA

Reforma da cozinha
do “Emílio Carlos”
O Departamento de Obras da Fundação Padre Albino concluiu a reforma na cozinha do Hospital Emílio
Carlos. A construtora contratada (Thiago Rithelle Rodrigues Pintura Me) trocou os azulejos e pisos, substituiu
as esquadrias das janelas de ferro por alumínio e executou a pintura interna e externa no local.
As intervenções integram o planejamento de melhorias que vem sendo realizadas nos hospitais da Fundação Padre Albino.

Visita à Maternidade esclarece gestantes.
O Hospital Padre Albino realizou no último dia 19
de maio, às 14h, no Anfiteatro Padre Albino, visita monitorada à Maternidade. Na ocasião, as enfermeiras
obstetras Luciana Braz de Oliveira Paes e Aline de Poli
acolheram as gestantes presentes dos municípios de
referência e percorreram as dependências do setor esclarecendo dúvidas.
Na oportunidade, as colaboradoras da Fundação Padre Albino gestantes também foram convidadas a participar da reunião em comemoração ao Dia das Mães,
celebrado no último dia 8 de maio.
A gerente assistencial e membro do Comitê Gestor
dos hospitais da Fundação, Adriana Bianchi Tanaka, ressaltou a importância da ação e agradeceu a presença
das gestantes participantes. O médico Mauro Casanova
falou sobre os tipos de parto e apresentou os recursos
médicos disponíveis no hospital. A Maternidade do
Hospital Padre Albino dispõe, por exemplo, de Centro
Obstétrico próprio, ou seja, os partos são feitos num
ambiente específico e integrado com o Berçário e a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.
A iniciativa integra o planejamento institucional
de humanização que sugere uma série de ações para
aprimorar a qualidade no atendimento. As visitas acontecem mensalmente com o agendamento prévio pelo
telefone 17-3311-3038.

Modelo para a região
O Grupo de Curativos do Hospital Padre Albino/HPA
recebeu no último dia 13 de maio a visita dos profissionais Gláucia Lahoz e José Adailton de Faria, responsáveis pelos serviços de prevenção e curativos da Unimed
Lar Rio Preto, para a troca de experiências.
A equipe de São José do Rio Preto veio conhecer as
rotinas, os formulários e o fluxo praticado pelo Grupo
de Curativos do HPA. A partir do encontro, os visitantes
organizarão os seus protocolos de acordo com as especificidades do serviço.
Para a enfermeira coordenadora do Grupo de Curativos do HPA, Maria Cláudia Piccolo Barbosa, a interação entre as equipes fortalece as iniciativas praticadas
pela instituição. “O hospital preconiza a Segurança do
Paciente e, consequentemente, o trabalho de prevenção de úlcera por pressão é criterioso e de referência”,
comenta.
Na ocasião, a equipe da Unimed Lar elogiou o serviço realizado e ressaltou a união e o envolvimento de
todos os integrantes do Grupo de Curativos do HPA e
pontuou que as informações obtidas serão de grande
valia para a reestruturação do Grupo de Curativos da
empresa, em São José do Rio Preto.
Comunicação/HPA

Grupo de Curativos troca experiências.

Encontro com recepcionistas
O Serviço de Atendimento ao Cliente/SAC do Hospital Padre Albino, em parceria com o Núcleo de Educação Permanente da Fundação Padre Albino, realizou
encontros com as equipes das recepções e os profissionais envolvidos com a entrega do formulário de pesquisa de satisfação nos dias 30 e 31 de março, a partir das
14h, no Anfiteatro Padre Albino.
A ação tem sido realizada anualmente para a disponibilização de normas e rotinas. De acordo com a
coordenadora do SAC, Maristela P. P. Neves, o objetivo
é a aproximação das equipes de trabalho e a troca de
experiências. “Em 2015, o hospital promoveu os encontros nos dias 4 e 5 de março com orientações técnicas e
dicas sobre a auto-maquiagem”, conta. As participantes
dos encontros de 2016 também obtiveram informações para a contribuição com a boa imagem pessoal. “A
cabeleireira Sueli, do Centro de Beleza, orientou sobre a
importância dos cabelos presos no ambiente hospitalar
e forneceu dicas de penteados”, diz.
As participantes expuseram o conhecimento em
relação ao atendimento adequado aos pacientes e familiares e esclareceram as dúvidas. A organização da
atividade promoveu dinâmicas com as equipes para
ressaltar a importância da integração e comunicação
entre os serviços.
As colaboradoras do SAC Mariane Cajuella e Natália
Cristina Roma entregaram dobraduras confeccionadas
especialmente para a ocasião e o hospital forneceu às participantes kits com acessórios para cabelo como mimo.
Divulgação

Coordenação do SAC orienta colaboradoras.
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Faculdade da Terceira Idade ganha logomarca
A Faculdade da
Terceira Idade da
FIPA ganhou logomarca. O processo
de elaboração foi
iniciado no dia 22
de março quando
as alunas tiveram
aula sobre a força de uma marca
com o designer
gráfico e proprietário da agência
Galgo, Dennis Olívio. A aula teve o objetivo de mostrar
às alunas sobre a importância dos elementos que dão
significado à logomarca para o público que se deseja
atingir e assim, refletirem quais eram os elementos que
identificavam a faculdade, para então, sugerirem ideias
para a criação da logomarca.
Com as diversas informações e sugestões dadas
pelas alunas, a agência elaborou três logomarcas com
diferentes conceitos. A logomarca escolhida teve como
base inicial a ideia de retratar de forma simples e alegre
o conceito de renovação e realização. Mesclando a imagem de um rosto sorridente, uma flor e os raios de sol, a

