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Divulgação

AQUELE ABRAÇO! Cinco emissoras de rádio de Catanduva – Jovem Pan FM, Nativa FM, Band FM, Ondas Verdes FM e Rádio Difusora/Bandeirantes AM
se uniram para abraçar a campanha de captação de recursos para o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). As emissoras ficaram das 9h00 às 11h30, na
Praça da República, em cadeia, transmitindo a mesma programação e divulgando informações sobre o HCC, depoimentos de pacientes, ex-pacientes,
médicos, profissionais da saúde, doadores e colaboradores, que emprestaram sua credibilidade em nome da causa. O inédito projeto “Rádio Abrace HCC”
realizado dia 14 de maio foi um sucesso e já se pensa na segunda edição para o segundo semestre. Página 12.
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Simulação de incêndio
O curso de Medicina da FIPA promoveu neste
dia 19 de maio, a partir das 13h00, simulação de incêndio e evacuação de duas alas do Hospital Emílio
Carlos para treinar e preparar alunos e funcionários.
Vítimas graves foram retiradas pela escada, com a
utilização de uma maca especial. Página 09.

Reestruturação

Ginástica laboral no trabalho

A Unidade de Urgência e Emergência do Hospital Padre Albino passa
por reestruturação. Além da regulação do atendimento pelo Serviço de
Urgência Móvel/SAMU, iniciada em outubro de 2015, o Pronto Socorro
está sendo reformado para atender ainda melhor aos pacientes de Catanduva e microrregião. Página 06.

O curso de Bacharelado em Educação Física da FIPA desenvolve projeto de extensão de Ginástica laboral, coordenado pelos professores Igor
Augusto Braz e Américo Riccardi Lourenço, envolvendo alunos e professores do curso e que também atende a diversos setores da FIPA e do Hospital Emílio Carlos. Página 04.
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A Rede Hebe Camargo e o HCC
Nos encontros
que temos mantido semanalmente com diversos
grupos formadores de opinião e
autoridades de
Catanduva e região com a finalidade de esclarecer em detalhes a
origem, o projeto e o andamento das instalações
do Hospital de Câncer de Catanduva – HCC, inclusive com visitação às obras do Centro de Radioterapia – temos nos referido a um programa
de saúde implantado no Estado de São Paulo denominado “Rede Hebe Camargo de Combate ao
Câncer”. Considerando os efeitos positivos que
esse programa proporcionará aos pacientes com
câncer da nossa região, convém, neste espaço, enriquecer um pouco mais o entendimento sobre os
objetivos do programa.
A Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer foi criada em março de 2013 com o objetivo
de aumentar e regionalizar o atendimento para o
tratamento do câncer no Estado, garantindo acesso rápido e de qualidade aos pacientes. Todas as
unidades integradas ao programa – o HCC inclusive – possuirão uma única regulação, isto é, um
único órgão regulador para todo o Estado, com os
mesmos protocolos de atendimento, unificando e
padronizando ainda mais o tratamento.
As instituições estaduais, municipais e filantrópicas integrantes da Rede recebem ampliações e
adequações em seus serviços e funcionarão dentro
dos padrões de qualificação, adotando os mesmos
protocolos de atendimento ao paciente com câncer oferecidos pelo Icesp – Instituto do Câncer do
Estado de São Paulo, o maior hospital especializado
em tratamento do câncer na América Latina.
A Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer
está sendo implantada em etapas, com adequação estrutural dos serviços, seguida pela qualificação das unidades participantes e expansão da
Central de Regulação. O programa também contará com o projeto Caminhos na Rede, que possui
atendimento humanizado para todos os pacientes com câncer, promovendo o acolhimento e a

ética no cuidado em todos os níveis de atendimento, deslocamento e tratamento.
O HCC está contemplado dentre os hospitais
do Estado que estão sendo ampliados e adequados em suas áreas oncológicas. Itapeva Araçatuba, Santos, Presidente Prudente, Sorocaba, Jales,
Barretos, Guarulhos e Osasco são as outras cidades que receberão unidades especializadas em
tratamento contra o câncer. Vale frisar, porém,
que os recursos destinados pelo Estado são insuficientes para todas as necessidades e adequações,
cabendo a cada uma das unidades promover suas
contrapartidas para que o serviço seja definitivamente oferecido à população. Justamente nesse
ponto é que entra a campanha de captação de
recursos lançada em fevereiro deste ano pela Fundação Padre Albino.
Com a iminente conclusão das obras e a instalação definitiva do núcleo de Radioterapia – previstas para o próximo ano – o HCC passará a oferecer o ciclo completo de tratamento oncológico
para todos os pacientes SUS de Catanduva e Região, obrigatoriamente, e também aos pacientes
particulares e conveniados que optarem por nossos serviços. Não haverá diferença no tratamento
oferecido pelo HCC e todos os demais hospitais
componentes da Rede Hebe Camargo – Barretos
inclusive – já que, como visto, os protocolos serão
exatamente os mesmos.
O HCC trará conforto e segurança aos pacientes de Catanduva e região que hoje precisam se
deslocar, não sem uma grande dose de sacrifício,
para as localidades onde são oferecidos o ciclo
completo do tratamento oncológico. E com uma
grande vantagem: por estar dentro de um hospital geral (Emílio Carlos), poderá também proporcionar outros tipos de atendimento de patologias
concomitantes à oncológica, mas não necessariamente decorrentes dela.
Sem dúvida nenhuma, com a instalação do HCC
e sua inclusão na Rede Hebe Camargo de Combate
ao Câncer, a Fundação Padre Albino dá um importante passo na sua missão de promover assistência
à saúde de forma competente e humanizada.

A saudade que fica

de várias formas, com amizade, com dedicação, com
carinho, com atenção, com atração, com paixão ou
com desejo. Mas nunca ninguém nos ensinou e nunca
aprenderemos como reagir diante da saudade que algumas pessoas deixaram em nós.

Todas as pessoas que passam pelas nossas vidas
deixam as suas marcas num ir e vir infinito. As que permanecem é porque simplesmente doaram seus corações para entrar em sintonia com as nossas almas. As
que se vão nos deixam um grande aprendizado. Não
importa que tipo de atitude tiveram, mas com elas
aprendemos muito.
Com as vaidosas e orgulhosas aprendemos que devemos ser humildes. Com as carinhosas e atenciosas
aprendemos a ter gratidão. Com as duras de coração
aprendemos a dar o perdão. Com as pessoas que passam pelas nossas vidas aprendemos também a amar e

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

A melhor coisa
A melhor coisa que você pode dar ao inimigo é o
seu perdão. Ao adversário, sua tolerância. Ao amigo,
sua atenção. Ao filho, bons exemplos. Ao pai, sua consideração. A mãe, comportamento que a faça sentir
orgulhosa. A todos os homens, caridade. A você próprio, respeito.
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Membros Honorários da
Fundação Padre Albino
05 - Dr. Renato Segura Ramires Júnior
19 - Dr. Antonio A. Gonçalves Mergulhão
21 - Dr. João Righini
24 - Dr. João Walter Agudo Romão
Membros Conselheiros da
Fundação Padre Albino
08 - Valdi Fornazieri
30 - Dr. Vanderlei Carlos Facchin
Coordenadoria Geral
02 - Aleksandre Pet Larioz Rodrigues
03 - Celso Rodrigues Martins
Siloe Prado Borges
Valdinei Gasparini
04 - Murilo Galacini Vieira
05 - Adalberto César Bernardo
06 - Edson Rogerio Del Ré
Jaqueline Rollo Camargo Izelli
08 - Diego Morroni Pereira
Luciana Aline Ferreira da Silva
12 - Lúcia Elias da Silva Tupi
14 - Isaias Romana
20 - Getulino Alves de Oliveira
24 - Michael Izidoro dos Santos
25 - Angela Maria Chuecos
Hospital Padre Albino
01 - Marcela Gobetti de Grande
Maria Cláudia Catanho Paulino
Olívia Ferreira de Menezes
Orlei Gomes da Silva
02 - Fabiana Soares Pacheco
Dr. Marcos Rodrigues Pinotti
Patrícia Fernanda Joaquim
03 - Jéssica Arruda Rodrigues
Vanusa Aparecida Pinheiro dos Santos
04 - Lúcia Flávia Janini da Silva
Marciel Faustino da Silva
Mariane Cajuella
Rafaella da Silva Nascimento
Roseli Rodrigues
Tais Caroline de Lima
05 - Juliana de Oliveira
06 - Angela Maria Geraldini Factore
Gisele Aparecida Gonçalves Caviquioli
07 - Bruna de Almeida Portella Fernandes
Luciana dos Santos Teixeira
Marlon Henrique Cardoso
08 - Andressa Alves Molina
Claudineia Barduco Cassim Shiwa
Luzia Fonseca Scarpini
09 - Letícia de Cássia Belchior
Maria Rita Paschoal de Moraes
Robson Ferro Anacleto
10 - Viviane Aparecida dos Santos Justino
11 - Alexandra Monteiro
Davi Fabiano Nery
Juliana Colletti
Sandra Siqueira Costa Anselma
Suzana Forcato Guimarães
12 - Cleonice Leonardi de Oliveira
Isaura Fabiele Pedroso
Kely Cristina de Souza
Maristela Pinotti de Paula Neves
Natália Cristina Roma
Suelen Ferreira Matheus

