
UNIDOS PELA VIDA A 1ª Cavalgada pró HCC/Hospital de Câncer de Catanduva realizada dia 04 de setembro último foi um sucesso. Segundo os organizadores, 
mais de mil pessoas participaram do evento realizado no Recinto de Exposições “João Zancaner”, em Catanduva, que rendeu R$ 36.500,00.  Página 11.

Desafi os das organizações 

fi lantrópicas: gestão e sustentabilidade

Mesa redonda discute o exame do Cremesp

A sociedade precisa conhecer profundamente suas instituições para 
poder entendê-las e, assim, juntar-se a elas na sua missão. Página 02.

No dia 08 de setembro último, no Anfi teatro Padre Albino, a Liga de 
Ginecologia e Obstetrícia do curso de Medicina da FIPA promoveu a mesa 
redonda “Exame do Cremesp: onde devemos chegar? com a participação 
de representantes do CREMESP, professores e alunos. Página 09.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

        Desafi os das organizações 

fi lantrópicas:  gestão e 

sustentabilidade

EXPEDIENTE

Dando continuida-
de ao assunto abordado 
na edição anterior deste 
jornal, quando tratamos 
dos expressivos números 
fi nanceiros que as Santas 
Casas e Hospitais Filan-
trópicos retornam à so-
ciedade, em contraparti-
da às isenções usufruídas 
por meio de comandos 
legais e constitucionais, 
bem como o papel que a 

Fundação Padre Albino tem exercido na promoção à saúde, educação 
e assistência social em nível local e regional, consideramos que a so-
ciedade precisa conhecer profundamente suas instituições para poder 
entendê-las e, assim, juntar-se a elas na sua missão.

Por falar em missão, convém antes recordar a missão da FPA 
nesta sua nova fase administrativa: Manter instituições no campo da 
saúde, da assistência, da educação e da pesquisa científi ca, objetivan-
do a prevenção, a recuperação, a reabilitação e a promoção humana 
nos seus aspectos político e social, contribuindo para o desenvolvi-
mento de um cidadão consciente, crítico e ético, agente na sociedade. 
Se por mais não fosse, só o texto em si já explicaria tudo; porém, 
o contexto transmite muito mais do que o próprio texto quer di-
zer. O verbo manter, na sua forma transitiva direta e pronominal, 
colocado no início da frase, signifi ca prover-se do necessário para 
sobreviver, sustentar-se. Como uma instituição fi lantrópica com-
provadamente mal remunerada e prestando serviços de qualidade 
pode se sustentar? Eis o desafi o!

Muitos imaginam, equivocadamente, que uma instituição fi -
lantrópica não deve visar o lucro ou superávits. Nada mais ultra-
passado. A própria Constituição Brasileira reconhece a necessida-
de das fi lantrópicas buscarem fontes alternativas de patrimônio e 
renda para a consecução de seus objetivos, tanto que no seu Art. 
150, que institui a imunidade tributária das fi lantrópicas, está assim 
redigido: Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e aos Municípios, VI 
Instituir impostos sobre: c) patrimônio, renda ou serviços de insti-
tuições de assistência social, sem fi ns lucrativos, atendidos os re-
quisitos da lei. E no seu Art. 195, Parágrafo 7º, especifi ca os critérios 
para que a entidade tenha o direito à isenção: I – não distribuírem 
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de 
lucro ou participação no seu resultado; II aplicarem integralmente, 
no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institu-
cionais; III manterem escrituração de suas receitas e despesas em li-
vros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

O grande desafi o das entidades fi lantrópicas que prestam 
serviços públicos é justamente o de buscar a sustentabilidade fora 
da esfera pública, sabidamente incompetente para cumprir com 
suas obrigações constitucionais, inclusive o fi nanciamento ade-
quado. Com isso, a missão das organizações fi lantrópicas passa a 
ser mais intrincada que a das empresas convencionais. Geralmente 
administrada por voluntários, instituições sérias vêm buscando in-
sistentemente implantar gestão profi ssional e em tempo integral, 
visando geração de superávits com o objetivo único de fi nanciar 
investimentos em modernização de instalações e equipamentos, 
buscando assim a perpetuação da organização.

Toda entidade fi lantrópica nasce com um propósito que nor-
malmente é expresso na sua missão. Mesmo sem ter fi ns lucrativos, 
as entidades fi lantrópicas demandam boa gestão, até porque os 
doadores precisam confi ar que os recursos que fornecem sejam 
utilizados para concretização da missão da entidade. A Fundação 
Padre Albino, que já se encontra na terceira revisão de seu Plane-
jamento Estratégico, persegue obstinadamente esse caminho e 
planeja, junto com a profi ssionalização, implantar sua governança 
corporativa para, através de conselhos mais atuantes, dar maior 
transparência às suas ações sociais, que incluem seus nichos de 
negócios próprios cujos resultados são única e exclusivamente vol-
tados à manutenção de sua missão.   

A saída passa por constantemente gerar resultados e granjear 
a confi ança e a adesão da sociedade da qual depende sua missão.

A Fundação Padre Albino é uma entidade grande e complexa 
para os padrões interioranos que, apesar de privada, presta serviços 
públicos nas áreas de saúde, educação e assistência social e por isso 
muitas vezes é confundida com empresa pública. Além de ser regi-
da pelas leis fundacionais – que necessariamente inclui o velamen-
to pelo Ministério Público – é também uma Organização Social de 
Saúde (OSS), cuja atuação é rigorosamente auditada pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), além de outros órgãos públicos. Apesar de 
ainda não ter gestão profi ssionalizada – meta muito próxima de ser 
alcançada – as decisões tão tomadas por competência de seus vários 
órgãos hierárquicos a começar pela Diretoria Administrativa, Conse-
lho de Administração e Assembleia Geral (Conselho de Curadores). 
Todas as decisões são registradas em atas devidamente arquivadas e 
de domínio público, se assim se fi zer necessário. 

Neste momento a Fundação Padre Albino experimenta, ao 
contrário da grande maioria das Santas Casas e Hospitais Filantró-
picos, uma situação de absoluta estabilidade econômico-fi nancei-

ra apesar dos vultosos prejuízos apurados em seus dois hospitais 
e Recanto Monsenhor Albino. Poderíamos, sem constrangimento 
algum, creditar tal façanha a mais um milagre do Servo de Deus Pa-
dre Albino. Sem falsa modéstia, apesar de ele ter lançado as bases 
para o pleno desenvolvimento da instituição que criou, isso, con-
tudo, é fruto de muito trabalho e boa gestão, que não se faz com 
falácias nem fi rulas. Trata-se de administração séria, competente, 
compartilhada, transparente e ética.