logomarca tende a passar a ideia de que não importa a
idade; é sempre tempo de florescer e brilhar em busca
de se realizar e ser feliz.
Palestras No último dia 7 de junho, às 14h00, no
Câmpus Sede, alunos do curso de Direito da FIPA, do
grupo de extensão “Observatório social das relações de
consumo”, e a Profª Beatriz Trigo, coordenadora, ministraram palestra sobre os direitos do consumidor na faculdade. O grupo falou sobre uso do cartão de crédito,
serviços bancários, garantias, planos de internet e direito de arrependimento de uma compra, assim como
a página no Facebook “Observatório do consumidor”
onde, semanalmente, postam artigos e pesquisas sobre
as relações de consumo com o objetivo de orientar o
consumidor sobre os seus direitos.
Dia 24 de maio, o farmacêutico da Fundação, Belmiro Morgado Júnior, ministrou a palestra “Vendendo
saúde”. Ele conversou com as alunas sobre os riscos da
automedicação, reforçando que os medicamentos devem ser usados somente com a indicação de um profissional habilitado, e sobre a importância da adesão
ao tratamento, ou seja, de usar o medicamento corretamente, “nem mais, nem menos; apenas o suficiente”
explicou Belmiro.

Treinamento de crossfit

Orientação sobre hipertensão,
diabetes e H1N1
Nos dias 29 de maio e 03 de junho, às 8h00, no Salão
Paroquial da Igreja de Santa Terezinha, seis alunos do 4º
ano do curso de Enfermagem da FIPA realizaram atividade educativa sobre prevenção e cuidados com a hipertensão arterial sistêmica, Diabetes Mellitus e H1N1.
Sob orientação da Profª Antonia Serradilha, os alunos
conversaram com grupo de mulheres da terceira idade
sobre a importância das estratégias de prevenção e de
controle dessas doenças.
Os alunos participavam do Estágio Supervisionado
em Saúde Coletiva na USF Drª Isabel Etruri, no bairro
Parque Flamingo.
Divulgação

Os alunos orientaram grupo da terceira idade sobre
três doenças.

Contra o Aedes aegypti
Divulgação

No último dia 21 de maio, na praça do Aeroclube de
Catanduva, o curso de Bacharelado em Educação Física da FIPA realizou treinamento de crossfit, ministrado
pelo Prof. Leonardo Eid Marques. A atividade fez parte
do projeto de extensão “Sábado em conjunto” e contou
com a participação de aproximadamente 70 pessoas,
entre elas, alunos e docentes do curso.
Meio Ambiente No último dia 5 de junho, Dia do
Meio Ambiente, às 9h00, na Avenida César Guzzi, no
bairro Pachá, em Catanduva, o curso participou do TEM
Mais Verde, promovido pela TV TEM e Prefeitura de Catanduva. Durante o evento foram plantadas 300 mudas
de árvores com a colaboração dos alunos, acompanhados pelo Prof. Fernando Varoto.
Palestra No último dia 18 de maio, no Anfiteatro Padre Albino, o curso promoveu a palestra “Periodização
do treinamento de força muscular em academias”, ministrada pelo Prof. Dr. Mário Charro, que abordou Manifestações da força muscular e suas variáveis agudas;
Montagem de programas e sistemas de treinamento
e Periodização linear e não linear. O Prof. Mário Charro
é autor de livros, docente e coordenador da Pós-Graduação da FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas). A
palestra fez parte do projeto “Ciclo do Conhecimento”
promovido pelo CREF-4/SP. Cerca de 200 pessoas participaram da palestra entre alunos do curso de Bacharelado e egressos.
Jogos Interclasses De 23 a 25 de maio, no Câmpus
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Sede, o curso de Licenciatura realizou os Jogos Interclasses. As equipes formadas por alunos do curso disputaram futsal, voleibol, basquetebol, handebol, xadrez, tênis
de mesa e atletismo. O 3º ano foi o vencedor geral. O segundo colocado foi o 2º ano e o terceiro o 1° ano. Os vencedores de cada modalidade ganharam medalhas. Os
Jogos têm o objetivo de realizar trabalho em equipe em
que os alunos compreendam e identifiquem os vários
elementos organizacionais de um evento competitivo,
ampliem a percepção sobre os aspectos educacionais
envolvidos e reconheçam as peculiaridades emocionais
que compõem a vivência da disputa esportiva.
Jogos Intercursos De 30 de maio a 03 de junho, o
curso de Bacharelado promoveu e participou dos “I Jogos Intercursos Padre Albino” com a participação dos
cursos de Biomedicina e Medicina, que disputaram as
modalidades feminina e masculina de futsal, handebol,
voleibol, basquetebol, tênis de mesa, atletismo e xadrez. Na classificação geral, o 4° ano de Bacharelado em
Educação Física e a turma do curso de Medicina foram
os campeões e receberam troféu. As equipes vencedoras de cada modalidade ganharam medalhas. Durante
os jogos foi realizada a campanha do agasalho de 2016.
Doação de roupas No último dia 09 de junho, o Coordenador do Bacharelado, Prof. Igor Braz, entregou, no
Fundo Social de Solidariedade do município, as roupas
arrecadadas na Campanha do agasalho 2016 realizada
durante os Jogos Intercursos Padre Albino.

Alunos do 1°ano do curso de Administração, sob a
orientação das professoras Maria Tereza de França Roland e Eunice Alonso, realizaram Campanha de Mobilização contra o Aedes Aegypti. A campanha foi dividida
em etapas e iniciada no dia 29 de março, com a leitura
individual de texto motivador, que possibilitou aos alunos, em grupos, extraírem dados e informações básicas
para definir o enfoque que seria dado durante o trabalho. A segunda etapa foi o desenvolvimento de apresentação sobre o tema e orientação das docentes. No
dia 03 de maio, 13 trabalhos foram apresentados pelos
grupos em sala, dos quais, seis foram escolhidos para
apresentação às demais turmas do curso nos dias 31 de
maio, 01 e 07 de junho.
O objetivo da campanha foi unir a conscientização e
mobilização da comunidade acadêmica em relação ao
enfrentamento do mosquito ao conteúdo programático de algumas das disciplinas do primeiro ano do curso
- Temas Contemporâneos: Textos e Contextos, Métodos
e Técnicas de Pesquisa Científica e Comunicação Empresarial I, promovendo atividades interdisciplinares de
leitura, reflexão, debate e produção textual.
Divulgação

Alunos na sala de aula debatendo sobre o Aedes.