13 - Antonia Aparecida dos Santos
Isabel Moreira Ferreira da Silva
14 - Aparecida de Fátima Silva
Carmen Solange dos Santos
Heliana Mauricio F. Pereira
15 - Priscila de Cássia da Cunha
17 - Cássia Regina Moreira Ferreira
18 - Larys Rebeca Previdelli Prioli
Nadir Helena Coghi
19 - Andreia Cristiane do Nascimento
20 - Elizabeth Aparecida Rovoltini
21 - Elaine Cristina de Freitas
Eliana Trindade Chaves Pereira
Helen de Lima Campana Dallapria
Marcela Fazoli Branca
23 - Delange Cristina Costa
Everton Soares
24 - Aniely de Lima Pinceli
Dr. João Batista de Azevedo Pinto
João Batista Viana
Neilanai Oliveira da Silva
Paulo César Fatorelli
Zilda Aparecida Rodrigues
Zilda Sousa Pereira Alves
26 - Aline Perpétua Batista
Edileia Brito Lisboa
Elisangela Patrícia de Moura
Ivoneide Ferreira da Silva
Joseli Aparecida Brighenti Sponhardi
Joyce Monielle da Silva Danin
Kellen Cristina Bodor
27 - Alessandra Aparecida M. de Moraes
Carla Christina Correia
Luis Carlos de Macedo
28 - Beatriz Ravagnani
Gislaine Rodrigues Gama
29 - Cristina Perpétua Masteguin Corredera
30 - Elisandra Martin Cabral Galdi
Sandra Maria da Silva Santos Grossi

29 - Maria Regina Mendes de Santi
Maria Sueli Bighelin
Nádia Barakat Kato

Hospital Emílio Carlos
01 - Adriana Coimbra Pereira
Jorge Tudes dos Santos
Monise Gomes Fernandes
02 - Claudete Aparecida Mendes Salvador
04 - Maria Aparecida da Rocha
05 - Eliane Cristina Toledo
06 - Manuela Duarte Micheletto
09 - César Augusto Gonçales da Cunha
Luciana da Silva Serafim
10 - Elaine Cristina de Oliveira
Julian Cláudia Pereira
11 - Luciane Bertoluci Teodoro
Marina Alves Cardoso
12 - Cristiane Patrícia de Matos
Isabel F. de Mendonça Hernandes
13 - Antonia de Oliveira Brusqui
15 - Luana Cristina Wanderley de Araújo
Marina La Serra Zovedi
Mayara Cristina Furlan
16 - Renato Antonio Vick
18 - Célia Maria Alves de Castro
21 - Maicon Johnny Campos
22 - Marco Henrique Luiz Alexandrino
24 - Daiana Cristina Rodrigues Aleixo
25 - Manoel Moreira da Silva Filho
26 - Angélica Maria de Sales Silva
Sueli Teixeira Dimitrov
28 - Davi Machado
Roberta Balbino Ferreira

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Prof. Leandro de Moura Centurion
Profª Maria Sílvia Azarite Salomao
02 - Alex Alberto Amaral da Silva
Prof. Sílvio Antonio Coelho
05 - Profª Ana Amélia de Andrade Santos
07 - Prof. Ricardo Santaela Rosa
08 - Profª Daniela Wicher Sestito
Fátima Aparecida Ferreira
Prof. Ricardo Antonio Vick
09 - Carlos Roberto Ethevaldo
13 - Prof. Fernando Azeredo Varoto
Rosana Leopoldina da Costa Fernandes
14 - Claudomiro de Almeida
Profª Denise Gonzales Stellutti de Faria
15 - Prof. Dalisio de Santi Neto
Profª Maria Tereza de França Roland
16 Profª Ana Paula Jorge
Prof. Nilson Mozas Olivares
17 - Maria Lucília da Costa Oliveira
Profª Rafaela Marega Frigério
18 - Prof. João Ivaldo Cancian
20 - Prof. Daniel Henrique Gonçalves
21 - Prof. Paulo Ramiro Madeira
24 - César Raul Rigotti Júnior
25 - Profª Luciana Sabatini Doto Tannous Elias
Solange Dotti
26 - Prof. Jaime João Jorge
Prof. Joacyr Vargas
29 - Prof. Wladimyr Pedro Sestito
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Recanto Monsenhor Albino
02 - Fábio Pagliotto da Conceição
Mara Regina Dotto Gussi
06 - Edna Rodrigues dos Santos Napedri
18 - Mariangela José Teixeira
20 - Getulino Alves de Oliveira
21 - Elaine Márcia Gomes de Castilho
26 - Guilherme Henrique de Medeiro Millan
29 - Tereza de Aguiar Souza
Museu Padre Albino
30 - Gabriela Crosariol Sargentini
Colégio Catanduva
04 - Profª Adriana Helena Halley Uemura
05 - Profª Juliana Guidi Magalhaes
10 - Prof. José Luiz Eleno
26 - Profª Regiceli Bento de Almeida Farizato
30 - Angélica Garcia Andreotti Rodrigues
Padre Albino Saúde
01 - Rosa Vicente Hernandez
08 - Dr. Ricardo Antonio Vick
23 - Ana Paula Pereira Perocini
28 - Michele da Silva
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
01 - Kelen Martins Fernandes
02 - Jamille Braga de Andrade
08 - Rosa Aparecida Ferreira
09 - Priscila Carnelossi Galves
11 - Arlete Antonia Victorio de Lima
22 - Cibele Cristina Rodrigues Lopes
Patrícia Farina Vivaldini
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Ginástica laboral e
qualidade de vida no trabalho

Homenageados
do mês

A qualidade de vida das pessoas tem sido amplamente estudada pela comunidade científica. Muitos
trabalhos evidenciam a correlação entre a ausência de qualidade de vida com o desenvolvimento de
doenças psicossomáticas, doenças ocupacionais e doenças crônicas não transmissíveis, considerada a
principal causa de mortalidade no mundo.
Levando-se em conta que o trabalhador contemporâneo passa cerca de um terço de sua vida produtiva dentro do ambiente laboral, a abordagem do termo “qualidade de vida no trabalho” evoluiu sob
suas antigas perspectivas, extrapolando o conceito voltado para a segurança e saúde do trabalhador.
Desta maneira, a qualidade de vida do trabalhador passou a ter um “status de estratégia empresarial”,
aprimorando-se de ações puramente operacionais para “ações corporativas estratégicas”, que envolvem
a cultura organizacional, o voluntariado, a cidadania, a responsabilidade social e o meio ambiente favorável para o desenvolvimento da qualidade de vida dos indivíduos.
Ciente desse novo contexto do mercado de trabalho, o curso de Bacharelado em Educação Física
da FIPA, além de contemplar em sua matriz curricular a disciplina “Promoção de Saúde do Trabalhador”,
desenvolve projeto de extensão de Ginástica Laboral, coordenado pelo Prof. Me. Igor Augusto Braz e
pelo Prof. Me. Américo Riccardi Lourenço, que envolve alunos e professores do curso e atende a diversos
setores da FIPA e do Hospital Emílio Carlos.
A Ginástica Laboral é uma atividade com duração de 15 minutos, agendada as segundas e quartas-feiras, às 15h00, na marquise da biblioteca do Câmpus Sede; às 15h15, na Secretaria acadêmica; às
15h30 em frente ao Arquivo, no piso do térreo inferior, e às 15h45 no corredor da central de materiais
do Hospital Emílio Carlos.
“Dessa maneira, ao mesmo tempo em que os funcionários da instituição se beneficiam com o projeto, criando-se vínculos deles com docentes e discentes, a FIPA promove capacitação de alunos que
participam do projeto, para que possam prestar como futuros profissionais esse tipo de serviço de boa
qualidade à sociedade”, ressaltou o Prof. Igor Braz.

Mirieli Pereira da Silva – Serviço de Higiene e Limpeza
Miriane Marins Macedo – Faturamento/SUS
Lucilene Moreira da Silva Santana – Faturamento/SUS
Andressa Cunha da Silva – PABX
Richard Aparecido Pezarini – Radiologia
Marcela Gobetti – 5° Andar
Lucélia F. Domingos – 4° Andar
Ester Chueco Garcia – 3° Andar
Débora Cristina Amaro – Pediatria
Célia Aparecida Pissolito – Centro Cirúrgico
Alessandra Ap. Marcomini – UTI Adulta
Lucas E. da Matta – Hemodiálise
Ricardo D. Novais – UTQ
Sandra Cavalieri – Pronto Atendimento
Isabel M. Ferreira da Silva – Berçário
Cláudia Aparecida Lopes Braga – Centro Obstétrico
Daniela C. Gonçalves Cândido – Maternidade I
Nair da Silva Monte – Maternidade II
Izabel C. de Oliveira – Unidade Terapia Intensiva Neonatal
Érica Patrícia M. Barbosa – UTI Infantil
Alexandra Monteiro – Posto III
Edson Luiz Ap. Ferreira Barbosa – Agência Transfusional
Cristiane Maria Graciano Pedrasoli – Banco de Leite
Aniely de Lima Pincelli – Laboratório de Análises Clínicas

Homenagem
No dia 07 de maio último, às 9h00,
em Ribeirão Preto/SP, o Prof. Dr. Carlos
Elysio Castro Corrêa, docente do curso
de Medicina da FIPA, foi homenageado
no Simpósio de 60 anos do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP.
A homenagem foi de reconhecimento e
gratidão pelas atividades desenvolvidas
por Dr. Carlos durante a formação daquele departamento.
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Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de abril 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