Para aqueles que não sabem, ou fi ngem não querer saber, os 
prejuízos apurados pelos hospitais e Recanto Monsenhor Albino não 
são cobertos pelo Poder Público, nem pela sociedade. Se a Funda-
ção dependesse disso, certamente já teria encerrado suas atividades, 
pelo menos em relação à prestação de serviços ao SUS. Os défi cits 
são cobertos com recursos próprios advindos de seus negócios mui-
to bem administrados na área da educação (FIPA) e plano de saúde 
(PAS). Isso não desobriga, contudo, a sociedade de continuar a con-
tribuir nas causas fi lantrópicas eternamente defi citárias. A Fundação, 
apesar de prestar serviços públicos, não tem nenhuma obrigação de 
sustentá-los com seus próprios recursos; se o faz parcialmente é por-
que tem em seu DNA a missão de manter abertas as portas assisten-
ciais para a população, geralmente vítima do descaso de governos 
de turno. Interessante notar que quando a Fundação administra bem 
o seu patrimônio e negócios, possibilitando assim a manutenção da 
assistência ao povo, logo é taxada de não precisar dos recursos de 
campanhas e doações, pois tem recursos próprios para manter-se. 
Esquecem-se que os negócios particulares da Fundação, como dito 
acima, são mais intrincados do que os das empresas convencionais. 
Esquecem-se de que os negócios precisam de investimentos cons-
tantes para poder ter continuidade; caso contrário, também entrarão 
em colapso e a conta recairá na desassistência.

Recentemente, a Fundação adquiriu um imóvel nas imedia-
ções do Hospital Padre Albino. Essa decisão, debatida durante mui-
tos meses tanto na Diretoria Administrativa, quanto no Conselho de 
Administração e Conselho de Curadores, considerou a necessidade 
urgente de abrir novos espaços para o plano de saúde Padre Albino 
Saúde, cujas dependências fi caram acanhadas ante o crescimento 
de novos usuários que vem experimentando e, concomitantemen-
te, retirar alguns serviços administrativos do ambiente hospitalar 
do HPA, permitindo, assim, destinar essas áreas exclusivamente à 
assistência à saúde, cujo espaço hoje se encontra absolutamente 
tomado e sem possibilidades de aumentos adequados de forma 
célere e dentro da realidade orçamentária.

Outras alternativas foram exaustivamente estudadas, po-
rém rejeitadas diante do alto custo de investimento e demora na 
execução. Surgiu então esse imóvel nas imediações do HPA, cuja 
área, além de atender parcialmente as necessidades prementes 
do PAS e HPA, permite que com pequenas adequações possa ser 
imediatamente ocupado, aliviando as áreas mencionadas. A Fun-
dação possui na cidade, desde há muito, vários imóveis doados por 
pessoas físicas que não estão sendo utilizados por razões óbvias. 
A equação, portanto, tornou-se muito simples: com o devido aval 
do Ministério Público – uma vez que a Fundação não pode vender 
uma agulha sequer de seu patrimônio sem anuência do Ministério 
Público – a Fundação adquiriu o referido imóvel para pagamento 
de forma parcelada, conforme escritura pública devidamente lavra-
da e registrada e, ato contínuo, colocará à venda todos os imóveis 
urbanos hoje em desuso e sem chances de utilização nas suas ativi-
dades meio ou fi m. Ou seja, além de a Fundação reaver os recursos 
que foram destinados à compra do imóvel, estará dando utilidade 
aos imóveis hoje não utilizados e, ainda, readequando seus espa-
ços absolutamente necessários à boa assistência no Hospital Padre 
Albino e melhorando signifi cativamente seu nicho de mercado no 
Padre Albino Saúde. O que há de errado nisso?

Talvez na cabeça menos pensante e que se julga no direito de 
emitir juízo de valor sobre assuntos que não domina ou não conhe-
ça seja um contrassenso a Fundação lançar campanha para instala-
ção do Hospital do Câncer de Catanduva (HCC) e ao mesmo tempo 
adquirir o imóvel citado. Trata-se de pensamento tacanho e muito 
pequeno diante da complexidade e responsabilidade da Fundação 
Padre Albino e seus dirigentes. O desafi o da implantação de um hos-
pital de câncer para Catanduva e região não traz nenhum benefício à 
Fundação Padre Albino, senão maiores custos e despesas que serão 
suportados por ela mesma, como, aliás, acontece com outros hospi-
tais do gênero, Barretos, inclusive, tanto que necessitam constante-
mente de ajuda humanitária sob pena de fechar suas portas, como 
recentemente suas unidades de Jales e Fernandópolis estiveram 
ameaçadas. Com certeza com o HCC não será diferente. A diferença 
é que estamos assumindo essa responsabilidade e para isso precisa-
mos ter o respaldo não só do Poder Público, mas também de toda 
a sociedade e, ainda, mantermos a competência para gerir nossos 
próprios negócios e não fi car só na dependência dos outros. A isso 
a ciência econômica moderna chama de SUSTENTABILIDADE. Talvez 
seja mesmo muito para cabeças cerebrinas entenderem.  

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

02 - Bruno Machado Dutra de Moraes
06 - Sírio Maurício da Silva
12 - Dr. Márcio Fernando Aparecido Zerbinatti
20 - Fábio Martinez
22 - Mayara de Moraes Armiato
30 - Jean Carlos de Lucca
 João Roberto Vaz
 Luís Augusto Dalla Pria

Hospital Padre Albino

01 - Amanda Tereza Paulino
Neraci de Oliveira Mucci

02 - Amador Gomes da Silva
Fabiana Aparecida Custódio Fonseca
Maria Lourdes Gomes de Souza
Vilma Pereira

03 - Ariane Ranzani Rigotti
Marina Aparecida Pinto Sampaio

04 - Andrezza Marina da Silva Alves
Edson Rogério Oba
Jessica Trindade Lopes
Lucas Eduardo da Matta
Rosineia Aparecida Ferreira

05 - Eliana de Paula Garcia
Ester Campos

06 - Márcia de Fátima Martins Passone
07 - Rafaela de Oliveira
08 - Mariana Fontana de Souza Salvador
09 - Maria Fernandes Boerin

Paola Andresa Aquatti
10 - Arlete Masteguim dos Santos Nunes

Josiane Soares Santana de Oliveira
11 - Antonia Aparecida Esparapani Frota

Dr. Valentin Fiori Sestito
12 - Daniela Cristina Candido Oliveira

Elisa Raquel Cunha
Gilberto Guedes

13 - Angélica Ravazzi
Daniela Aparecida Lilli
Maria Cristina Pinheiro Andrade Ponte
Maria de Fátima Goncalves Alves

14 - Ana Karoline Rossi do Nascimento
Andreia Gislene da Silva Badin
Danieli Regina Ribeiro
Ronaldo Aleo Rodrigues Júnior

15 - Andresa Aparecida Fante
Marilsa Ferreira Vieira

16 - Adailton Marcos Fontana
17 - Carlos Eduardo Mancini Gomes

Fabiele Fernanda Hipólito Pereira
Fátima Canalli
Gilberto Agudo Junior
Juliana Fachim

18 - Guilherme Henrique Pires Barboza
Márcio Tadeu Alves
Roseli Cristina de Almeida Cordeiro

19 - Márcia de Oliveira do Prado
20 - Carlos Roberto Fernandes
21 - Angélica Cocato Rossigali

Luis Adriano Gomes
Marilza Cristina Jorge de Souza

22 - Joyce Elaine Bessane

23 - Andressa da Silva Firmino 
Gildeth Druzian Ruiz
Mekita Santos Macedo Viana

24 - Marcos Rogério Pirotta
Miriane Marins Macedo

25 - Elisa Bongiovani
26 - Aline Cristina de Poli

Célia Maria Almeida Volpe
27 - Larissa Fernanda Veronez
28 - Izilda Coltri

Jaqueline Azevedo de Morais
Milene Tais dos Santos
Valker Renato Semedo de Oliveira