Funcionários do BB
doam ao Recanto
O Gerente Geral Renato Cintra Fernandes e a Gerente
de Negócios Roberta Camargo Pequim, da agência 050
do Banco do Brasil de Catanduva, visitaram o Recanto
Monsenhor Albino dia 15 de junho último para levar
produtos em doação arrecadados entre os funcionários.
Os bancários doaram quatro pacotes de fraldas geriátricas, tamanho médio, com 26 unidades cada, quatro
pacotes do tamanho grande, com 24 unidades cada, e
30 sabonetes de glicerina da marca Johnson & Johnson.
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Divulgação

Divulgação

No período entre 16 e 20 de maio, o município de Catanduva promoveu a Campanha de Enfrentamento e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes e o curso de Direito da FIPA participou ativamente
das ações de planejamento e execução da campanha.
No dia 17 de maio, às 14h30, no CRAS Juca Pedro, a
professora do curso de Direito e coordenadora do Projeto
SUAS, Ana Paula P. de Oliveira, a aluna do 4º ano Mariana
da Silva Jacob e o psicólogo do Poder Judiciário Dr. Paulo
Pereira ministraram palestra sobre abuso e exploração
sexual para aproximadamente 150 usuários da rede socioassistencial de Catanduva, além de membros do CRAS
e da Secretaria de Assistência Social do município. Neste
mesmo dia, às 18h30, oito alunos ministraram palestra
na EM Waldemar Martins Aydar para professores da rede
municipal com foco na notificação compulsória do abuso sexual contra criança e adolescente, tema pouco difundido entre os profissionais da educação e ferramenta
importantíssima no combate ao abuso e à exploração
sexual de crianças e adolescentes. O conteúdo das palestras foi elaborado pelos alunos integrantes do grupo
de extensão “Democracia e Cidadania: implantação do
SUAS e controle social”, que intermediou a participação
do curso de Direito nesta campanha municipal.

O curso plantou uma árvore no Câmpus Sede.

Pedagogia realiza atividades
de Educação Ambiental
Nos dias 6 e 7 de junho último, o curso de Pedagogia da FIPA, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Catanduva, realizou atividades de Educação
Ambiental pelo Dia Nacional do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho.
No dia 6, os alunos do 3° ano, sob responsabilidade da Coordenadora do curso, Profª Silene Fontana, e
da Profª Jéssica Maria dos Santos, fizeram abordagem
sobre “Arborização urbana e educação ambiental no
contexto escolar” para as turmas do 1º, 2º e 4º anos
do curso. No dia 07, às 16h00, representantes de todas
as turmas, a coordenação e docentes plantaram uma

árvore no Câmpus Sede, simbolizando a preocupação
do curso com as questões ligadas ao meio ambiente. A
árvore ganhou o nome de Nina, devido a sua aparência delicada. Às 19h, no saguão térreo, os alunos do 3°
ano distribuíram 50 mudas de árvores para os alunos
dos outros cursos da FIPA dispostos a realizar o plantio em suas residências e deram as orientações para a
realização do plantio urbano.
O objetivo foi estimular ações de Educação Ambiental na FIPA, assim como conscientizar sobre a importância da arborização urbana para a manutenção e
qualidade de vida.

Mostra de pesquisa e lançamento de revista
No último dia 16 de maio, às 20h00, no Câmpus São
Francisco, o curso de Administração da FIPA, através
do Núcleo de Pesquisa, coordenado pelo Prof. Paulo
Marques, promoveu a sua X Mostra de Pesquisa. Os
alunos pesquisadores apresentaram os resultados dos
três projetos finalizados em março deste ano e outros
quatro novos projetos aprovados para realização em
2016/2017.
O objetivo da Mostra foi enfatizar a importância da
realização dos projetos de pesquisa para o curso de Administração, para os professores pesquisadores e para
os alunos. Após as apresentações, a Profª Maria Tereza
de França Roland, Editora-Chefe da revista “Temas em
Administração: Diversos Olhares”, promoveu o lançamento do volume 7. Cada professor responsável por
artigos publicados neste volume recebeu um exemplar
da revista.
Palestra No dia 23 de maio, às 19h30, o curso promoveu a palestra “A arte de superar desafios”, ministrada por Walkíria da Silva Kaminski, de Fortaleza/CE.
Para tratar do tema, durante a palestra, Drª Walkíria
apresentou o trabalho voluntário que desenvolve sobre Arte Terapia Comunitária nos Estados do Maranhão,
Piauí, Pará, Amazonas, Santa Catarina, Rio Grande do

Sul, Mato Grosso do Sul e Ceará. A palestra contou com
a participação dos docentes e alunos dos terceiros e
quartos anos do curso de Administração. Walkíria da
Silva Kaminski é Doutora em Arte Terapia, Mestre em
Teoria Literária e escritora.
Meio Ambiente
No dia 17 de maio, às 19h30, o curso realizou o VII
Encontro do Meio Ambiente. A palestrante Drª Maria
Teresa Vilela Nogueira Abdo, Pesquisadora Científica
nível IV da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, com atuação no Polo APTA Centro Norte de
Pindorama-SP, ministrou a palestra “Responsabilidade
socioambiental na sociedade, nas instituições governamentais e nas empresas”. Cerca de 100 pessoas participaram da palestra, entre elas, alunos, professores e
funcionários do Câmpus.
Cursinho No último dia 14 de maio foi encerrado o
cursinho de Matemática Comercial para Concursos, ministrado pelo Prof. Marcílio Antônio Bortoluci, que tem
o objetivo de preparar alunos que pretendem prestar
concursos públicos. O cursinho teve a participação de
37 alunos do curso de Administração da FIPA. A previsão de nova turma é para o mês de setembro deste ano,
com aulas aos sábados.