Promovido para

Ana Maria Teodoro

Auxiliar AdministraƟvo I

HPA

Auxiliar de Faturamento

Fernanda Verta Sorgaƫ

Auxiliar de laboratório

HPA

Técnica de laboratório

Deyvid Augusto Spognardi

Oficial de manutenção I

HEC

Oficial de manutenção II

Renata Moretti – Ambulatórios
Márcia Regina de Souza – Central de Materiais e Esterilização
Isabela Manfredo Peloi – Enfermagem
Yasmin Rodrigues de Barros – C2 Ímpar
Márcia Massoni – C2 par
Cleide de Fátima Rosalim – C3 Ímpar
Ludmila de Peder Eskildesen – C4
Elias da Motta – C5
Adalgisa Cristina de Campos – Centro Cirúrgico
Andréia de Cássia Ferreira de Souza – Moléstias Infecciosas
Adriano de Melo Mingóia – Unidade de Terapia Intensiva
Tatiana Batista dos Santos Baldan – Farmácia
Idevanir Aparecida Gussi – Laboratório de Análises Clínicas
Marcelo Pereira Chaves – Medicina Hiperbárica
Adriano Rodrigo Zanini – Monitoramento
Nádia Barakat Kato – PABX
Jerson Nunes de Souza – Portaria
Iasmini Cândido Batista – Recepção
Carina Maria Bucardi – Sala de Enfermagem
Rosemary Fernandes – SAME
Roseli Thomaz – Serviço de Higiene e Limpeza
Sílvia Machado Domingues – Cozinha
Lourdes de Fátima Ferreira de Castro – Lactário/Copa
Monize da Silva Sousa – Telemarketing
Lucas Lopes Angeli – Transporte

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em abril, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
Hospital Padre Albino
Andrezza Joverno Santos
Tais Caroline de Lima
Carla Alessandra Tatangelo
Ivani Alves de Souza
Letícia de Cássia Belchior
Juliana Coletti
Ana Carolina Pena
Joyce Isabela Froelich
Valéria Fernanda Romana da Silva
Luciene de Oliveira
Zumeire Martins Yukama
Rosimeire Estruzani Alves Betiol
Roberta L. de S. O. da Conceição
Ana Jaqueline Lazarini

Márcio Rosalino Cruz
Juliana Jaqueline de Carvalho
Rafael José Lemos
Gisele Moraes da Silva
Ariane Fernanda Sanches
Jaqueline Ferreira da Silva
Hospital Emílio Carlos
Sandra Regina Vital
Joice Priscila Alves da Silva
César Augusto Gonçalves da Cunha
Tiago Soares da Silva
Audrey Caroline Arem
Erika de Lima

PAS
Rogério Henrique Leandro
Recanto Monsenhor Albino
Jennifer Nayara Baldassarini

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

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!

Coordenadoria Geral
Vicente de Oliveira Junior
Valdemar Ferrarrezi Júnior
FIPA
Jesus Antonio da Costa Vizentin
Cláudia A. Jacyntho Marosco
Keelter Ângelo Geromel

Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos
doando a partir de R$ 5,00 (cinco reais) na sua conta de luz.
Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Saiba reaproveitar alimentos
O brócolis é um vegetal cujas folhas, flores e
talos são comestíveis. Ele é um alimento rico em
cálcio (importante para a formação e manutenção
dos ossos e dentes) e os talos são fonte de vitaminas A e C. Além disso, apresenta acido fólico

(indicado para gestantes), selênio e potássio. Esse
vegetal tem propriedades antioxidantes e anticancerígenas - câncer de pulmão, cólon e mama.
Segue receita utilizando brócolis do Programa
Alimente-se Bem do SESI.
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O que você não vê com os seus olhos, não
testemunhe com a sua boca.
Provérbio judeu

DATAS
COMEMORATIVAS

Segredos culinários

CULINÁRIA

Limpeza de panelas
1. Para que a panela não fique preta ao ferver
ovos, coloque dentro um pedacinho de limão ou
umas gotinhas de vinagre.
2. Limpe as panelas de Tefal com jornal e pó
de café usado e as panelas esmaltadas com álcool.
3. Os resíduos de alimentos cozidos que ficam
grudados no fundo da panela sairão facilmente se
você colocar quatro colheres de sopa de sal e um
pouco de água e deixar ferver durante quinze minutos.
4. Para que o fundo das panelas de alumínio
continue brilhando depois de lavadas, coloque as
panelas molhadas durante dois ou três minutos
sobre o fogo. Depois, passe uma palha de aço seca
para dar brilho.

Dicas de grafia
* Segue em anexo não está correto. O certo é
segue material x, segue arquivo etc., ou material
anexado.
* Horas se escreve da seguinte maneira: das
14h às 16h, às 13 horas, às 15h30.
* Cargos são sempre com letras minúsculas e
pastas com letras maiúsculas. Portanto: prefeito,
secretário, governador, diretor, presidente. Já Prefeitura, Câmara, Senado, Secretaria da Fazenda.
Portanto, fica assim: presidente da República, prefeito de São Paulo, diretor de Compras, secretário
de Transportes, e assim por diante.

Salada de canjica
com talos de brócolis
Ingredientes
1 xícara (chá) de milho branco para canjica
4 colheres (sopa) de óleo composto
3 colheres (sopa) de cebola picada
3 dentes de alho picado
1 xícara (chá) de brócolis picado
1 xícara (chá) de talos de brócolis picados
1 colher (sopa) de uva passa sem semente
1 xícara (café) de ameixa preta sem semente
½ xícara (chá) de cebolinha verde picada
sal à gosto
Modo de preparo: cozinhe a canjica com
água e sal até que fique bem macia. Escorra
e deixe esfriar. Reserve. Aqueça o óleo, doure
a cebola e o alho, acrescente os talos de brócolis e adicione um pouco de água para cozinhar. Cozinhe até ficarem macios e adicione
o brócolis. Deixe secar, junte a uva passa, a
ameixa e mexa bem. Desligue o fogo, acrescente a canjica e corrija o sal. Junte a cebolinha verde, misture e sirva frio.
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 1 hora
Valor calórico/porção: 139,53 kcal

Costumes & Mitos
• Já pensou em comemorar duas vezes a passagem de um Ano Novo?
Sim, isso é completamente possível. Um exemplo? Na virada de 1999 para 2000, um grupo de
milionários estava à meia-noite em Paris. Estouraram champanhe, pegaram um avião, viajaram três
horas e chegaram a Nova York ainda com tempo
de esperar outra garrafa de champanhe gelar. Por
que? Por causa da diferença de fuso horário.
• De onde vem a tradição de pular sete ondas no Reveillon?
Esse costume remete às tradições africanas, trazidas pelos escravos. O ritual homenageia Iemanjá, dona das águas salgadas. Sete é um número cabalístico, representado por Exu, filho de Iemanjá.
Os sete pulos servem para que os caminhos sejam
abertos. Segundo a tradição, na certeza de garantir a futura sorte, jamais dê as costas para o mar
após a homenagem.

Colaboração: Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Emílio Carlos

Vire a torradeira
de lado para
fazer misto
quente.

01 – Dia da Imprensa
02 – Dia Nacional de Combate à Cefaleia
03 – Dia Mundial do Administrador de Pessoal
04 – Dia mundial das crianças vítimas de agressão
05 – Dia mundial do meio ambiente; da Ecologia
07 – Dia da liberdade de imprensa
08 – Dia do Citricultor
09 – Dia do Porteiro e do Tenista; Dia da Imunização
10 – Dia da Língua Portuguesa
11 – Dia do Educador Sanitário
12 – Dia dos Namorados
13 – Dia de Santo Antonio e do Turista
14 – Dia do Doador de Sangue
15 – Dia do Paleontólogo
17 – Dia do Funcionário Público aposentado
18 – Dia do Químico e do Imigrante Japonês
20 – Dia do Revendedor e do Vigilante
21 – Dia da Mídia
24 – Dia de São João
25 – Dia do Imigrante
26 – Dia do Meteorologista
29 – Dia de São Pedro e São Paulo, da Telefonista
e do Pescador
30 – Dia do Caminhoneiro e do Economista

Inclua amêndoa no
seu cardápio
A amêndoa e outras oleaginosas deliciosas e
funcionais são consideradas rica fonte de proteína
vegetal. Vinte gramas de castanhas contêm, em média, três gramas de proteína, o que equivale a duas
colheres de sopa de feijão ou 15 gramas de frango.
As vantagens não param:
Contém: proteína, gorduras monoinsaturadas,
vitamina E, folato (nos amendoins), fibras, magnésio, fósforo e selênio (na castanha-do-pará).
Combatem: obesidade, doenças cardíacas, perda de massa muscular e câncer. Aliados: sementes
de abóbora, sementes de girassol e abacate.
Inimigos: versões salgadas e torradas têm mais
sódio, que aumenta a pressão sanguínea.
Use: adicione as amêndoas na salada, no cereal,
no iogurte ou no sorvete. Para uma refeição rápida,
prepare uma massa integral com lascas de amêndoas, frango sem pele e queijo gorgonzola.
Benefícios: previne alguns cânceres; ajuda no
combate de doenças cardíacas; diminui a pressão sanguínea; em porções pequenas, ajuda a perder peso.

CURIOSIDADE
Por que a abelha morre ao picar uma pessoa?
A abelha operária, encarregada da proteção da colmeia, tem um ferrão com pequenas farpas, o que
impede que seja retirado com facilidade da pele humana. Depois de dar a ferroada, a abelha tenta
escapar. Por causa das farpas, a parte posterior do abdômen, onde se localiza o ferrão, fica presa na pele
da pessoa e a abelha morre. Já ao picar insetos, a abelha consegue retirar as farpas da vítima e sobrevive.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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HPA reestrutura a Unidade de Urgência e Emergência
Comunicação/HPA.