29 - Fátima Aparecida Rodrigues
Giseli Sanchez
Yara Denise Burger Rodrigues

30 - Izaura Rosa Pretti
Sueli Aparecida dos Santos

31 - Vanessa Vieira

Hospital Emílio Carlos

02 - Lincon Richard de Oliveira
03 - Cleide de Fátima Rosalin

Tiago Soares da Silva
04 - Sandra Regina Vital
05 - Tatiane Fernandes Ribeiro Russo

Vanessa Gabrielli Lopes
06 - Luís Carlos da Silva
07 - Cristiane da Silva Segura
08 - Isabela Manfredo Peloi
09 - Adriana Cristina Esteves Del Re

Luciana Silva de Oliveira
Marisa Aparecida Pires Ministro

10 - João Luis Matheus
11 - Aparecida de Fátima Freitas
12 - Elisabete Aparecida Oliveira

Fernanda Couto Siviero
13 - Maria Izilda Gonçalves Sant’Ana
15 - Adalgisa Cristina de Campos

Josiani Gabas
Patrícia Fernanda de Araújo
Samuel Felix

16 - Silvana Pereira Apolaro
17 - Silmara Aparecida Queiróz Campos
18 - Audrey Caroline Arem

Erika de Lima
Estela Fabrícia Malavazzi
Lucineide da Silva Norato

19 - Rosalina de Seixas Stoqui
Tania Aparecida Ferreira Alves

20 - Maria Olinda de Souza
21 - Lara Helena Alves Arten
22 - Vanessa Aparecida Camargo de Oliveira
25 - Devanir Aparecido Fernandes

Paulo Cesar Guessi
26 - Cleusa Staropoli

José Benedito Vendramini
Ludimila de Peder Eskildesen

29 - Iolanda Maria da Silva Celestino
Jerson Nunes de Souza
Leonardo Marques de Castro

30 - Aparecido Antonio de Oliveira
Gláucia Regina Avansi

Recanto Monsenhor Albino

10 - Cátia Cristina de Almeida Moraes
Juliana Aparecida Andreato Teodoro

11 - Odete Gaino Wolf
Zenaide Vieira Silva Barboza

24 - Simone Placídio Mendonça
Suzana Lopes

27 - Ana Maria Navarro Gonçalves

Colégio Catanduva

03 - Marcus Leandro Tambellini
17 - Daniel Rodrigo da Silva
18 - Valmir de Deus Garcia
22 - Roselei Adriana Baio
23 - Ester Falcão Laurindo Ferreira

Fernando Yago Colombo da Silva 
25 - Rita de Cássia Ferreira Bobadilha
26 - Stela Maria de Souza Freitas
29 - Neusa Regina Baldo Banhos

Padre Albino Saúde

01 - Cláudia do Rosário Souza Silva
23 - Marina Colombo Amarante Marton

Ambulatório Médico de Especialidades - AME     
03 - Perla Dione Parente Rodrigues
08 - Cláudia Daiane dos Santos

Samanta de Souza
10 - Analu Andrade Silva

Franz Leno Bianchi
12 - Paula Fernanda Carvalho Ranzani

Tiago Henrique de Andrade
13 - Andreia Ferreira Varela
16 - Leonardo Almeida de Paula
20 - Vanessa Cristina de Campos Niimi
13 - Luciana de Fátima Luqueis Domingos
26 - Alisson Parra de Aleluia
28 - Jonas Carvalho de Sant’Ana

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino    
01 - Simone de Lima Zapata
02 - Profª Dayani Cristina Faustino da Rocha
04 - Profª Andreia de Haro Moreno

Natália Aparecida Biagi
05 - Melina Mizusaki Iyomasa Pilon
06 - Marion Viana Pereira
07 - Profª Mayda Ignes Pieroni Farina Valiatti

Zildinha de Lourdes Iori
11 - Elisângela Aparecida S. dos Santos

Prof. João Cesar Jacon
13 - Profª Gracy Helen Gaetan Afonso
14 - Profª Nilce Barril Brighetti
18 - Prof. Olavo de Carvalho Freitas
20 - Claudinei de Jesus Almeida

Janaína Rogante Huck
21 - Profª Cristiane Paschoa Amaral

Prof. Waldemar Curi
22 - Sandra Célia Herminio de Oliveira
26 - Prof. Sérgio Antonio Rodrigues Centurion
28 - Profª Ana Paula Polacchini de Oliveira

Diego Thadeu Lanza
31 - Profª Larissa Favaro Marchi
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Novos companheiros

Recrutamento interno promove funcionários

Homenageados
do mês

Renata Cristiane Cardoso da Silva – Faturamento Convênios 
Rita de Cássia de Lima – PABX
Aline Ferreira  Raymundo – Laboratório de Análises Clínicas
Renata Baida Moreno – Radiologia
Marisa Cristina Alexandre  – 5° Andar
Luciene Santos Rodrigues – 4° Andar
Marta Maria Alves de Souza Costa – 3° Andar
Cristina Aparecida Faria – Pediatria
Adriana Ramos Silva Machado – Centro Cirúrgico
Sebastião Rodrigues – Unidade de Terapia Intensiva Adulto
Rosimara de Campos Franco – Hemodiálise
Marcos Wagner de Silva – Unidade de Tratamento para Queimados
Suzana Forcato Guimarães – Unidade de Urgência e Emergência
Isabel Moreira Ferreira da Silva – Berçário
Pérside Valzacchi Fernandes – Centro Obstétrico
Cacilda Pontes Gouveia – Maternidade I
Susy Pesarini Béia – Maternidade II
Cristina Aparecida Virgille – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
Vânia Aparecida Lazarini – Unidade de Terapia Intensiva Infantil
Edimara Soave – Posto III
Maria Ivonete Chagas – Agência Transfusional
Antonia Aparecida Esparapani Frota – Banco de Leite

Maria Ines de Aguiar Almeida - Técnica de Enfermagem
Roseli dos Santos - Lavanderia

Monise Gomes Fernandes – Coord. do Lab. de Análises Clínicas
Silmara Aparecida Queiróz – Ambulatórios
Sueli A. Cavassani – Central de Materiais e Esterilização
Jeff erson Cavalcante de Souza – Enfermagem
Lair Aparecida Pereira – C2 Ímpar
Alessandra de Souza Ribeiro – C2 Par
Elaine Cristina de Oliveira – C3 Ímpar
Lucimara Aparecida Antonio – C4
Michele Simões dos Santos – C5
Vanessa Souza Garcia – Centro Cirúrgico
Marcos Antonio Martins – Moléstias Infecciosas
Silvana Pereira Apolaro – Unidade de Terapia Intensiva
Ricardo Espinosa – Laboratório de Análises Clínicas
Edson de Almeida Zanolin – Manutenção
Joel da Silva Batista – Monitoramento
Robson Fernando Bernardo da Silva – Portaria
Davi Machado – Recepção
Ronaldo Pereira da Silva Júnior – SAME
Silvana Sueli Tassani – Serviço de Higiene e Limpeza
Maria do Carmo Viu – Cozinha
Isabel Pereira da Silva – Copa
Giuliano Marassi Giacomello – Telemarketing
Vicente de Oliveira Junior – Transporte

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

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

HOSPITAL PADRE ALBINO

Catrine Bedutti de Souza Gama
Zilda Cristina Alves
Regina Perpétua Sulato
Adriana Andrade Gomes
Gabriel Henrique Machado
Cristianlea Janaina Tupi de Oliveira
Patrícia Aparecida Fernette
Lívia Barrionuevo El Hetti Fuentes
Juliana Eloiza Ferreira de Sousa
Izabela Mendonça
Renan Wesley Ferreira
Mariana Fontana de Souza Salvador
Alessandra Pedro Lopes