Abertas inscrições para academia do Câmpus Sede
O curso de Bacharelado em Educação Física está
com inscrições abertas para alunos e funcionários interessados em praticar atividades físicas gratuitamente na
academia do novo complexo esportivo no Câmpus Sede
da FIPA. As aulas são acompanhadas pela profissional de
educação física Isabela Lima e por estagiários do curso.
A musculação será de segunda a sexta, das 10h00

Campanha municipal

às 14h00 e das 15h00 às 19h00, e o Pilates continuará
de terça e quinta-feira, das 17h15 às 18h00. O início das
aulas está previsto para agosto. As inscrições podem ser
feitas de segunda a sexta, das 15h00 às 19h00, na nova
academia. Para iniciar as aulas, os inscritos deverão
apresentar um atestado médico que comprove aptidão
para a prática de exercícios físicos.

Divulgação

O curso participou ativamente da programação da campanha

Palestra na Semana
do Meio Ambiente
Dia 03 de junho último, no Câmpus São Francisco,
para marcar a Semana do Meio Ambiente, o curso de
Direito da FIPA promoveu a palestra “Desenvolvimento
sustentável, possibilidades e limites”, ministrada pela
geóloga, professora universitária e Secretária do Meio
Ambiente de Catanduva, Kátia Casemiro.
A secretária, inicialmente, fez breve histórico dos
principais encontros e acordos internacionais com relação à proteção ambiental para, em seguida, chamar
à reflexão, não só alertando sobre a necessidade de atitudes conscientes, como também apontando, na prática, o que cada um pode fazer e o que tem sido feito
em especial pelo Município para melhoria da qualidade
ambiental. “O planeta pode existir sem nós. Nós é que
não podemos existir sem o planeta”, observou ela.
A palestra contou com a participação dos alunos de
todos os anos do curso de Direito.
Como funciona a sociedade
No dia 21 de maio último, o curso recebeu a educadora Samara Felipo, Coordenadora pedagógica do Instituto Paulo Freire, de São Paulo, para ministrar a palestra
“Como funciona a sociedade”. Ela falou sobre conceitos
e categorias por ela julgados essenciais à compreensão
da dinâmica econômica central nas sociedades modernas e seus desdobramentos sociais, assim como a inter
-relação dos seres humanos e o trabalho.
Palestra para adolescentes
No dia 24 de maio, a Profª Ivana Mussi Gabril, docente do curso de Direito da FIPA e coordenadora do projeto
de extensão “Controle social dos gastos públicos”, ministrou a palestra “Diga não aos pequenos atos de corrupção”
para alunos do Colégio Santo Antônio, em São José do Rio
Preto. O propósito foi apresentar as cartilhas educativas do
controle social dos gastos públicos aos adolescentes de
11 a 14 anos para que tenham consciência da gravidade
de praticar pequenos atos de corrupção, mesmo aqueles
que são considerados normais pela maioria da população,
como comprar CD pirata, ficar com troco errado, furar fila,
sentar em assento preferencial, colar etc.
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Trabalhos de docente da FIPA são apresentados em Portugal
e os laboratórios de Histopatologia, Imuno-histoquímica e
Multidisciplinar. “O investimento da FIPA permitiu a aquisição
de equipamentos e material de
consumo para a realização dessas pesquisas e também houve fomento para participação
docente e de vários alunos em
congressos para apresentação
de trabalhos”, explicou.
Para a pesquisadora, “esse
grande investimento da FIPA
em pesquisa possibilitou o desenvolvimento de vários projeProfª Drª Ana Paula Girol fez contatos com pesquisadores de vários países.
tos de pesquisa na instituição,
Quatro trabalhos, relacionados à fitoterapia, desen- com o fortalecimento da iniciação científica, grande
volvidos pela Profª Drª Ana Paula Girol, Coordenadora envolvimento de discentes de medicina e biomedicina,
do curso de Biomedicina e docente do curso de Medi- técnicos e parcerias com docentes da FIPA e de outras
cina da FIPA, foram apresentados no 6th International instituições, como Unesp de São José do Rio Preto e
Congress on Medicinal and Aromatic Plants realizado Jaboticabal, Famerp, Famema e Faceres”.
Profª Ana Paula acrescenta que “os bons resultados
em Coimbra, Portugal, de 29 de maio a 01 de junho.
Os trabalhos são “Lavandula officinalis and extract permitiram a obtenção, neste ano, de auxílio da FAPESP,
of arctium lappa as therapeutic alternatives for the sob minha coordenação, para aquisição de mais equitreatment of second degree burns”; “Morus nigra and pamentos para pesquisa”. Por fim, ela conta que de
allium sativum on model of hypertension induced by 2011 a dezembro de 2015, além de vários trabalhos
dexamethasone”; “Anti-inflammatory effects of herbal publicados na revista do curso de Medicina da FIPA,
medicines on a model of chronic obstructive pulmo- de inúmeros trabalhos apresentados em congressos,
nary disease induced by cigarette smoke” e “Anti-in- muitos dos quais premiados, foram publicados sete traflammatory effects of piplartine on endotoxin-indu- balhos em revistas científicas indexadas internacionais,
divulgando sempre o nome da FIPA.
ced uveitis”.
De volta ao Brasil, Profª Ana Paula disse que o conA Profª Ana Paula disse que desde 2011, quando iniciou suas linhas de pesquisa (proteína anti-inflamatória gresso foi muito interessante e propiciou intercâmbio
Anexina A1 e fitoterápicos em processos inflamatórios de informações e contatos com pesquisadores de váe tumorais) na FIPA, foram realizados vários trabalhos rios países. “Os quatro trabalhos apresentados foram
usando a Unidade Didática e de Pesquisa Experimental muito elogiados pela riqueza em técnicas usadas, resultados obtidos e qualidade”, disse ela. Para a pesquiDivulgação