A Unidade de Urgência e Emergência do Hospital Padre Albino passa por
uma reestruturação. Além da regulação
do atendimento pelo Serviço de Urgência Móvel/SAMU, iniciada em outubro
de 2015, o Pronto Socorro está sendo
reformado para atender ainda melhor
aos pacientes de Catanduva e microrregião.
De acordo com o Serviço de Manutenção e Obras da Fundação Padre Albino, a Unidade recebeu pintura, bate

Dia Mundial da Higienização das Mãos
O Dia Mundial da HigieniComunicação/HPA.
zação das Mãos (5 de maio) foi
celebrado pelos hospitais Emílio
Carlos e Padre Albino. Na ocasião, o Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar apresentou
a nova campanha de higiene de
mãos ao público interno. O Serviço de Comunicação produziu
logomarca, cartazes, flyers, adesivos, entre outros materiais. A
campanha deverá ser contínua
e a iniciativa é uma das práticas
Caixa pedagógica mostra as mãos lavadas.
sugeridas pela Rede Brasileira
de Enfermagem e Segurança do Paciente. bre a importância da higiene das mãos.
Em ambos os hospitais, a organizaO Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar do Hospital Padre Albino, em ção do evento expôs aos colaboradores
parceria com o Núcleo de Educação Per- uma faixa comemorativa e um painel
manente, ministrou treinamento prático com orientações.
De acordo com o médico infectolosobre a importância da higienização das
mãos para a prevenção da transmissão gista, responsável pelo Serviço de Condas infecções. Na ocasião foram disponi- trole de Infecção Hospitalar – SCIH dos
bilizadas amostras de álcool gel para os hospitais, Arlindo Schiesari Júnior, o uso
profissionais que participaram do treina- de luvas não exclui a prática de higienimento prático e utilizada a “caixa peda- zação. “O profissional deve higienizar as
gógica” para mostrar se as mãos foram mãos antes e após cada contato com o
paciente; antes e após cada realização de
higienizadas corretamente.
No “Emílio Carlos”, os colaboradores procedimentos, como instalação e maforam recepcionados com música espe- nutenção de dispositivos invasivos; após
cífica e clima de festa. O Serviço de Con- contato com líquidos biológicos, secretrole de Infecção Hospitalar, em parceria ções e excreções e depois do contato
com o Núcleo de Educação Permanente com superfícies contaminadas mesmo
e a Equipe de Enfermagem, alertou so- tendo utilizado a luva”, orienta.

maca e nova sinalização, as portas dos
consultórios e salas de apoio foram substituídas, a iluminação potencializada e a
recepção reestruturada para atender
aos padrões de acesso e ambiência preconizados pelo Ministério da Saúde. As
salas de atendimento pediátrico foram
ambientadas com motivos infantis para
auxiliar no acolhimento aos pacientes.
Além das melhorias físicas, o hospital fez ajustes em processos. De acordo
com a enfermeira responsável pela Uni-

HEC realiza a 20ª SIPAT
A Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes/CIPA do Hospital Emílio Carlos e das Faculdades Integradas Padre
Albino/FIPA, Gestão 2015/2016, promoveu nos dias 24 e 25 de maio, na Sala de
Espera da Oftalmologia, a 20ª Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho/SIPAT.
A abertura do evento foi feita pelo gerente administrativo do Hospital Emílio
Carlos, Benedito Carlos Rodrigues, no dia

24, às 14h. Na sequência, a nutricionista
Maria Ângela Figueiredo Tuma abordou
o tema “Alimentação Saudável”. No dia
25, às 14h, o Dr. João Marcelo Caetano José
Floridi Porcionato falou sobre os cuidados
com a saúde para um bom desempenho
profissional.
Ao final das explanações, os colaboradores participaram de um café oferecido pela organização do evento e receberam brindes.

II Simpósio Internacional de Estomaterapia
Os integrantes do Grupo de Curativos do Hospital
Padre Albino, Aline Pereira,
Gildethe Druzian Ruiz, Elisabete Banhos e Thiago Guelf
da Silva participaram do II
Simpósio Internacional de
Estomaterapia do Noroeste
Paulista, de 28 a 30 de abril,
no Ipê Park Hotel, em São
José do Rio Preto.
O evento discutiu os avanços da estomaterapia no ensino, na pesquisa e assistência e apresentou novas tecnologias
no cuidado com feridas. Entre os temas
abordados, a prevenção e o tratamento avançado nas úlceras por pressão, a

Divugalção

atenção especializada ao paciente com
pé diabético, a atenção à pessoa com
queimadura e outros.
Os hospitais “Emílio Carlos” e “Padre
Albino” mantêm grupos de curativos
atuantes para assistência aos pacientes.

Quimioterapia comemora o Dia das Mães
Divugalção

Ouvidoria é tema de reunião
los, e Maristela P. Neves, do
Hospital Padre Albino, teve
como objetivo principal
trabalhar numa nova parceria entre educação permanente e ouvidoria.
A reunião foi iniciada
com conceitos e definições
sobre a importância da Ouvidoria, não só como ferramenta de gestão, mas para
fazer valer um direito do
usuário, através da escuta qualificada, registro da manifestação, encaminhamento às áreas competentes e devolutiva ao
usuário. Também foi abordada a questão
de um projeto, com previsão para 2017,
para atualização e capacitação em Ouvidoria SUS para os serviços estaduais e
ouvidorias municipais, que será dividido
em dois módulos. Esse projeto estará
voltado para participação de todos os
ouvidores e equipe técnica, com foco
principalmente em todos os municípios
do Estado onde ainda não está implantada a Ouvidoria.

dade, Simone Trovó, o tempo de espera
para o atendimento foi alterado. “Nós
adequamos os protocolos de acolhimento com classificação de risco e com
a regularização dos fluxos de atendimento tem sido possível oferecer aos
clientes tempo de espera menor para o
atendimento”, diz.
As intervenções realizadas no Pronto Socorro integram o planejamento de
melhorias que vem sendo desenvolvido
nos hospitais da Fundação Padre Albino.

Divugalção

Dia 27 de abril último, na Unilago, em
Rio Preto, das 10h00 às 13h00, a Secretaria de Estado da Saúde e a Diretoria Regional de Saúde (DRS XV) promoveram o
evento “Ouvidoria na Saúde: saiba como
este trabalho pode auxiliar o SUS”.
O evento, que contou com a participação da Coordenadora de Ouvidoria da
Secretaria de Estado de Saúde, Carmem
L. Piccirillo, de Vânia A. Feres, da Educação Permanente da Secretaria de Estado
de Saúde, Sandra Silva, Ouvidora da DRS
XV, Priscila C. Galves, do AME Catanduva,
Camila L. Vieira, do Hospital Emílio Car-

Dia de beleza na Quimioterapia
A equipe multidisciplinar da oncologia do Hospital Emílio Carlos, em parceria como o curso de estética da UNORP
de São José do Rio Preto, promoveu
ação integrativa e café da manhã no dia
9 de maio em homenagem às pacientes mães para celebrar o Dia das Mães,
comemorado no dia 8. Na ocasião, as
pacientes em tratamento fizeram as
sobrancelhas com henna e receberam

dicas de maquiagem para elevar a autoestima.
De acordo com a psicóloga Maria
Cláudia do Prado Lopes, a ação promoveu a integração entre as pacientes.
“Com a queda do cabelo muitas mulheres ficam desmotivadas e ações de
incentivo aos cuidados com a aparência
são importantes para a saúde emocional das pacientes” diz.
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Comunicação/HPA.

Ambientação no teto do laboratório de análises clínicas.

Ambientação humanizada
Os Laboratórios de Análises Clínicas dos hospitais
da Fundação Padre Albino, em parceria com o Centro
Integrado de Humanização – CIH e o Grupo de Trabalho
de Humanização – GTH, desenvolvem diversas ações
para a humanização do atendimento voltado ao público infantil.
Recentemente, após sugestão do CIH e do Serviço
de Atendimento ao Cliente, os laboratórios implantaram o projeto Certificado de Coragem com identidade
própria, que visa entregar um documento atestando a
colaboração do cliente infantil durante o procedimento
e amenizar o desconforto.

No processo de implantação do novo projeto de humanização, o CIH e o Núcleo de Educação Permanente dos hospitais realizaram roda de conversa com os
colaboradores dos laboratórios e deram dicas sobre o
acolhimento. Durante a educação permanente, os profissionais sugeriram ambientação específica para o público infantil, já colocada em prática. Durante a coleta
de sangue, as crianças podem se distrair com mascotes.
A ação de humanização objetiva reduzir a sensação
de medo e ansiedade dos pacientes infantis por meio
de um ambiente mais acolhedor e integra o planejamento institucional de humanização.

Trabalhos elogiados

A importância de lavar as mãos

De 28 a 30 de abril último, a Coordenadora do curso
de Enfermagem da FIPA, Profª Drª Maria Cláudia Parro, e
os docentes Profª Drª Maria Rita Braga, Profª Drª Andreia
de Haro Moreno, Profª Drª Denise Gonzalez Stellutti de
Faria, Profª Mª Maristela Magri Magagnini, Profª Mª Antonia de Fátima Zanchetta Serradilha e Prof. João César Jacon participaram do II Simpósio Internacional de
Estomaterapia do Noroeste Paulista, na cidade de São
José do Rio Preto. Os docentes apresentaram, na categoria pôster, seis trabalhos realizados no ano de 2015
pelo Núcleo de Pesquisa e de Extensão do curso.
Os avaliadores do simpósio classificaram a produção do curso de Enfermagem como rica e diversificada
por tratar de temas como estoma, feridas, dengue, além
da segurança do paciente, da tecnologia na formação e
atuação de profissionais da saúde como o acolhimento
e a inclusão de portadores de deficiência, temas estes
muito abordados durante o evento.
Os alunos, autores dos trabalhos apresentados pelos docentes, são Maicon Sanches Morandi, Bruno Moraes de Carvalho, Natália Salvador Banhos, Daiana Cristina Rodrigues Aleixo e Élber Perpétuo Bispo.