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Isabela Manfredo Peloi Enfermeira HEC Enfermeira Coordenadora

Cibele Cris  na Fernandes Enfermeira HEC Enfermeira Coordenadora

Maycon Diego Braga Terra Auxiliar de manutenção II HPA Técnico em eletrônica

Natália da Silva Estevo Auxiliar administra  vo I HPA Auxiliar de faturamento

Elaine Aparecida Morial do Prado Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de Enfermagem

Jeruza da Penha Bernardes Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de Enfermagem

Ana Cláudia Norvete Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de Enfermagem

Rosimara de Campos Franco Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de Enfermagem

Edson Rogério Oba
Luciane Cristina Siqueirolli

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Daiane Garcia
Edna Martins Santos

RECANTO MONSENHOR ALBINO

Mariane Mendonça
Andreia Luciana Junta Brunati

FIPA

Claudinei de Jesus Almeida
Cintia Regina David Cardoso

ESTE CORAÇÃO CONTINUA

A BATER POR VOCÊ!

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

Informações: 3311-3200,  3311.3365 ou 3311-3000

PADRE ALBINO SAÚDE

Natália Alves dos Santos Marasco

AME

Débora C. da Fonseca Gomis
Cássia Paloma Pereira
Adriana Perpétua Sonembery
Giovana Angélica Senhorini
Leonardo Almeida de Paula
Emerson da Silva Ribeiro
Leandro Aparecido Merli
Itamar Francisco da Cruz 
Carlos Alexandre Bittencourt
Agnelo Fernandes de Souza

Setembro/201604
A inteireza da vida

A idade do resto da nossa vida

Ninguém vive pela metade. O espaço de vida de 
cada um é o que cada qual tem de inteiro. Se dura vin-
te ou cinquenta anos, não faz diferença. O que conta é 
que uma vida é uma vida.

Não existe meio amor, meia felicidade, meia sauda-
de. Todo sentimento por si só é inteiro. Ou a gente é fe-
liz ou não é; ou ama, ou não ama; ou quer, ou não quer.

Quando amamos, dúvida não existe; se queremos 
realmente, dúvida não existe; se somos felizes, cadê o 
espaço pra infelicidade, se a felicidade toma conta de 
tudo?

Então, se você se sente nesse meio caminho, talvez 
seja o momento de parar e refl etir um pouco na sua 
existência.

A vida é inteira, mas não temos a vida inteira para 
decidirmos vivê-la intensamente.  Temos o agora. Há 
quem diga que pelo fato de ser jovem ainda tem tem-
po. Mas quem, além de Deus, sabe dizer a medida da 
vida de cada um?

Perdemos preciosos minutos no nosso hoje com a 
ideia que amanhã as coisas acontecerão e que pode-
mos esperar.

Quando começamos a medir e pesar nossos sen-
timentos, não vamos a lugar nenhum. Haverá sempre 
uma luta cerrada entre o coração que quer viver e a 
razão que mede consequências. Medindo difi culdades, 

Em certa ocasião alguém perguntou a Galileo Galilei:
- Quantos anos tens?
- Oito ou dez, respondeu Galileo, em evidente con-

tradição com sua barba branca. E logo explicou:
- Tenho, na verdade, os anos que me restam de vida 

porque os já vividos não os tenho mais, como não te-
mos mais as moedas que já gastamos.

Crescemos em sabedoria se valorizarmos o tempo 
como Galileo Galilei.

Dizemos espantados: “Como passa o tempo! Mas na 

não fazemos nada. Se devemos medir alguma coisa, 
devem ser então as possibilidades. Aí sim estamos no 
caminho certo.

Para os pessimistas uma pedra é um estorvo; para os 
otimistas, um pedacinho do alicerce da própria vida. O 
segredo está no olhar com que cada um vê as situações.

Só enfrentando os medos e o desconhecido é que 
conseguiremos viver de forma inteira essa vida que se 
oferece a nós em pedaços.

Ninguém disse que não há riscos. Mas não é melhor 
arriscar do que viver o restante dos nossos dias na infe-
licidade de se perguntar o que teria sido se tivéssemos 
tentado?

Quando fi zer alguma coisa, faça com inteireza de 
coração. Ame totalmente, ria totalmente, faça de tudo 
um todo. A vida é bela demais para ser deixada em 
suspenso. O amor é bom demais para que possamos 
vivê-lo em pequenas partes, sem que o tornemos real 
e possível.

Tente viver com a metade do seu coração e veja se 
consegue. Difícil ser feliz sem ser completo. Impossível 
ser completo parado num caminho de indecisões.

O coração talvez não seja o melhor conselheiro, mas 
é o que nos mantém vivos e que está sempre junto, 
sempre ligado a nós. Deixe, pelo menos uma vez, que 
ele fale mais alto...

verdade somos nós que passamos”.
O astrônomo italiano sabia que aqui estamos de pas-

sagem. Somos peregrinos e é bom pensar na meta que 
nos espera. A certeza de que nosso caminhar terreno 
tem um fi nal é o melhor recurso para valorizarmos mais 
cada minuto. Assim podemos aproveitar o que realmen-
te temos: o presente.

Convém desfrutar cada dia como se fosse o último. 
O ontem já se foi e o amanhã ainda não chegou. Apro-
veite o hoje!



Segredos culinários

DATAS
COMEMORATIVAS

“Quem olha para fora, sonha;
 quem olha para dentro, desperta.”

Carl Young

01 – Dia do Vendedor, do Vereador e Internacional 
da Terceira Idade
04 – Dia do Barman, do Poeta, dos Animais, do 
Agente de Saúde e Agente de Epidemias 
06 – Dia do Tecnólogo
07 – Dia do Compositor
09 – Dia do Açougueiro
11 – Dia do Defi ciente Físico
12 – Dia da Criança, do Corretor de Seguro e do 
Engenheiro Agrônomo
13 – Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional
15 – Dia do Professor
16 – Dia do Anestesista, da Ciência e Tecnologia e 
Mundial da Alimentação
17 – Dia do Eletricista
18 – Dia do Médico, do Pintor e do Securitário
19 – Dia do Profi ssional de Informática
20 – Dia do Arquivista e do Controlador de Tráfe-
go Aéreo
21 – Dia do Contato
22 – Dia do Enólogo e do Paraquedista
23 – Dia da Aviação Brasileira e do Aviador
25 – Dia do Dentista, do Sapateiro e Nacional do 
Macarrão
26 – Dia do Trabalhador da Construção Civil
28 – Dia do Funcionário Público
29 – Dia Nacional do Livro
30 – Dia do Balconista, do Comerciário e do Fisi-
culturista
31 – Dia das Bruxas

CURIOSIDADE
Os olhos de um hamster podem cair se ele for pendurado de cabeça para baixo? 

Isso não é verdade, embora não seja uma desculpa para poder judiar do bichinho. “O hams-
ter tem a pele muito frouxa e, se alguém segurá-lo pelo cangote, por exemplo, os olhos 

fi carão mais protuberantes”, afi rma Nivea Lopes de Souza, professora do curso de Medicina Ve-
terinária da USP. “Mas não vão cair”. A pálpebra e a musculatura dos olhos podem ser rompidas 
durante uma briga ou um golpe mais brusco, mas isso raramente acontece.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas. 