Congresso de Pediatria
Os alunos do curso de Medicina da FIPA Felipe Branco
Arcadepani e Natália Oliveira Gonzaga apresentaram o
trabalho “Aleitamento materno: nível de conhecimentos
dos estudantes de um curso de Medicina do interior do
Estado de São Paulo” durante o IX Congresso Gaúcho de
Atualização em Pediatria, realizado em Porto Alegre, de 1
a 4 de junho último.
O trabalho, desenvolvido pelos alunos e pelo Prof.
Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga, orientados pela
Coordenadora do curso, Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, teve como objetivo investigar o conhecimento e
a segurança dos alunos de Medicina sobre a prática do
aleitamento materno através da aplicação de pesquisa
com os próprios alunos do curso. Após a análise da pesquisa, os autores concluíram que os alunos do Internato
apresentaram bom conhecimento sobre aleitamento,
mas existem pontos deficitários no conteúdo programático ministrado, sugerindo a necessidade de desenvolver
ações de revisão e complementação teórica, além de
programas de capacitação dos docentes das atividades
práticas e melhor integração das disciplinas da área materno-infantil.
Jornadas No dia 7 de junho, às 19h30, no Anfiteatro Padre Albino, a Liga da Dor realizou a 1ª Jornada de
Anestesia em Oftalmologia com as palestras “Avaliação
pré-anestésica para cirurgias em oftalmo”, pelo Prof. Dr.
Jaime João Jorge, anestesiologista e docente do curso;
“A cirurgia de catarata”, pelo Dr. Thiago Pardo Pizarro,
médico oftalmologista, e “Pós-operatório oftalmológico
no paciente geriátrico”, pelo Prof. Dr. Eduardo Marques,
médico geriatra e docente do curso.
No dia 31 de maio, às 19h30, no Anfiteatro Padre Albino, as Ligas de Oncologia e Clínica Médica promoveram a I Jornada de Clínica Médica e Oncologia. Os temas
abordados foram “Emergências oncológicas” e “Efeitos
colaterais pós-quimioterapia” pelo Dr. Fábio Leite Couto
Fernandez, chefe do Serviço de Oncologia do Hospital
de Base de São José do Rio Preto. A jornada contou com
a participação de aproximadamente 150 alunos.

sadora, “isso mostra que a FIPA apresenta condições
de figurar entre grandes instituições de pesquisa, especialmente na ampla linha de pesquisa em plantas
medicinais”.
A Profª Ana Paula ressaltou que as ervas brasileiras
são pouco conhecidas e despertam interesse da comunidade científica. Por isso, ela e a Profª Andreia de Haro
Moreno estão estabelecendo parceria com a Fazenda
Experimental de Pindorama, com Profª Drª Maria Tereza
Abdo, “para fazer uma varredura das espécies lá cultivadas no sentido de conhecer melhor suas características
medicinais e, a partir daí, desenvolver testes em modelos experimentais na busca de novas drogas anti-inflamatórias, antibióticas e antitumorais”, finalizou

PDL recebe o presidente
da Diretoria Administrativa
Nos dias 18 e 20 de maio, o Núcleo de Educação
Permanente e o Departamento de Recursos Humanos
realizaram o quarto encontro do Programa para Desenvolvimento de Líderes (PDL), que contou com a participação do presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, que falou sobre gestão de pessoas e liderança, sobre sua carreira profissional e enfatizou a importância do aprimoramento profissional dos líderes e membros da equipe
para o alto desempenho.
O Programa para Desenvolvimento de Líderes (PDL)
da Fundação Padre Albino, iniciado em fevereiro deste
ano, tem como objetivo principal promover o desenvolvimento dos líderes apresentando modernas ferramentas para gestão estratégica de pessoas.
Divulgação

O modelo é você
Nos dias 7 e 8 de junho, às 10h00, no Câmpus Sede, os
alunos do curso de Medicina da FIPA receberam o Médico
do Trabalho da Fundação Padre Albino Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro, o Engenheiro de Segurança do Trabalho
Rodrigo Manzoni e o Técnico em Segurança do Trabalho
Ronaldo da Silva Costa para falar sobre a NR32 e a Lei nº
14.466, de 08/06/2011. A NR32 é uma norma do Ministério do Trabalho que cuida da saúde dos profissionais da
área de saúde e a Lei nº 14.466, de 08/06/2011, proíbe os
profissionais desta área de utilizarem equipamentos de
proteção individual fora do ambiente de trabalho.
O objetivo do encontro foi orientar os alunos quanto à
norma, que tem sido rigorosa dentro dos hospitais, mostrar o trabalho que o SESMT (Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) tem
realizado para se adequar às normas e para promover a
campanha de conscientização “O modelo é você” que está
sendo desenvolvida na Fundação Padre Albino. A campanha tem o objetivo de conscientizar os profissionais da
área da saúde sobre a importância do uso do jaleco.
Queimaduras No último dia 4 de junho, das 8h00
às 12h00, na Praça Monsenhor Albino, a Liga de Cirurgia
Plástica do curso, em conjunto com a ABLCP (Associação
Brasileira das Ligas de Cirurgia Plástica) e a SBC (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), realizou a campanha
do Dia Nacional do Queimado. A campanha teve a participação de colaboradores da UTQ (Unidade de Tratamento de Queimados) do Hospital Padre Albino, de médicos residentes, do Dr. José Antônio Sanches, docente
do curso, e do projeto Sara & Cura.
A Liga orientou a população como agir diante de
queimadura através de cartazes e folhetos e os alunos
aplicaram questionário para medir o grau de conhecimento das pessoas, obtendo 119 respostas. Além disso,
em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, comemorado também no dia 5 de junho, a Liga distribuiu 200 mudas de aroeira para as pessoas que passaram pelo local,
para incentivar o plantio de árvores.

Dr. Amarante enfatizou a importância do
aprimoramento profissional.