Nos dias 26, 28 e 29 de abril e 04 de maio, das 8h00 às
10h00, os alunos Adriani Izabel de Souza Moraes, Anderson Danilo Bento, Andreia Yoshikawa Pinto, Caroline de
Abreu Rodrigues, Francielly Iembo, Giovana Alves D’Olivo,
Taís Vaz e Larissa dos Santos, da 1ª série do curso de Enfermagem da FIPA e integrantes da Liga de Segurança do
Paciente, realizaram atividades lúdicas do Projeto de extensão “Mãos Limpas” na creche Boa Nova, em Catanduva.
Os acadêmicos, acompanhados pela Profª Maristela
Magagnini, trabalharam com as crianças da creche a importância de lavar as mãos através de peças de teatros,
exibição de filmes, interpretação de fantoches e diversas
atividades manuais. A atividade contou com a participação de 92 crianças.
O Recanto Monsenhor Albino exibiu filme sobre o
assunto para os colaboradores, das 6h00 às 12h00, de
03 a 06 de maio nas alas feminina e masculina.
No dia 5, os alunos do 1° ano do curso de Enfermagem da FIPA, explorando o tema, confeccionaram
cartazes que foram expostos pelo Câmpus Sede e nas
dependências do Hospital Emílio Carlos. A atividade foi
realizada na disciplina de Fundamentos do Cuidado em
Enfermagem I.

Divulgação

Palestra mensal da CIPA

Os docentes do curso de Enfermagem participantes
do Simpósio.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes/
CIPA, Gestão 2016/2017, do AME Catanduva/ Ambulatório Médico de Especialidades, promoveu dia 13 de
maio a sua palestra mensal. A coach de ‘’Bem estar’’ Flavia Motta falou sobre “Paixão e movimento”, a partir das
13h30, na sala de treinamento do AME.
Como parte do projeto de humanização “AME refresca a leitura”, a nutricionista Berenice Laís de Campos
ministrou a palestra “Viva com esperança - segredos
para se ter saúde e qualidade de vida” no dia 22 de abril
último, às 13h30, na sala de treinamento do AME.
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Semana de Enfermagem
A Fundação Padre Albino realizou de 9 a 13 de maio
a Semana de Enfermagem em conjunto com as instituições formadoras de Catanduva.
No dia 09, abertura da Semana, às 15h, na Capela
do Hospital Padre Albino, foi celebrada missa em ação
de graças.
No dia 10, às 10h e às 14h, a psicóloga do Núcleo de
Educação Permanente da Fundação, Luciana Cristina
Calza de Carvalho fez uma dinâmica com os colaboradores, no Anfiteatro Padre Albino. No dia 11, às 9h30,
o gerente administrativo do Hospital Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues, ministrou palestra sobre felicidade e autoestima no Recanto Monsenhor Albino. A
gerente assistencial do Hospital Padre Albino, Adriana
Bianchi Tanaka, abordou “Qualidade e segurança do paciente”, às 14h, no Anfiteatro Padre Albino, onde, às 19h,
o médico infectologista Prof. Ricardo Santaella Rosa falou sobre H1N1, Dengue, Zica e Chikungunya.
No dia 12, às 10h, no Recanto Monsenhor Albino, o
Prof. Dr. Marcos Lopes ministrou palestra sobre o diabetes e suas complicações. No auditório do Senac Catanduva, às 9h, foi ministrada a palestra “A enfermagem
como protagonista da promoção de saúde”. O Senac
também promoveu roda de conversa e visitação ao túnel do tempo, às 8h e 14h, em sua sede.
No dia 13, às 14h, o advogado da Fundação, Dr. Márcio Zerbinatti, ministrou a palestra “A importância da
anotação de enfermagem para o respaldo profissional”
na sala D11 da FIPA. A Semana foi encerrada no dia 14
com um jantar dançante, no Buffet Ge–Vera.

Práticas sexuais inadequadas
Nos dias 03 e 05 de maio último, os alunos do curso
de Biomedicina Lucas Sylvestre e Ariane Yoshikawa ministraram palestra sobre sexualidade na sede do Programa
“Criança, Cidadão do Futuro”, em Catanduva. Os acadêmicos falaram com adolescentes de 12 a 17 anos sobre as
possíveis consequências de prática sexual inadequada
como, por exemplo, DSTs e gravidez indesejada.
Aproximadamente 250 pessoas participaram da palestra, entre elas, alunos e professores do programa. A atividade foi orientada pela Profª Andreia de Haro Moreno.
Divulgação

Palestra foi assistida por 250 pessoas.
Doação e cadastramento
No dia 25 de abril, às 19h30, no Anfiteatro Padre Albino, o curso, através do seu Centro Acadêmico e em
parceria com o Hemonúcleo de Catanduva, promoveu
palestra sobre doação de sangue e cadastramento de
medula óssea, ministrada pela Assistente Social Francisca Caparros.
A palestrante abordou a importância da doação de
sangue e a necessidade da obtenção de mais doadores.
A palestra reuniu aproximadamente 100 alunos do curso, dos quais mais de 60 fizeram o cadastro para doação
de medula óssea. Para isso, havia no local uma equipe
de voluntários que auxilou na coleta de sangue e no cadastro dos alunos.
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Programa multimídia estimula a cognição de idosos
O Setor de Psicologia do Recanto
Monsenhor Albino desenvolveu um
programa multimídia para estimular a
cognição (percepção, atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem) dos
idosos, além de motivá-los por ser algo
totalmente diferente, pois nunca tiveram
contato com computador.
“Esse tipo de trabalho é pioneiro
dentro de instituição asilar, ou seja, nós
aqui do Recanto somos o primeiro asilo
filantrópico a utilizá-lo - não sei se existe
em outro asilo particular”, disse a psicóloga Lilian Buniak. A psicóloga pretende
publicar artigo em revista científica para
divulgar esse novo tipo de trabalho que,
segundo ela, é muito recente no país e

é chamado de multissensorial, mas no
caso, multissensorial com multimídia a
idosos. Lilian ressalta que no momento
desconhece publicação voltada a idosos
e que por isso está preparando um pôster para inscrição em congresso de idosos para apresentar a ideia.
A psicóloga explica que os idosos são
trabalhados individualmente, em tempo
indeterminado, ou seja, até concluir o
programa estabelecido para o dia e eles
participam diariamente. No momento
estão participando do programa dez
idosos e de acordo com ela, “os resultados estão sendo positivos, pois se observa diariamente o progresso cognitivo,
além da motivação e autoestima que
aumentaram muito”.

Lançamento de livro e palestra
No dia 10 de junho próximo, às
19h30, no Câmpus São Francisco, o curso de Direito da FIPA promove o lançamento do livro “Direito Natural, Direito
Positivo e Humanismo Fraternal”, autoria
do seu docente Marcos Oliveira de Melo.
O evento é dirigido para alunos do curso
de Direito e comunidade externa.
O livro trata sobre as relações entre
Direito Natural e Direito Positivo, bem
como a referência incontornável de ambos a um ideal de justiça. Após o lançamento haverá palestra do Prof. Caio Henrique Lopes Ramiro, professor no curso
de Direito da Faculdade Cidade Verde –
FCV, de Maringá-PR.
Corrupção
Dia 10 de maio último, às 19h30, os
alunos do curso de Direito da FIPA Marcos Mello Júnior, Luís Augusto Gaeis,
Guilherme Trevisan e Alana Fávaro ministraram palestra para os alunos do 2º
ano do curso de Administração da FIPA,
a convite do Prof. Willian Delfino. A palestra tratou de corrupção e aplicação da lei
anticorrupção empresarial com o objetivo de apresentar as cartilhas educativas
do controle social dos gastos públicos
aos futuros administradores para que
tenham consciência social e jurídica do
termo corrupção.
Os palestrantes fazem parte do projeto de extensão do curso de Direito “Controle social dos gastos públicos”, coorde-

ABC da informática abre
inscrições para o
segundo semestre
O “O ABC da informática” está com
inscrições abertas para o segundo semestre de 2016. O projeto proporciona
curso básico de informática a adultos,
com aulas às terças-feiras, das 13h00 às
15h00, no Laboratório de Informática do
curso de Administração da FIPA.
Os interessados devem fazer inscrições até final do mês de julho na secretaria do Câmpus São Francisco da FIPA, na
Rua Seminário, 281, São Francisco, fone
(17) 3311.4800.
As vagas são limitadas e as aulas serão iniciadas no dia 02 de agosto.

nado pela Profª Ivana Mussi Gabriel e são
autores das cartilhas educativas.
Direitos e deveres
No dia 10 de maio último, no Câmpus
São Francisco, o curso de Administração
da FIPA promoveu a palestra “Direitos
Humanos: direitos e deveres individuais
e coletivos”, ministrada pela Profª Beatriz
Trigo, docente do curso de Direito. A palestra faz parte do Projeto de Extensão
“Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais e Cidadania em debate”, coordenado pela Profª Maria Tereza de Franca
Roland.
O objetivo do projeto é estimular a
comunidade acadêmica para a reflexão,
debate e ampliação do conhecimento
sobre os Direitos Fundamentais, garantidos pela Constituição, e a afirmação de
valores, atitudes e práticas que contribuam para a construção de uma cultura
de respeito aos direitos e à dignidade
humana.
A palestrante tratou o tema a partir
de uma perspectiva interdisciplinar, integrando aspectos jurídicos e organizacionais, através de diversos exemplos de
condutas individuais e das diversas instâncias dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Participaram da palestra
alunos dos primeiros anos dos cursos de
Direito e Administração.

Treinamento
sobre resíduos
O Técnico de Segurança do Trabalho
da Fundação Padre Albino, Carlos Henrique Ornellas, ministrou treinamento
sobre Gerenciamento de Resíduos no
Recanto Monsenhor Albino nos dias 27 e
28 de abril último, a partir das 9h00.
Café Em comemoração à Semana da
Enfermagem, no dia 10 de maio último,
às 9h00, o Recanto Monsenhor Albino
ofereceu um café especial aos funcionários e Diretoria da Fundação Padre Albino, FIPA, AME, hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos, Governo de Catanduva e
Fundo Social de Solidariedade.
De acordo com a Enfermeira Mariângela Teixeira, o objetivo foi a interação,
informando a todos sobre o trabalho desenvolvido na instituição.