Ingredientes

2 xícaras (chá) de batata asterix
1 colher (sopa) de margarina
1 colher (sopa) de mel
1 xícara (chá) de leite em pó
½ xícara (chá) de açúcar
5 colheres (sopa) de coco ralado

Modo de preparo: Cozinhe a batata, amasse-a 
ainda quente e reserve. Em uma panela colo-
que a batata, a margarina, o mel, o leite em pó, 
o açúcar e o coco ralado. Leve ao fogo e mexa 
até chegar ao ponto de enrolar. Modele os do-
cinhos, passe-os no açúcar e sirva. Se quiser co-
loque em forminhas e um cravo para decorar.

Rendimento: 30 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Valor calórico/porção: 45,53kcal

Colaboração: Serviço de Nutrição e Dietética 

do Hospital Emílio Carlos

CULINÁRIA

Maionese

1. Para conservar a maionese por vários dias, adi-
cione uma colher de sopa de água quente, misture 
bem e guarde num vidro tampado na geladeira. 

2. Se a maionese talhar, pingue água fervente, 
aos poucos, sem parar de bater, até que ela volte 
ao normal. 

3. Se a maionese começar a desandar, escor-
ra o azeite, junte uma ou mais gemas, conforme a 
quantidade de molho, e bata novamente, de acor-
do com a receita. 

4. Faça maionese verde acrescentando folhas 
de agrião ou de espinafre, bem picadas, à maione-
se já engrossada.

COSTUMES & MITOS

Você sabia que a caipirinha nasceu de um 

remédio?

A brasileiríssima caipirinha nasceu a partir de 
uma receita de remédio caseiro. Tudo começou 
com a tradicional infusão de limão e alho contra 
gripes e resfriados. Um belo dia alguém resolveu 
acrescentar um ingrediente: a cachaça. Pronto, 
estava feita a bebida. A receita habitual da caipi-
rinha é limão amassado, açúcar, cachaça e gelo. 
A bebida fi cou conhecida em todo o país e é pre-
sença constante em bares à beira de praia. A fama 
atravessou fronteiras e virou referência do Brasil. 
Em setembro de 1995, a caipirinha foi a primeira 
brasileira a integrar a lista ofi cial de coquetéis da 
Associação Internacional de Barmen (AIB).

Você sabe como surgiu a ideia de que derra-

mar sal dá azar?

Uma das razões é que o sal já foi muito va-
lioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem 
sua crença a respeito do assunto. Segundo uma 
antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria 
condenada a derramar quantas lágrimas fossem 
necessárias para dissolver o sal derramado. Já os 
antigos alemães, franceses e americanos acredi-
tavam que o ato de derramar sal estaria associa-
do à manifestação do demônio. Estes dois últi-
mos criaram o costume de jogar sal por cima do 
ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo 
o diabo no olho.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Ninguém pode servir a dois senhores. Com 
efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se ape-
gará ao primeiro e desprezará o segundo. Não 
podeis servir a Deus e ao dinheiro.

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

des Montes.

09 – Anchova

O gosto é forte; há quem não curta, mas deve-
ria curtir. A anchova esbanja ômega-3, nutriente 
que também é anti-infl amatório. Você pode pre-
parar o peixe no forno com legumes, azeite de oli-
va e ervas. Uma opção mais rápida: comer a versão 
enlatada com torrada integral. 

10 – Leite integral

Segundo estudo publicado no Journal of Nutri-
tion (EUA) ele é rico em CLA (Ácido Linoleico Con-
jugado), que preserva o tecido muscular.

11 – Brócolis

Esses “minibonsais” contêm muita vitamina C. 
Um estudo da Universidade da Carolina do Sul 
(EUA) descobriu que doses elevadas do vegetal 
antes e depois do exercício diminuem a dor mus-
cular. Cozinhe-o no vapor. Continua.

A batata, tubérculo muito usado na cozinha 
brasileira, é rica em carboidratos, possui baixa 
quantidade de gordura, contém vitaminas do 
complexo B e vitamina C, além de ferro, potássio, 
cálcio, grande quantidade de fósforo e amido. Sua 
casca é uma boa fonte de fi bras.

Esse tubérculo traz vários benefícios, como: 
previne a prisão de ventre, pois contém fi bras; 
mantém os níveis de açúcar no sangue dentro do 
seu padrão normal; promove a saúde alimentar 

Deus e o dinheiro – Mt 6,24
29 alimentos que dão músculos

Saiba reaproveitar alimentos - BATATA
por apresentar alta concentração de vitamina B6; 
auxilia no sistema nervoso; ajuda a saúde cardio-
vascular e aumenta a performance atlética. 

Segue receita do Programa Alimente-se 

bem do SESI.

LAZER E VARIEDADES

Use cubos 
de gelo para 

levantar 
marcas feitas 

por móveis no 
tapete.

Beijinho 

de batata

asterix
rina
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Colégio Catanduva desenvolve o projeto Alimentação saudável

Com o objetivo de conscientizar sobre a importân-
cia da alimentação saudável, o Colégio Catanduva ini-
ciou no 2º bimestre o projeto “Alimentação saudável”, 
incentivando os alunos a ingerirem frutas, legumes e 
verduras, essencial para que cresçam e se tornem adul-
tos com qualidade de vida.

Dentro desse projeto, dia 26 de agosto os alunos 
do Pré I da Educação Infantil, orientados pela Profª Ma-
riane Teixeira, tiveram contato com a maçã, bem como 
ouviram a história de sua origem, degustaram a fruta e 
encerraram a atividade com um trabalho utilizando a 
tinta guache.

Criatividade Os alunos do 3º ano do Ensino Fun-
damental, sob orientação da Profª Fátima Moura dos 
Santos, trabalharam a adição e a subtração integradas 
à história do 14 bis. O objetivo desse trabalho foi levar 
as crianças a refl etirem sobre a importância da criativi-
dade para facilitar o dia-a-dia, mostrando a importância 
da invenção do avião pelo brasileiro Alberto Santos Du-
mont, pois com ela, o tempo de viagem diminuiu, facili-
tando tanto o transporte de pessoas quanto de merca-
dorias. Completando a atividade, a professora ressaltou 
que muito tempo após a invenção do 14 bis surgiu o 
Embraer 175, um dos jatos mais modernos do mundo.

Slackline Os alunos do 6º, 7º e 8º anos do Ensino 
Fundamental II participaram de atividade diferencia-
da na aula de Educação Física ministrada pelos pro-
fessores Neusa Baldo Banhos e Marcus Leandro Tam-

bellini.  Os professores convidaram o aluno do curso 
de Educação Física da FIPA e instrutor Breno Grava 
para apresentação de slackline, que tem como obje-

tivo principal desenvolver o equilíbrio, concentração, 
coordenação motora e força utilizando uma fi ta presa 
em dois pontos fi xos.

A professora contou aos alunos a origem da maçã.

Os alunos criaram seus lapbook.

Cada aluno plantou sua semente.

No 2º bimestre deste ano, a Profª Stela de Freitas ini-
ciou projeto de leitura com os alunos do 4º ano do En-
sino Fundamental do Colégio Catanduva utilizando o li-
vro “Cuidando da vida no planeta”, de Fernando Carraro. 