Doutorado
O Dr. Marcelo Ceneviva Macchione, docente de Pneumologia do curso de Medicina da FIPA, defendeu tese de
Doutorado em Pneumologia dia 29 de abril último na
Faculdade de Medicina da USP/SP. A tese “Avaliação da
musculatura inspiratória e expiratória na doença pulmonar obstrutiva crônica leve e grave comparada aos
indivíduos saudáveis” foi avaliada pela banca composta
pelo Prof. Dr. João Marcos Selge, Prof. Dr. Luís Eduardo
Neri, Prof. Dr. André Luís Pereira de Albuquerque e Prof.
Dr. Alberto Cuckier.
Dr. Marcelo Macchione teve como orientador o Dr.
André Luís Pereira de Albuquerque e por coorientador o
Dr. Pedro Caruso.

Falece o Dr. Attílio Cypriano
Faleceu dia 17 de junho o Dr. Attílio Frias Cypriano,
74 anos, médico e ex-docente do curso de Medicina da
FIPA. O corpo foi velado e sepultado no Cemitério Jardim
Monsenhor Albino no dia 18, às 9h00.
Médico formado pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro em 1968, Dr. Attílio fez Residência Médica
no Instituto de Ginecologia daquela universidade em
1971. Ingressou na então Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA) em 01/08/73, onde permaneceu até
13/12/2012, como professor titular de Obstetrícia e Ginecologia e diretor de 1985 a 1989.
Dr. Attílio deixa esposa e filhos.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

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

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

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718

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

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

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

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino - Rua 13 de Maio 1269 - Tel: (17) - 3522-5396

UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira - Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello - Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511

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

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº

Alunos de Medicina criam grupo de estudos de saúde, ciência e espiritualidade
Com o objetivo de trabalhar a relação
entre saúde e espiritualidade por meio de
bases científicas, num contexto direcionado para os acadêmicos, contribuindo para
a formação de profissionais com visão integral do ser humano, alunos do curso de Medicina da FIPA criaram o GESCE - Grupo de
Estudos de saúde, ciência e espiritualidade.
O grupo foi criado com o apoio da
Coordenadora de pesquisa e docente do
curso de Medicina, Profª Drª Ana Paula Girol, sob orientação do Prof. Dr. Júlio César
Fornazari, docente da disciplina de Medi-

cina Intensiva. Após a formação do grupo,
o projeto foi vinculado ao apoio cultural
do NAE e por isso, abriu espaço para a
participação de alunos de todos os cursos
da área da saúde da FIPA.
O projeto consiste em reuniões semanais de capacitação teórico-vivencial em
que, através de dinâmicas, leituras biográficas orientadas, música e seminários,
os participantes possam compreender a
importância do autoconhecimento e as
reais necessidades dos pacientes atendidos, agindo diante deles com preparo

técnico adequado e que sejam agentes
de multiplicação científica. Os encontros
são realizados às quintas-feiras, das 18h
às 19h00, na sala A4 do Câmpus Sede.
As inscrições para os alunos dos demais
cursos que queiram participar estão sendo realizadas durante os encontros.
Meditação No último dia 9 de junho,
às 19h30, no Anfiteatro Padre Albino, o
GESCE promoveu a palestra “Meditação e
seus benefícios para a saúde”, ministrada
pela Biopsicóloga, terapeuta e instrutora
de Yoga e Meditação Daniele Buck F. Ma-

cri. Ela falou sobre os benefícios fisiológicos e psíquicos da prática de meditação e
ensinou técnicas simples de relaxamento,
as quais as pessoas que se sentem pressionadas por uma rotina estressante, agitadas ou desgastadas de alguma maneira
podem praticar no dia-a-dia em seu benefício. Em seguida, os participantes da
palestra participaram de um coffee break
vegano. A palestra reuniu aproximadamente 80 pessoas e a renda arrecadada
com a entrada será revertida para o abrigo de cães Liz Maria, da cidade de Paraíso.
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FIPA inaugura novas instalações para
os cursos de Educação Física
Divulgação

Doação para a Quimioterapia
A Associação de Voluntários de Combate ao Câncer
(AVCC) de Catanduva, através das voluntárias Sonia Tayar
Benito Jorge, Gislaine Grandizolli Martani, Lourdinha Cazelato, Neli Sonia Carvalho Aguiar e Janete Mortati, doaram 16 cobertores personalizados e pacotes de bolacha e
chá para o Serviço de Quimioterapia da Fundação Padre
Albino. As voluntárias disseram que manterão contato
permanente com as funcionárias da Quimioterapia para
saber das necessidades e, assim, atender aos pacientes.
Imprensa/FPA

Descerramento da placa comemorativa.
Em mais uma expansão do seu complexo esportivo,
as Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) inauguraram dia 18 de junho último, no Câmpus Sede, às 11h30, o
“Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio”, prédio com 1.005
metros quadrados para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física. O nome do complexo homenageia o diretor fundador da Escola Superior de Educação
Física e Desportos de Catanduva (ESEFIC) que acompanhou a implantação e o crescimento da faculdade, tendo
sido seu primeiro diretor e nela lecionando até 1993.
O Diretor Geral da FIPA, Dr. Nelson Jimenes, disse
que o complexo é resultado de um grande esforço,
agradecendo à Mantenedora pelos recursos aplicados
e pelo resgate efetivo dos cursos de Educação Física,
que foram transferidos do Conjunto Esportivo para o
Câmpus Sede. Agradeceu, também, aos Coordenadores da época, professores e funcionários, pois a obra é
fruto da vontade das pessoas, “do coração de todos nós
que trabalhamos nesta entidade – diretores voluntários, professores e funcionários”.
O Coordenador do curso de Licenciatura, Prof. José
Cione Neto, representando a comunidade acadêmica,
fez um breve histórico do trabalho desenvolvido pelo
Prof. Ivo Dall’Aglio para a instalação da faculdade, agradeceu a todos os que compuseram o quadro de diretores, professores e funcionários, destacando os mais de
três mil alunos formados.