Divulgação

O trabalho é pioneiro dentro de
instituição asilar.

Semana de Produção
Artística e exposição
No período de 26 a 29 de abril, das
15h00 às 16h00, o Recanto Monsenhor Albino promoveu a 1ª Semana de Produção
Artística da Terceira Idade do Recanto e a
exposição Idosos produtivos. Nesse período
foram expostas fotos dos trabalhos produzidos com os idosos pelos setores de Terapia
Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia e
Fisioterapia e demonstração in loco das atividades de cada setor.
No dia 27 houve um chá da tarde das
15h00 às 16h00 aos familiares e amigos
de idosos e a Equipe de Enfermagem do
Recanto disponibilizou uma Técnica em
Enfermagem para aferir a pressão dos
convidados.
Divulgação

Trabalhos produzidos pelos idosos
foram expostos

Verba federal
O Recanto Monsenhor Albino recebeu
do governo federal (Ministério do Desenvolvimento Social), do Programa Serviço
de acolhimento institucional – abrigo institucional, verba de R$ 5.000,00 repassada
pela Prefeitura Municipal de Catanduva.
O convênio foi assinado pelo presidente
da Diretoria Administrativa da Fundação,
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante no
gabinete do prefeito Geraldo Vinholi dia
29 de abril último.
A verba é destinada para o desenvolvimento dos programas assistenciais para
a população em situação de vulnerabilidade social.
Localizado no Km 4 da Rodovia Dr. Alberto Lahós de Carvalho, o Recanto Monsenhor Albino, mantido pela Fundação
Padre Albino, atende 50 idosos de ambos
os sexos. Para a manutenção desse atendimento, em 2015 a Fundação Padre Albino utilizou recursos financeiros próprios
no valor de R$ 1.262.171,68.

Homenagem às mães
No dia 06 de maio último, o Colégio
Catanduva realizou o 2º Encontro Vivência e Socialização – Especial Dia das Mães.
A homenagem começou às 7h00, com os
alunos do Ensino Fundamental; às 13h00,
foram os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, e por fim, às 16h00, os alunos da
Educação Infantil, Maternal, Pré I e Pré II,
faixa etária de 3 a 5 anos. Após a homenagem, as mães receberam um botão de rosa
vermelha e participaram de coffee break
em companhia de seus filhos.
FIPA No mural do saguão térreo do
Câmpus Sede da FIPA foi montada exposição de fotos em homenagem ao Dia
das mães. A exposição reuniu mensagens
e fotos das funcionárias mães com seus
filhos e de funcionários com suas mães.
As fotos ficaram expostas durante todo o
mês de maio
Mensagens No dia 02 de maio, na
Brinquedoteca do Câmpus Sede, alunos
do 1° ano do curso de Pedagogia da FIPA
confeccionaram cartazes em homenagem ao Dia das mães, em que adaptaram
um bolso com diversos bilhetes de mensagens positivas e poemas. Os cartazes
foram distribuídos pelos corredores do
Câmpus para que as mães retirassem os
bilhetes e os levassem como lembrança
para casa.
Almoço O Recanto Monsenhor Albino
comemorou o Dia das Mães no dia 08, a
partir das 11h00, com almoço e entrega
de mimos pela Supervisora, Irmã Anália
Nunes. O prefeito Geraldo Vinholi e a Presidente do Fundo Social de Solidariedade,
Rose Colombo, também entregaram mimos às idosas.

Finanças pessoais
Dia 03 de maio, às 14h00, no Câmpus
Sede, o Núcleo de Apoio ao Estudante
(NAE) promoveu a palestra “Finanças
pessoais” para as alunas da Faculdade da
Terceira Idade dos cursos de Educação
Física da FIPA. Ministrada pelo responsável pelo Apoio Financeiro do NAE, Prof.
Marcos Vinicio Braz de Assis, o objetivo
da palestra foi discutir a importância de
controlar os gastos pessoais e motivar as
alunas a administrar melhor o dinheiro
através do planejamento e o controle de
um orçamento.
Corrupção No dia 26 de abril, o aluno Luís Augusto Guareis dos Santos, do 3°
ano do curso de Direito da FIPA, ministrou
a palestra “Corrupção e a importância do
controle social dos gastos públicos”. Ele é
membro da equipe do “Mensalinho contra a corrupção” e um dos autores da cartilha “O controle social dos gastos públicos”,
desenvolvida pelos alunos daquele curso.
As alunas participaram ativamente da palestra, com questionamentos e sugestões
de como é possível combater a corrupção.
Aula de ballet adaptada No dia 05
de maio, as alunas participaram de aula
de ballet ministrada pela bailaria Pamella
Soffiatti, aluna do 3° ano do curso de Licenciatura em Educação Física. A aula foi
adaptada às alunas, com uma série de
exercícios de movimentos mais lentos.
“Os movimentos trabalhados durante a
aula desenvolvem a capacidade de sustentação, equilíbrio e a pose correta”, disse a bailarina.
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GPS da Alegria
No último dia 30 de abril, o curso de Pedagogia da
FIPA realizou o encontro mensal do projeto de extensão
GPS da Alegria. A Profª Fabiana Fiorim Checconi trabalhou com os alunos a história dos “Cachinhos dourados”.
Após apresentar a história, propôs aos alunos que
desenvolvessem estratégias para contação da história
no contexto hospitalar. Os alunos participaram ainda
de oficina, orientados pela Profª Dirce Gimenez, para
confeccionar os personagens e na sequência foram
à Pediatria do Hospital Padre Albino contar a história
para as crianças internadas.
Leitura no Bosque

“Emílio Carlos” tem simulação de incêndio
O curso de Medicina da FIPA, baseando-se no projeto do Maio Amarelo de assegurar a vida, orientar e
conscientizar a população promoveu neste dia 19 de
maio, a partir das 13h00, simulação de evacuação de
duas alas do Hospital Emílio Carlos para treinar e preparar alunos e funcionários.
De acordo com o Prof. Ricardo Alessandro Teixeira
Gonsaga, docente da disciplina Urgência do curso de
Medicina, responsável pela simulação, foi uma ação
coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil
com o objetivo de promover integração e treinamento

Divulgação

No dia 15 de abril, às 15h00, no Zoológico Municipal, o curso participou do Projeto “Leitura no Bosque”
realizado aos domingos pela Prefeitura de Catanduva.
As alunas do curso, caracterizadas com roupas de bonecas, realizaram atividades com as crianças como contação de histórias, cantigas de roda, fantoches, entre
outras atividades lúdicas, com supervisão da Coordenadora do curso, Profª Drª Silene Fontana e das professoras Jéssica Maria Santos, Dirce Ap. Gimenez e Fabiana
Fiorim Checconi.

Homenagem na JODEC
Divulgação

Divulgação

Termina reforma no Anfiteatro
A FIPA terminou a reforma de anexos do Anfiteatro
Padre Albino, na Rua 13 de maio, 1064, centro de Catanduva. O conjunto contém uma sala de aula com 17 lugares, o Anfiteatro II, com capacidade para 100 lugares, e
uma copa para apoio em eventos.
A sala de aula e o Anfiteatro II são utilizados rotineiramente para reuniões e aulas da Residência Médica.
Divulgação

Novo anfiteatro II

das equipes de atendimento pré-hospitalar em situações que envolvem múltiplas vítimas.
Com a participação dos 64 acadêmicos do 3º ano
do curso de Medicina, que foram os atores, da Brigada
de Incêndio do Hospital Emílio Carlos, formada por um
profissional de cada área, do Corpo de Bombeiros e do
SAMU, a simulação de incêndio foi feita nas alas C2 Par
Masculino e Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia, obrigando a evacuação do prédio, iniciada com o
toque da sirene. A ala foi evacuada, o foco do incêndio
controlado e realizado o atendimento externo.
Para eficácia do treinamento, na simulação, foram
registrados casos de ferimentos diversos, que necessitaram de atendimentos especiais. As vítimas foram
atendidas em lonas com diferentes cores, obedecendo a gravidade: os pacientes leves foram classificados
como verde; os pacientes moderados com a cor amarela, os graves na cor vermelha e os pacientes em óbito na cor cinza. Houve um óbito.
Para o Prof. Ricardo Gonsaga, a simulação atendeu
aos objetivos de treinar os alunos para que entendam
como é a dinâmica do atendimento de emergência,
pois envolveu a retirada de pacientes graves internados. O capitão Ferrari, comandante do Corpo de Bombeiros, avaliou que tudo foi feito no tempo adequado
e que para sua equipe a simulação é excelente, pois
pode conhecer a estrutura de combate a incêndio
do hospital, como hidrantes e saídas de emergência
e fazer o treinamento necessário de como retiraria os
pacientes numa ocorrência real. Duas vítimas graves
foram retiradas pela escada, com a utilização de uma
maca especial.
O gerente de serviços administrativos do hospital, Benedito Carlos Rodrigues, disse que o simulado
é muito bom para avaliar a estrutura física do prédio,
assim como as equipes envolvidas, pois o treinamento
se dá em ambiente real. Ele informou que os pacientes
internados e funcionários administrativos foram avisados previamente do que iria ocorrer.