O objetivo do projeto foi conscientizar os alunos para 
a preservação do planeta. No desenvolvimento do traba-
lho foram realizadas diversas atividades orais e escritas e 
na conclusão, dia 10 de agosto, os alunos desenvolveram 
o Lapbook, reunindo todas as informações relevantes ci-
tadas no livro, de maneira criativa.

Lapbook são pastas ou fi chários com recortes, dese-
nhos, “mini livros” e dobraduras feitas com papéis colo-
ridos; é um recurso muitíssimo usado pelas famílias nos 
EUA. Um dos principais objetivos é ajudar a criança a 
compreender um conteúdo e a memorizar fatos e ou-
tros dados (nomes de presidentes, planetas do sistema 
solar, capitais e Estados do país, etc). Com um lapbook 
uma criança pode organizar o seu conhecimento sobre 
determinado assunto ou sobre algum projeto que es-
teja desenvolvendo. Além disso, é uma boa forma de 
trabalhar a coordenação motora da criança e criar uma 
motivação maior para o aprendizado de algum tema.

Os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental do Co-
légio Catanduva, orientados pela Profª Rosemeire Mar-
ques Rosa, da disciplina de Ciências, exploraram o tema 
“O ciclo reprodutivo dos vegetais”. Segundo a professo-
ra, “o senso de cuidado com o meio ambiente deve ser 
estimulado desde cedo nos alunos, como princípio de 
cidadania e responsabilidade socioambiental”.

A atividade realizada intencionou a refl exão e aten-
ção das crianças para com o cuidado à natureza e como 

Preservação do planeta

Cuidado com o meio ambiente

Dia do Folclore

Pedagogia leva o folclore ao 

Bosque Municipal

Aula integrada Os alunos do 4º ano do Ensino 
Fundamental, coordenados pela Profª Stela de Freitas, 
fi zeram trabalho em grupo para elaboração de uma 
maquete, atividade na aula de Arte integrada com a 
disciplina de Geografi a. O objetivo do trabalho foi pro-
mover a troca e construir o conhecimento coletivamen-
te entre as crianças, refl etir, escutar opiniões e desen-
volver habilidades e  capacidades de comunicação na 
busca do desenvolvimento da autonomia.

acontece o ciclo reprodutivo dos vegetais. Para tanto, 
cada criança plantou sua semente e, com uma fi cha de 
anotações, vão acompanhar todo o processo do ciclo.

Ácidos e bases Os alunos do 9º ano do Ensino Fun-
damental, através da disciplina de Ciências, ministrada 
pela Profª Rita Bobadilha, iniciaram trabalho com áci-
dos e bases. O objetivo da atividade foi identifi car os 
produtos ácidos e bases, tais como sabão em pó, vina-
gre, creme, laranja, banana, água, sabonete, leite, óleo, 
manteiga, maçã, queijo fresco, leite de magnésia e ou-
tros produtos presentes no cotidiano dos adolescentes.

Novas cores Os alunos do Pré II, supervisionados pela 
Profª Rita Peres, realizaram atividade envolvendo a mis-
tura das cores primárias. Eles receberam três potinhos de 
tinta nas cores vermelha, amarela e azul; ao realizarem 
a mistura, constataram que uma terceira cor surgiu: o 
marrom. Após a mistura de cores, os alunos fi zeram um 
desenho livre na apostila utilizando a cor marrom.

Na semana de 22 a 26 de agosto, o Colégio Catanduva 
comemorou o Dia do Folclore. Os alunos do Maternal ao 
Pré II, da Educação Infantil, orientados pelas professoras 
Rose Gardiano, Mariane Teixeira e Rita Peres, e do 1º ano 
do Ensino Fundamental, pela Profa. Thaísa de Lucca, reali-
zaram em cada dia da semana uma atividade para resga-
tar todo acervo cultural do país. Lendas, cantigas de roda, 
trava-língua, adivinhações e ofi cinas de arte foram realiza-
das utilizando diversos recursos pedagógicos - livros, fan-
toches e materiais recicláveis, entre outros.

De acordo com a diretora do Colégio, Profª Tânia Pi-
mentel, o objetivo dessa semana foi resgatar a diversidade 
cultural, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
da Educação Básica, proporcionando o desenvolvimento 
humano na sua plenitude, em condições de liberdade e 
dignidade, respeitando e valorizando as diferenças.

No último dia 28 de agosto, às 15h00, no Zoológico 
Municipal Missina Palmeira Zancaner, o curso de Peda-
gogia da FIPA participou do projeto “Leitura no Bosque”, 
promovido pela Prefeitura.

Com o objetivo de explorar as histórias do folclore, 
os alunos do curso, caracterizados de personagens fol-
clóricos, interagiram com as crianças através de ativida-
des de contação de histórias, cantigas de roda, dança, 
entre outras, envolvendo as diversas vertentes da cul-
tura popular do folclore. As atividades foram desenvol-
vidas sob orientação da Coordenadora do curso, Profª 
Drª Silene Fontana, e das professoras Zélia de Oliveira 
Pantaleão, Fabiana Fiorim Checconi, Dirce Ap. Gimenez 
e Maria Sílvia Azarite Salomão.

A bela e a fera No dia 27 de agosto, às 14h00, na Brin-
quedoteca do Câmpus Sede, o curso iniciou as atividades 
do 2° semestre de 2016 do Projeto de Extensão GPS da 
Alegria, orientado pela Profª Dirce Ap. Gimenez. O con-
to de fada trabalhado durante o encontro foi “A Bela e a 
Fera”, com o objetivo de fazer os alunos refl etirem sobre 
conceitos como feio e bonito, bom e ruim, assim como a 
importância de valorizar os sentimentos e não somente 
a aparência. Após a refl exão, os alunos confeccionaram 
os aventais e personagens do conto de fada para distri-
buição na Pediatria do Hospital Padre Albino.

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Congresso das Santas Casas 

reuniu parlamentares e ministros
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O presidente da Diretoria Administrativa da Funda-
ção Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, 2º 
Diretor Vice-Presidente da Federação das Santas Casas e 
Hospitais Benefi centes do Estado de São Paulo – FEHOSP 
e membro do Conselho Consultivo da Confederação das 
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filan-
trópicas/CMB participou, em Brasília, de 31/08 a 01/09 
últimos, no Hotel Nacional, do 26º Congresso Nacional 
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, cujo tema foi 
“Parcerias estratégicas para enfrentar a crise”.

No encerramento do Congresso, o vice-presidente da 
CMB, Maurício Dias, se disse satisfeito com os debates, 
mas reforçou que falta, tanto dos parlamentares que es-
tiveram no Congresso, quanto dos representantes do go-
verno, uma posição mais concreta do que será feito pela 
Saúde. Segundo ele, é preciso cobrar políticas de Estado, 
que possam assegurar a manutenção da Saúde.

O presidente do Conselho Consultivo da CMB, Saulo 
Coelho, convidou a todos a manterem a esperança, mas 
também reforçou a necessidade de cobrar dos políticos 
soluções para a Saúde. O presidente da CMB, Edson Ro-
gatti, em seu discurso, agradeceu a abertura que a CMB 
tem recebido do Ministério da Saúde, ressaltando que 
já realizou várias reuniões com o ministro Ricardo Bar-
ros e sua equipe, destacando, ainda, o esforço que o Mi-
nistério tem feito para atender as demandas do Setor.