Representando a família, Cristiane Dall’Aglio Holvorcem, agradeceu pela homenagem ao pai e disse da
emoção dela e de sua mãe, Nadir, também presente.
Lembrou que todos na cidade o chamavam de “Professor”, da sua empatia inerente e que ele tinha qualidades e virtudes, o que contribuíram para o sucesso da
implantação da faculdade. Ressaltou que Prof. Ivo se
dedicava inteiramente à faculdade, mas no final de semana sua atenção era toda da família. Por fim, Cristiane
disse que as virtudes de um professor, particularmente
o de Educação Física, resgatam e encaminham jovens
através da prática do esporte e que esses princípios de
seu pai foram reconhecidos.
Em seguida, D. Otacílio Luziano da Silva, Bispo da
Diocese de Catanduva, procedeu a bênção das instalações. A placa comemorativa e a foto do homenageado
foram descerradas pela Srª Nadir Dall’Aglio.
Com a inauguração, as atuais salas de musculação,
ginástica, danças e lutas foram transferidas para o novo
prédio, que se somará às duas quadras cobertas e à minipista de atletismo. Os alunos têm à disposição, também, vestiários, área de convivência, cantina e cozinha
e sob as quadras está prevista a construção de um palco
com camarins, vestiários e sanitários.
As novas instalações serão disponibilizadas aos alunos dos demais cursos da FIPA, em horário diverso ao
das aulas dos cursos de Educação Física.

As voluntárias da AVCC doaram 16 cobertores
personalizados.

Bazar de roupa íntima
O Setor de Captação de Recursos da Fundação recebeu da Srª Sônia Regina Segatini Barato, em doação,
inúmeras peças de roupas íntimas, com as quais foi realizado um bazar na lojinha defronte à lanchonete do Hospital Emílio Carlos, exclusivamente para funcionários.
O bazar vendeu camisolas, hobbys, diversos tipos de sutiã e tops, entre outros, todos com preço de promoção.

Munhóz e Mariano
Divulgação

A população realmente abraçou o HCC
Passados quatros meses do lançamento da campanha de captação de recursos para o término do Serviço de Radioterapia, que vai possibilitar a instalação do
Hospital de Câncer de Catanduva (HCC), a Fundação Padre Albino tem muito a comemorar e a agradecer, pois
a população local e da região realmente abraçou o HCC.
Imediatamente após o lançamento da campanha foi
formada a Rede de Voluntários HCC, que vem promovendo, com enorme sucesso, seus cafés solidários, e programa outros eventos, como a feijoada Coração de feijão
(17/07). Em Catanduva e região, grupos constituídos e
pessoas físicas começam a se movimentar para realizar
promoções visando arrecadação de recursos para o Hospital de Câncer de Catanduva.
Mais uma vez a Fundação Padre Albino agradece e
informa: no site do Hospital de Câncer de Catanduva –

www.abracehcc.com.br, na barra de menu superior, há o
link “Eventos”; clicando nele serão abertos dois sublinks,
“agenda”, onde estarão todos os eventos em benefício
do HCC, e “criar evento”, para que a pessoa cadastre e receba autorização para realizar seu evento pró HCC.
Diante disso, a Fundação Padre Albino esclarece:
todo e qualquer evento que for realizado em Catanduva e região pró Hospital de Câncer de Catanduva (HCC)
deve ter autorização da sua Diretoria Administrativa.
Caso contrário estará desautorizado.
Com isso, a Fundação Padre Albino quer evitar que
pessoas inescrupulosas explorem a boa fé da população, usando o nome do HCC para arrecadar recursos em
benefício próprio, como já vem acontecendo.
Abaixo seguem as doações recebidas em benefício
do HCC até 20/06/16.

Eventos e doações......................................................................... R$ 367.233,87
Doações através do site................................................................R$ 21.291,14
Doações através do 0500..............................................................R$ 10.055,00
Doações através da conta de energia elétrica.......................R$ 40.680,50
Telemarketing..................................................................................R$ 193.899,00
Nota Fiscal Paulista.......................................................................R$ 118.053,72
TOTAL...........................................................................R$ 751.213.23

Dia 19 de maio último, quinta feira, foi realizada a
Festa do Peão de Novais, com apresentação da dupla
Munhóz e Mariano. A dupla abraçou a causa do Hospital de Câncer de Catanduva e doou um chapéu para
ser leiloado.

Vigias são uniformizados
Imprensa/FPA

Os vigias dos Departamentos da Fundação Padre Albino estão de uniforme novo. O Diretor de Segurança,
Dr. José Rodrigues, disse que desta maneira os vigias são
imediatamente identificados pelos usuários, quando
houver necessidade.
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Câmaras municipais
apoiam o HCC
O Diretor de Captação de Recursos da
Fundação Padre Albino, Prof. Nelson Lopes
Martins, foi às Câmaras Municipais de Tabapuã dia 06 de junho e de Elisiário no dia
17 de maio para apresentar o projeto do
Hospital de Câncer de Catanduva (HCC).
Recebido pelos presidentes Fábio Bósque e Sérgio Leite, respectivamente e vereadores, o Prof. Nelson informou dados
sobre a doença, explicou sobre a construção da Radioterapia e da campanha para
arrecadar os recursos necessários para o
término da obra e, assim, viabilizar o HCC.
Após assistirem ao filme da campanha, os
vereadores disseram que vão divulgar o
projeto e colaborar com a causa.

Feijoada

Benedito Rodrigues, Julinho Bueno, Dr. David Uip, Dr. Amarante e Bruno Covas.