Dr. Marino e Dr. Flávio Mendes.
Dia 5 de maio, às 19h30, no Anfiteatro Padre Albino,
foi realizada a XV Jornada de Endocrinologia e Diabetologia de Catanduva (JODEC), organizada pela disciplina
de Endocrinologia e pela Liga de Endocrinologia e Diabetologia do curso de Medicina da FIPA. As palestras
foram ministradas por dois egressos da FAMECA que alcançaram altos níveis em suas carreiras universitárias e
que foram convidados para comemorar os quinze anos
da JODEC.
Os palestrantes foram Prof. Dr. Flávio Henrique Mendes, formado em 1988, doutor em Cirurgia pela Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu e docente de
Cirurgia Plástica e Chefe do Ambulatório de Cirurgia
Plástica pós-cirurgia bariátrica daquela instituição e Prof.
Ms. Flávio Fontes Pirozzi, formado em 2006, Mestre em
Endocrinologia pela FAMERP/Rio Preto e docente da Unilago, onde é Chefe da disciplina de Endocrinologia.
O Dr. Marino Cattalini e a Drª Eliana Gabas Stuchi Perez, organizadores da Jornada, entregaram a placa “Prata da Casa” aos palestrantes. A placa é uma tradição da
JODEC, que premia os ex-alunos da FAMECA que obtêm
Pós-Graduação stricto sensu em Endocrinologia e retornam como palestrantes convidados para a jornada. O
Prof. Dr. Flávio Mendes foi uma exceção, homenageado
mesmo sendo destaque em outra área, devido ao seu
sucesso num campo por muitos aspectos ligado à Endocrinologia como é a Cirurgia Plástica.

Dia das mães no AME
O CIH - Centro Integrado de Humanização, a Administração e o GTH - Grupo de Trabalho de Humanização
do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) prestaram homenagem às mães dia 06 de maio último nos
períodos da manhã e tarde.
Enquanto as mães aguardavam as consultas e exames foram distribuídos bombons enfeitados com pétalas de rosa; as mães funcionárias também receberam a
homenagem.
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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
PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760

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

Curso de Cefaleia 2016
Dia 30 de abril último, das 8h00 às
13h00, no Anfiteatro Padre Albino, a Liga
de Neuropsiquiatria do curso de Medicina da FIPA e a presidente docente da
Liga, Profª Drª Eliana Meire Melhado, realizaram o Curso de Cefaleia 2016, dirigido
para alunos do curso de Medicina.
O curso, que reuniu aproximadamente 75 participantes, foi encerrado com

aula demonstrativa sobre toxina botulínica, o botox para enxaqueca crônica, uma
das novidades no tratamento para cefaleia. O objetivo do curso foi capacitar acadêmicos de medicina para a identificação
das cefaleias com diagnóstico correto e
tratamento adequado, evitando assim
que ela se torne crônica e impedindo que
também ocorra abuso de medicações

analgésicas por parte dos pacientes.
O evento contou com a presença de
diversos palestrantes especialistas para
tratar do tema, entre eles, o Dr. José Geraldo Speciali, catedrático de Neurologia, professor sênior de Neurologia da
USP de Ribeirão Preto; Dr. Marcelo Cedrino Ciciarelli, Doutor em Neurologia
pela USP de Ribeirão Preto e professor

de Neurologia da Faculdade de Medicina Barão de Mauá, e a médica Izabela
Dias Brugugnoli, Residente (R4) de Clínica Médica dos hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos, além da Drª Eliana Meire
Melhado, Doutora em Ciências Médicas
na área de Neurologia pela Unicamp, e
docente de Neurologia e de Semiologia
do curso de Medicina da FIPA.
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Clube de Rodeio vai promover
leilão de gado para o HCC

11

Campanha do HCC
perde seu sorriso
Divulgação

Reunião selou o apoio do Clube de Rodeio ao HCC.
Dando continuidade às ações filantrópicas que vem
realizando, o Clube de Rodeio “Os Bravos” promoverá
um leilão de gado dia 23 de outubro próximo, no Recinto de Exposições João Zancaner, com renda revertida
para o Hospital de Câncer de Catanduva.
Segundo o vice-presidente do clube, Cláudio Romagnolli, os leilões de gado pró Hospital do Câncer de
Barretos são uma tradição entre os clubes de rodeio
da região e já que Catanduva terá seu próprio hospital, nada melhor do que colaborar para uma entidade
catanduvense. “Já vínhamos há alguns anos querendo
retomar essa tradição e agora surgiu a oportunidade de
beneficiarmos o Hospital de Câncer de Catanduva, que
atenderá nossa cidade e microrregião. Estamos muito
contentes em poder colaborar de alguma forma para
algo que é de todos nós e abraçar essa causa”, destaca.
Para o Diretor de Captação de Recursos da Fundação

Padre Albino, Nelson Lopes Martins, essa contribuição é
importante para a finalização da obra. “Vamos atender
Catanduva e mais 18 municípios. Contamos com essas
doações para podermos terminar as obras e começar
o atendimento. A previsão é de que estejamos prontos
para funcionar em abril de 2017”, completa.
O leilão já está recebendo doações de bezerros e
cabeças de gado. “Estamos fazendo uma corrente. Algumas pessoas que estão sabendo do evento se propuseram a doar os animais para também ajudar essa
causa. Tudo é bem-vindo e pode se tornar renda para
o HCC”, ressalta o presidente do Clube de Rodeio, José
Luís Dusso.
As pessoas que quiserem colaborar com o leilão podem entrar em contato com o Clube de Rodeio ou com
o Setor de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino, fone 17 – 3311-3365 e falar com Angélica.

1º Futsal Interclasses

Depois do slackline,
parede de escalada

De 18 a 29 de abril foi realizado o 1º Campeonato de Futsal Interclasses do Câmpus São Francisco, promovido pela
Faeca Junior, empresa Junior do curso de Administração.
Oito equipes formadas por alunos dos cursos de Administração e Direito participaram da disputa. A equipe do 2°
ano do curso de Administração foi vencedora do campeonato e recebeu um troféu como prêmio. O objetivo do campeonato foi integrar alunos dos cursos de Direito e Administração através do incentivo à prática esportiva.

Licenciatura em Educação Física
apresenta suas pesquisas
No último dia 13 de maio, às 19h30, no Anfiteatro Padre Albino, o curso de Licenciatura em Educação Física da
FIPA realizou sua Mostra de Pesquisa.
As pesquisas finalizadas em 2015 foram “As lutas na
educação física escolar: perspectivas docentes e discentes
de Catanduva e região” do Prof. Dr. Vítor Lage e “Biomecânica, Educação Física escolar e formação docente” do Prof.
Ademir Testa Júnior. As aprovadas para 2016 são “Associação do nível de atividade física e obesidade dos pais e com
a obesidade em crianças” da Profª Maria Ângela Figueiredo Tuma e “Explorando a detecção da inatividade física
como problema, a aderência ao estilo de vida fisicamente
ativo e o desenvolvimento da aptidão física em jovens” do
Prof. Ademir Testa Júnior.
A Profª Drª Andreia Moreno, docente da FIPA, ministrou
a palestra “A pesquisa no ensino Superior”, encerrando a
Mostra, que contou com a participação de aproximadamente 150 pessoas, entre alunos e professores do curso.

Vacinação contra a gripe
Dia 19 de abril, às 14h00, alunos do 2° ano do curso
de Enfermagem, supervisionados pela Profª Antonia de
Fátima Serradilha, vacinaram contra a gripe H1N1 alunas
da Faculdade da 3ª Idade dos cursos de Educação Física
da FIPA. A campanha foi organizada pelas Coordenações
do curso e de Extensão, em parceria com a Profª Luciana
Cione Basto, Coordenadora da 3ª Idade, e pela Secretaria
de Saúde de Catanduva.

Dia 07 de maio último, das 9h00 às 12h00, na Praça do Aeroclube de Catanduva, o curso de Bacharelado em Educação Física da FIPA, através da disciplina Aventura, ministrada pelo Prof. Fernando Varoto,
promoveu a atividade de extensão “Slackline”, esporte de equilíbrio sobre fita elástica esticada entre dois
pontos fixos. Os alunos aprenderam algumas técnicas
da modalidade e orientaram o público externo. O slackline possui muitos benefícios físicos e mentais, entre eles, o equilíbrio, a concentração e a coordenação.
Ainda este ano, o curso pretende realizar a atividade
com parede de escalada.
Palestras Dia 20 de abril, no Anfiteatro Padre Albino, o curso promoveu a palestra “Uso de medicamentos e suas consequências no treinamento”, ministrada
pela Profª Andrea de Haro Moreno, docente do curso
de Biomedicina da FIPA, que falou sobre as influências
e interferências que algumas classes de medicamentos podem exercer durante o treinamento esportivo.
O evento reuniu 260 alunos daquele curso e do curso
de Biomedicina.
No dia 26 de abril, às 19h30, no Anfiteatro da Unifafibe, em Bebedouro/SP, o Coordenador do curso de
Bacharelado em Educação Física da FIPA, Prof. Igor Augusto Braz, a convite do CREF/SP (Conselho Regional
de Educação Física de São Paulo), ministrou a palestra
“Treinamento esportivo e periodização” para os alunos do curso de Educação Física daquela instituição.
A palestra faz parte do projeto “Ciclo de Conhecimento”, desenvolvido pelo CREF-SP e tem como objetivo
a atualização em temáticas emergentes na área do
exercício físico.
Curso Dia 27 de abril, na quadra poliesportiva do
Câmpus Sede, alunos do curso de Licenciatura em
Educação Física participaram do curso “Jogos cooperativos e danças circulares nas escolas”, ministrado
pelo Prof. Nilo Prata, docente indicado pelo CREF-SP.
O curso abordou o tema Educação Física Escolar.