Rogatti viajou, ao fi nal do Congresso, para Roma 
(Itália), onde participou da celebração do Jubileu da Mi-
sericórdia juntamente com outras Santas Casas de todo 
mundo. Ele participou também de um workshop com 
as demais Santas Casas, na presença do Papa Francis-
co. Rogatti apresentou dados do segmento no Brasil e 
informou sobre as necessidades de fi nanciamento das 
Santas Casas brasileiras.

Dr. Amarante participou do Congresso representando a Fundação e como membro da Fehosp e CMB.

Prof. Zeca Cione recebe a placa de homenagem 
do Prof. Toninho Lourenço.

Digulgação

No último dia 27 de agosto, às 9h00, no Complexo 
Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio, no Câmpus Sede, o curso 
de Biomedicina e o Núcleo de Pós-graduação da FIPA 
promoveram a aula inaugural do curso de pós-gradua-
ção “Especialização em Citologia Esfoliativa e Onco-he-
matologia”.  A Coordenadora do curso, Profª Drª Ana 
Paula Girol, apresentou o corpo docente, os conteúdos 
que serão abordados em cada módulo e falou da im-
portância do tema no mercado atual. 

Participaram da aula inaugural alunos matriculados 
no curso, alunos do 4° ano de graduação em Biomedici-
na, egressos e demais interessados pelo tema e docen-
tes do curso.

O Recanto Monsenhor Albino recebeu do Rotary 
Club de Catanduva Sul a doação de 360 fraldas. A en-
trega foi feita pelo presidente Sidney Adami.

A Supervisora do Recanto, Irmã Anália Nunes, agra-
deceu a doação, extremamente útil para o atendimento 
aos idosos.

No dia 1° de setembro, na Assembleia Legislativa 
de São Paulo, o Conselho Regional de Educação Física/
CREF-SP comemorou o Dia do Profi ssional de Educação 
Física reunindo e prestando homenagem a diversos 
profi ssionais da área. 

O Coordenador do curso de Educação Física – Li-
cenciatura da FIPA, Prof. José Cione Neto, foi homena-
geado pelo Conselho junto a demais professores das 
diversas regiões do Estado pela excelência nos serviços 
prestados. Ele recebeu a placa de homenagem do Prof. 
Antonio Lourival Lourenço, Conselheiro do CREF-SP e 
ex-Coordenador do curso de Educação Física da FIPA.

Biomedicina promove aula 

inaugural de curso de Pós-Graduação

Doação do Rotary Sul

Prof. Zeca Cione recebe 

homenagem do CREF/SP

O Serviço de Engenharia de Segurança e Medici-
na do Trabalho (SESMT) da Fundação promoveu dia 
23 de agosto último, às 10h00, na sala D2 da FIPA, 
palestra sobre as ações educativas e preventivas 
que serão implementadas para controle de pragas 
e escorpiões no ambiente de trabalho. A palestra 
foi ministrada por Kléber Antonio Airodi, gerente da 

Nos dias 31 de agosto e 1º a 05 de setembro, às 
19h30, no Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio, o 
curso de Educação Física/Bacharelado da FIPA pro-
moveu o II ENEF - Encontro de Educação Física, com 
quatro palestras.

No dia 31 de agosto, o Prof. Dr. Ricardo Barbieri fa-
lou sobre “Monitoramento da carga de treinamento 
no esporte: Uma visão da fisiologia do exercício”; no 
dia 01 de setembro, “Treinamento de força associado 
à suplementação de proteínas em idosos”, pelo Prof. 
Dr. José Cláudio Jambassi Filho; no dia 02, a Presiden-
te da Sociedade Brasileira de Ginástica Laboral, Prof. 
Me. Valquíria Aparecida de Lima, abordou o tema “Gi-
nástica laboral: Empreendedorismo e oportunidade 
profissional” e no dia 05 de setembro, a palestra de 
encerramento foi “O conteúdo da Educação Física 
que pode levar ao sucesso profissional e financeiro” 
pelo Prof. Esp. Cristiano Arthur Scanavacca Parente, 
eleito em 2014 o melhor Personal Trainer do Mundo 

No último dia 28 de agosto, alunos do 3° ano 
do curso de Educação Física – Licenciatura da FIPA, 
acompanhados pela Profª Ms Maria Angela Figuei-
redo Tuma, participaram do “Pedala Ressu”,  evento 
realizado no Parque Papa João Paulo II, no Aeropor-
to, pelo Colégio Ressurreição de Catanduva, voltado 
para alunos, pais e funcionários da escola.

Os acadêmicos realizaram avaliação antropomé-
trica nos participantes para a pesquisa “Pais obesos, 
filhos obesos? Associação do nível de atividade física 
e obesidade dos pais e a prevalência de obesidade 
em crianças”, em desenvolvimento pelo curso.

Palestra Dia 23 de agosto, às 14h00, no Câmpus 
Sede, as alunas da Faculdade da Terceira Idade as-
sistiram palestra ministrada pela pedagoga Virgínia 
Clemente Sotto sobre energia vital. A palestra abor-
dou o quanto o corpo e a mente necessitam de boas 
energias para se manter saudável. Na sequência, as 
alunas foram para a aula de atividade física, orienta-
das pelo Prof. Rafael Repisso, participando de circui-
to funcional adaptado para a terceira idade. 

Palestra inicia ação educativa e preventiva para controle de pragas

Bacharelado promove o II ENEF

Alunos de Educação Física 

fazem avaliação para pesquisa

empresa Ultra Rápida, responsável pelo controle de 
pragas na instituição. 

De acordo com Rodrigo Manzoni, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, a palestra faz parte do plano de 
ação elaborado pelo setor, em conjunto com a empresa 
Ultra Rápida, que inclui treinamentos, palestras para os 
funcionários e ações práticas no controle de pragas.

pela Life Fitness USA Personal Trainers to Watch.
O ENEF foi promovido para comemorar o Dia do 

Profissional de Educação Física (1º de setembro). Se-
gundo o Coordenador do Bacharelado, Prof. Igor Braz, 
“o evento contou com palestrantes conceituados no 
mercado atual, que capacitaram os alunos, mostran-
do a eles a realidade do mercado de trabalho”. Ele fri-
sou que com o sucesso do evento a intenção é que 
em 2017 sejam realizadas também apresentações de 
trabalhos científicos desenvolvidos pelos alunos.

Divulgação
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Comissão de doação de órgãos dos hospitais da Fundação.

Profi ssionais e participantes do curso.

Treinamento da Qualidade no Emílio Carlos.Treinamento da Qualidade no Padre Albino.

O Padre Albino Saúde/PAS realizou mais uma edição 
do Bebê de A a Z nos dias 5 e 6/09, das 19h às 22h, no 
anfi teatro Padre Albino. O curso reuniu gestantes da 
comunidade e benefi ciárias do PAS. A atividade integra 
uma das linhas de cuidado da Medicina Preventiva e 
tem como objetivo preparar a mulher para a materni-
dade, através da difusão de informações.

No primeiro dia, o obstetra Dr. Ricardo Antonio Vick 
abordou a importância do pré-natal e os tipos de parto. 
Na sequência, a enfermeira obstetra, Drª Denise Gonza-
lez Stellutti, esclareceu as dúvidas sobre o aleitamento 
materno. 