Fundação solicita recursos para o HCC
à Secretaria Estadual da Saúde
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino,
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante,
se reuniu com o secretário de Estado
da Saúde, Dr. David Uip, no dia 30 de
maio último, em São Paulo. A reunião,
solicitada pelo vereador Julinho Ramos
(PSD), também contou com a presença
do vereador, do deputado federal Bruno Covas, que atuou como intermediário, e dos membros do Comitê Gestor
dos hospitais Padre Albino e Emílio
Carlos, Rogério Bartkevicius e Benedito
Carlos Rodrigues.
Na reunião foram solicitados recursos para o término da Radioterapia.
Segundo Dr. Amarante, a reunião foi
extremamente produtiva. “Oficialmente

foi a primeira reunião que tivemos com
o governo do Estado e será essencial na
liberação de R$ 2 milhões para a conclusão da Radioterapia. A audiência só foi
possível pelo trabalho e dedicação do
vereador Julinho Ramos”, ressaltou.
De acordo com Bruno Covas, o secretário de Saúde se colocou à disposição da Fundação Padre Albino. “Vamos,
agora, ajudá-lo a buscar recursos para
que mais essa parceria entre o governo
do Estado e a entidade possa se concretizar a favor da saúde da população”, disse.
O deputado federal ainda ressaltou que
em breve os catanduvenses poderão comemorar mais essa parceria. “Esse hospital não apenas vai dar mais comodidade,
porque a população não vai ter mais que

Catanduvense, ex-presidente da Bombril,
visita a Radioterapia
não sentir vontade em
Imprensa/FPA ajudar. É impressionante o carinho que todos
estão colocando neste
projeto e quantas pessoas de Catanduva e
região ficarão agradecidas. Pra frente sempre!”,
disse Marcos, que ainda
visitou as dependências do Hospital Emílio
Carlos e das Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA).
Marcos Scaldelai com Dr. Amarante: ele se sentiu
Graduado em Cona obrigação de ajudar.
municação Social pela
O catanduvense Marcos Scaldelai, ESPM e MBA em Gestão de Negócios e
presidente da Bombril de 2013 a 2016, Tecnologia pela USP, Marcos Scaldelai
visitou o Serviço de Radioterapia da Fun- tem experiência de mais de 19 anos em
dação, que proporcionará a instalação do empresas multinacionais e nacionais de
grande porte e renome no segmento
Hospital de Câncer de Catanduva (HCC).
Após receber todas as informações alimentício, higiene, limpeza e beleza
do presidente da Diretoria Administrati- como Bombril, Bertin e General Mills. Ele
va, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, é autor do livro “99,9% não é 100%” pela
Marcos conheceu a obra. “Tive a oportu- Editora Gente com mais de 15 mil exemnidade de conhecer o projeto do Hospi- plares vendidos e no primeiro mês de
tal do Câncer de Catanduva e fiquei, em lançamento classificado entre os cinco
primeiro lugar, lisonjeado pelo convite e livros de maior venda no setor de negóainda mais por saber que Catanduva terá cios do país. Palestrante do tema “99,9%
seu próprio hospital. Em segundo lugar, não é 100%. Você pode mais!” ele narra
me senti na obrigação de ajudar. Não sua trajetória de carreira até tornar-se
tem como você ser um catanduvense e um dos CEOs mais jovens do país.

se deslocar para Barretos, como será referência de todo o estado de São Paulo
no tratamento contra o câncer”.
Para Julinho Ramos, o Hospital de
Câncer de Catanduva é uma ação histórica na cidade, que beneficiará a vida
de milhares de pessoas. “Hoje o HCC é
um sonho que se tornou realidade, graças ao apoio de toda a comunidade e o
trabalho da Fundação Padre Albino”. Ao
longo de seu mandato, o vereador tem
buscado auxiliar a Fundação. “No ano
passado, em agosto, acompanhamos o
deputado Bruno Covas em visita à Fundação, quando anunciou emenda de R$
150 mil e conheceu o projeto do Hospital de Câncer de Catanduva”, finalizou
Julinho Ramos.

Setcarp faz doação ao HCC
Imprensa/FPA

Valdir Alves, Kagio Miura e Dr. Amarante.
O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto
e Região/Setcarp doou R$ 10.000,00 ao
Hospital de Câncer de Catanduva (HCC).
O cheque foi entregue pelo presidente
do sindicato, Kagio Miura, dia 09 de junho, ao presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante.
Kagio Miura, acompanhado do secretário do sindicato, Valdir Alves, elogiou a
seriedade da administração da Fundação
e a iniciativa da instalação da Radioterapia. Dr. Amarante agradeceu pela atitude,
que deve servir de exemplo para pessoas
e entidades, já que o HCC irá beneficiar a
população de Catanduva e região.

A Rede de Voluntários HCC promove
dia 17 de julho próximo, às 12h00, na
Associação dos Engenheiros, Arquitetos
e Agrônomos, a feijoada “Coração de
feijão” para captação de recursos para a
obra. A adesão individual custa R$ 50,00,
com direito à camiseta; criança até 05
anos não paga e de 06 a 10 anos paga R$
25,00. A associação fica na Rua Beberibe,
1151, Jardim dos Coqueiros.

Visitas à Radioterapia
03/06 – Conselho da Mulher Empresária,
Conselho Municipal de Saúde, funcionários do AME e outros convidados;
04/06 – Membros das Equipes de Nossa
Senhora;
08/06 – Docentes do curso de Medicina
da FIPA e funcionários do AME;
09/06 – Alunas da Faculdade da Terceira
Idade, docentes e funcionários do Câmpus São Francisco;
13/06 – Salões de beleza, laboratórios de
análise e outros convidados;
18/06 – Representantes de entidades espíritas, funcionários do Câmpus São Francisco e membros do Conselho Municipal
de Saúde.
Visita O Comitê de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino visitou,
dia 24 de maio último, o Setor de Captação de Recursos do Hospital de Câncer
de Barretos. A equipe foi recebida por
Luiz Antonio Zardini, que explicou todo o
funcionamento do setor, criado em 1993.
Participaram da visita Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, Reginaldo Donizete
Lopes, Cristiane Valéria da Silva Procópio
de Oliveira, Mauro Tadeu Assi, Lourdinha
Fávero, Coordenadora da Rede de Voluntários do HCC, Prof. Nelson Lopes Martins
e Angélica Rodrigues da Costa.
Divulgação

Comitê de Captação de Recursos para
o HCC com Luiz Antonio Zardini
(terceiro da direita para esquerda).