O sorriso aberto da campanha do HCC se apagou na
Terra, mas com certeza está iluminando o céu. Júlia Tereza Coletti, 44 anos, que emprestou sua imagem e sorriso
para a campanha de captação de recursos para o Hospital de Câncer de Catanduva, faleceu na manhã deste
dia 20 de maio, em Barretos, onde estava internada no
Hospital do Câncer.
Podóloga aposentada, Júlia descobriu o câncer em
2008 e iniciou o tratamento em Barretos. Convidada
para participar da campanha do Hospital de Câncer de
Catanduva ela aceitou de imediato, participando das
gravações e sessões de foto e inclusive comparecendo
ao lançamento no dia 25 de fevereiro, mesmo tendo chegado de Barretos horas antes. Júlia deixa o marido Djalma Sbravatti e um único filho, Diego, 20 anos.
“Hoje o céu ficou mais iluminado com o seu sorriso
minha amada amiga-irmã! Como foi maravilhoso poder
conviver com você e aprender com a sua força o que é
lutar contra este mal que destrói o corpo e a alma! Não
consigo entender o porquê disso tudo! Vou sentir muita
falta das nossas conversas e de todos os momentos que
passamos juntas! Só Deus pra sufocar esta dor!”, desabafou nas redes sociais Sonia Spósito Ceneviva, presidente
da ONG Sempre Viva.
Angélica Rodrigues da Costa, responsável pelo Setor
de Captação de Recursos da Fundação, disse que “Júlia
marcou muito nossa campanha pela alegria contagiante,
desejo de viver, de passar para o próximo a esperança
pela cura do câncer e, acima de tudo, por estar presente em todas as nossas solicitações, mesmo em alguns
momentos em que ela havia passado por quimioterapia. Ela sempre estava disposta ajudar com um sorriso
contagiante no rosto. Da Júlia fica a alegria e a esperança
de diminuir o sofrimento de quem vai para outra cidade
com a instalação do HCC”.

Visitas à Radioterapia
25/04 – Diretoras da Rede Municipal de Ensino
30/04 – Conselho de Pastores
02/05 – Conselheiros da Fundação
05/05 – Grupo Ótimas amigas
11/05 – Diretores de escolas de inglês e particulares
17/05 – Coordenadores e professores dos cursos de
Biomedicina, Bacharelado e Licenciatura em Educação
Física, Enfermagem e Pedagogia da FIPA
18/05 – Dirigente de Ensino e Diretores da Rede Estadual de Ensino
19/05 – Prefeitos, presidentes de Fundos Sociais de Solidariedade e Secretários/Coordenadores de Saúde de
municípios da microrregião
20/05 - Grupo das Balangas
21/05 - Dirigentes e colaboradores espíritas
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Apoio ao HCC
O Diretor de Captação de Recursos,
Prof. Nelson Lopes Martins, participou
da reunião do Rotary Club Catanduva
Norte no dia 09 de maio último para esclarecer sobre a implantação do Hospital
de Câncer de Catanduva. Ele falou sobre
a construção do Serviço de Radioterapia
e da campanha para arrecadar os recursos necessários para o término da obra e,
assim, viabilizar o HCC e pediu ajuda na
divulgação.
Os rotarianos se mostraram solidários e irão estudar formas de se engajarem no projeto.
Divulgação

Divulgação

Equipe organizadora do evento.

Rádios de Catanduva e população abraçaram o HCC
tas pessoas que passavam
pela praça e outras que
foram especialmente doaram para o HCC R$ 484,00.
Por telefone, ao vivo, foram
doados R$ 34.850,00. O
empresário catanduvense Paulo de Oliveira Rosa,
hoje residente em Campinas, doou R$ 20.000,00; as
outras doações foram de
um grupo de empresários
anônimos, Tron Ventiladores, Imobiliária Alternativa e
projeto Conte comigo, de alunos da FATEC.
A pousada Baobá fez parceria, doando ao
HCC 5% de cada diária, e a Exato Balanças
doou um ano de manutenção das balanças dos hospitais. O Setor de Telemarketing da Fundação recebeu ligações de
pessoas para doar ou para cadastro para
doação mensal.
Paralelamente foi realizado na praça o
XVI ELEC – Encontro das Ligas Estudantis
de Catanduva, atividade anual do curso
de Medicina da FIPA. No ELEC, as 17 Ligas
de especialidades médicas informaram,
orientaram a população e realizaram exames. Neste ano, um dos temas abordados
foi o Hospital de Câncer de Catanduva
pela Liga de Oncologia.
Em nome dos radialistas participantes, Cristiano Geraldi, da Jovem Pan, disse que o evento foi mais do que positivo.
“A oportunidade de levar as informações
sobre o HCC, sobre o câncer e a possibilidade de tratamento sem sair da cidade
ou, no caso das pessoas da região, sem
que seja necessário percorrer longas distâncias foi muito valiosa. Conseguimos
mostrar que o rádio é um veículo de coDivulgação

Rotary Norte vai se angajar no projeto
pró HCC.

Presentes de aniversário se
transformam em doação
O bancário aposentado Umberto
Marssari decidiu fazer uma ação de responsabilidade social na comemoração
do seu aniversário. No convite enviado
a familiares e amigos pediu dinheiro ao
invés de presente e a quantia arrecadada
foi doada para o HCC.
Na entrega dos R$ 2.400,00 ao presidente Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, seu colega de banco, Umberto
disse que “como nessa idade a gente
não precisa mais de brinquedo e roupas”, decidiu fazer esta ação, pois sabe da
campanha da Fundação para terminar o
Serviço de Radioterapia. Dr. Amarante
agradeceu Umberto pelo gesto solidário
e disse que a atitude dele deve servir de
exemplo para pessoas e entidades.
Imprensa/FPA
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População foi à praça doar.
O objetivo de simbolizar, através da
união das emissoras, que a comunidade
está unida para a conclusão do projeto
do Hospital de Câncer de Catanduva foi
plenamente alcançado. O inédito projeto “Rádio Abrace HCC” realizado dia 14
de maio na Praça da República, em Catanduva, alcançou pleno sucesso e já se
pensa na segunda edição para o segundo semestre.
Cinco emissoras de rádio de Catanduva – Jovem Pan FM, com Cristiano Geraldi;
Nativa FM, com Leandro; Band FM, com
Mau-Mau, e Ondas Verdes FM e Rádio
Difusora/Bandeirantes AM, com Fábio
César e Mara Gabas, se uniram para abraçar a campanha de captação de recursos
para o Hospital de Câncer de Catanduva
(HCC). As emissoras ficaram das 9h00 às
11h30, na Praça da República, em cadeia,
transmitindo a mesma programação e
divulgando informações sobre o HCC,
depoimentos de pacientes, ex-pacientes,
médicos, profissionais da saúde, doadores e colaboradores, que emprestaram
sua credibilidade em nome da causa.
A população respondeu ao apelo. Mui-

municação que detém grande prestígio
e credibilidade junto à sociedade, através
das doações que foram registradas no
momento do programa e também pela
repercussão positiva que ele teve. Pessoas
ligaram, se manifestaram, demonstrando
interesse em doar e também pensando
em formas alternativas de ajudar o HCC
a chegar mais próximo das pessoas para
conseguir as doações necessárias. O rádio
catanduvense gostou da “brincadeira” e já
pensa até em uma segunda edição para o
segundo semestre”, disse Cristiano.
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, disse que o
evento, inédito, foi extremamente importante para divulgação do HCC. “Sem o
envolvimento de toda a sociedade dificilmente projetos em benefício dela própria
conseguem sair do papel. Temos muita
esperança em alcançar nossos objetivos
ao longo do tempo”, disse.
De acordo com Dr. Amarante, a campanha de captação de recursos para o
HCC lançada dia 25 de fevereiro não
terá mais fim. “Como todos os demais
hospitais especializados em oncologia
e que atendem usuários do SUS há
necessidade de campanhas regulares
e constantes de captação de recursos
para fazer frente ao custeio sempre
crescente do serviço oferecido à população”. Para ele, as campanhas já não
pertencem mais à Fundação Padre Albino, mas a toda comunidade, a todos
que de uma maneira ou de outra serão
beneficiados por mais esse serviço. Por
isso, agradeceu e destacou a importância desse projeto desenvolvido pelas
emissoras de rádio de Catanduva.

Iniciada instalação de ar condicionado na Radioterapia
Umberto Marssari entrega o valor
arrecadado ao Dr. Amarante.

Vacinação
Dia 13 de maio último, das 8h00 às
12h00, no saguão térreo do Câmpus
Sede, a Liga de Infectologia do curso de
Medicina e alunos do 1° ano do curso de
Enfermagem da FIPA, supervisionados
pela Profª Maristela Aparecida Magri Magagnini, realizaram a campanha de vacinação contra o vírus Influenza. Os alunos vacinaram 140 pessoas, entre elas,
funcionários da instituição e alunos dos
cursos da área da saúde que frequentam
os hospitais.

Com parte da verba liberada pelo Governo do Estado e recursos do Telemarketing, a Fundação Padre Albino adquiriu o
sistema de ar condicionado para o Serviço de Radioterapia que, aliado aos outros
serviços oferecidos, se transformará no
Hospital de Câncer de Catanduva.
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, informou que a compra
foi possível graças à negociação feita,
pois o sistema de ar condicionado, de R$
1.350.000,00, ficou em R$ 950.000,00.
A construtora está instalando os dutos
do sistema, de 900 mil BTUs, que será alimentado através de água gelada. De acordo com o engenheiro civil da Fundação,
Edegar Durigan Junior, também já foram
instalados o sistema de gás medicinal, a

cobertura de esDivulgação
trutura metálica
na entrada da ambulância e feita a
blindagem da sala
do tomógrafo.
A capacidade
diária de atendimento do Serviço
de Radioterapia
será de 100 a 120
pacientes,
das
6h00 às 21h00.
A pessoa inteO ar condicionado terá 900 mil BTUs.
ressada em doar
recursos para o término da Radioterapia Bradesco, agência 3499-1, conta corrente
tem as seguintes opções: pelo site www. 333000-1, e na Caixa Econômica Federal,
abracehcc.com.br, na opção DOE AGO- agência 0299, Op 003, conta 4000-4, e
RA, com cartão de crédito; depósito no pelo telefone 17 – 3311-3365.