No dia 6, a pediatra Drª Gracy Helen Gaetan Afonso 
falou sobre o desenvolvimento do bebê; a nutricionista 
Letícia Figueiredo Tuma enfatizou os cuidados com a 
alimentação da mãe e do recém-nascido e a psicóloga 
Marina Colombo Amarante Marton abordou questões 
específi cas relacionadas à saúde mental da gestante.

Para a funcionária pública Camila Daiane Guimarães 
Luzia, as informações adquiridas foram proveitosas. “Eu 
achei as palestras claras e gostei muito do curso”, diz a 
gestante de quatro meses.

As participantes receberam o convite para conhe-
cerem a Maternidade do Hospital Padre Albino, que é 
referência em qualidade e humanização. Ao fi nal do 
evento, as gestantes receberam kits do PAS, além de 
brindes de parceiros do Padre Albino Saúde. 

O Recanto Monsenhor Albino promove dia 16 de ou-
tubro próximo, a partir das 11h00, em sua sede, o almoço 
benefi cente “Porco à Paraguai”, que será preparado pela 
equipe da cidade de Poloni/SP. A adesão é R$ 45,00 e 
pode ser adquirida através do fone 17 – 3522-5234.

Promovido dia 29 de novembro do ano passado, 
o primeiro almoço foi um sucesso. A área externa do 
Recanto recebeu tendas para abrigar o público que as-
sistiu apresentações musicais e participou de bingo e 
sorteio de brindes.

Mantido pela Fundação Padre Albino e localizado 
na Rodovia Dr. Alberto Lahós de Carvalho, Km 4 (estra-
da Catanduva-Novais), o Recanto Monsenhor Albino 
aplicará a renda do almoço no atendimento de 50 ido-
sos de ambos os sexos.

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) reali-
zam de 04 a 06 de outubro próximo, no Campus Sede, 
a VESTFIPA, evento onde os alunos do Ensino Médio po-
derão aprender mais sobre profi ssões e terão contato 
com uma faculdade que oferece oito cursos com ensino 
e infraestrutura de qualidade. Todas as escolas públicas 
e particulares de Catanduva e região foram convidadas.

Os alunos visitantes conhecerão os cursos da FIPA – Ad-
ministração, Biomedicina, Direito, Educação Física/Licencia-
tura, Educação Física/Bacharelado, Enfermagem, Medicina 
e Pedagogia, farão visitas guiadas pelo campus, participam 
de atividades culturais e de lazer e recebem brindes.

O Campus Sede da FIPA fi ca na Rua dos Estudantes, 
225, Parque Iracema, em Catanduva. As escolas devem 
fazer agendamento para participação pelo telefone (17) 
3311.33331 ou 3311-3777. O horário de visitação será 
das 8h00 às 12h00 e das 19h00 às 22h00.

Alunos dos cursos de Administração e Enfermagem 
da FIPA, sob supervisão do Prof. Ms. Nilson Mozas Oliva-
res e da Profª Drª Maria Cláudia Parro, iniciaram coleta 
de dados no Ambulatório de Especialidades do Hospi-
tal Emílio Carlos para desenvolvimento do projeto de 
pesquisa “Avaliação dos tempos nos processos de aten-
dimento a pacientes em um hospital escola”.

A Profª Maria Cláudia explica que a pesquisa irá ana-
lisar a efi ciência de tempo nos atendimentos ambulato-

O Núcleo da Qualidade dos hospitais da Fundação Padre Albino realizou nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho treina-
mentos sobre o processo de certifi cação dos hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino”.

Nos encontros, os colaboradores conheceram detalhes do processo para a certifi cação no Programa CQH – Com-
promisso com a Qualidade Hospitalar. Ao todo, 581 profi ssionais participaram da ação, sendo 238 colaboradores do 
Hospital Emílio Carlos e 343 do “Padre Albino”.

A Comissão de Ética de Enfermagem dos hospitais 
da Fundação Padre Albino promoveu palestras motiva-
cionais com profi ssionais do Conselho Regional de En-
fermagem – Coren/SP no último mês de julho. O evento 
com a enfermeira Márcia Regina Costa de Brito e o técni-
co de enfermagem Osvaldo de Lima Júnior integra uma 
série de ações propostas pela comissão para o trabalho 

A Comissão de Doação de Órgãos dos Hospitais da 
Fundação Padre Albino realizou no último dia 27 de se-
tembro, a partir das 19h, no Anfi teatro Padre Albino, o II 
Simpósio de Doação de Órgãos em comemoração ao Dia 
Nacional da doação de órgãos e tecidos.

Hospitais da Fundação buscam
 a certifi cação CQH

Coren/SP ministra palestra para colaboradores dos hospitais

Simpósio marca Dia nacional da doação de órgãos e tecidos

PAS realiza Bebê de A a Z

Recanto realiza II “Porco à Paraguai”

VESTFIPA apresenta os 

cursos da FIPA em outubro

Pesquisa vai avaliar o tempo no processo de atendimento a pacientes no HEC

A Comissão de Doação de Órgãos dos hospitais 
“Emilio Carlos” e “Padre Albino” participou nos dias 
11 e 13 de agosto do terceiro encontro de comis-
sões intra-hospitalares de transplantes, organizado 
pela Organização de Procura de Órgãos – OPO de 
São José do Rio Preto. O evento reuniu dez comis-
sões do noroeste paulista no Quality Hotel Saint 
Paul. Os enfermeiros Camila Chieratto, Fabrícia Pre-
sente, Luís Carlos Ferraz e Carlos Eduardo Gomes 

Especialização

representaram a instituição.
Os participantes puderam aperfeiçoar as técnicas 

para a comunicação de más notícias, além de debater 
demais temas sobre o processo de doação de órgãos 
e tecidos. De acordo com Camila Chieratto, o evento 
promoveu a troca de experiências. “É sempre impor-
tante agregar conhecimento e estar atualizada, pois 
isso reflete no dia-a-dia de trabalho e, consequente-
mente, no atendimento prestado”, diz.

ativo nos hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino”.
Em parceria com o Setor de Comunicação, o grupo 

de ética de enfermagem produziu um cartaz informativo 
para apresentar a comissão aos demais profi ssionais. O 
material gráfi co será divulgado em todos os setores de 
assistência hospitalar.

A enfermeira responsável pela Comissão 
Intra-hospitalar de Transplantes, Camila Chie-
ratto, abriu o evento e falou sobre a importân-
cia da atuação dos profi ssionais de saúde no 
processo da doação de órgãos.

A partir das 19h30, o médico responsável 
pelas Unidades de Terapia Intensiva do “Emi-
lio Carlos” e “Padre Albino” e diretor técnico do 
complexo hospitalar da Fundação Padre Albi-
no, Dr. Jorge Luís dos Santos Valiatti, ministrou 
a palestra “Manutenção do potencial doador 
de órgãos”. Na sequência, diferentes profi s-
sionais discutiram o olhar multidisciplinar em 
relação aos cuidados com o doador.

O evento foi gratuito e contou com a par-
ticipação de profi ssionais e alunos da área de 
saúde de Catanduva e região.

Além da ação educativa, os hospitais da Fundação Pa-
dre Albino desenvolveram campanha publicitária para o 
reforço da conscientização. Diferentes materiais gráfi cos 
foram produzidos com o tema “Para doar, basta você que-
rer e sua família saber. Seja um doador e multiplique vidas”. 

riais realizados a pacientes visando identifi car pontos de 
melhoria a serem implementados no setor para aprimo-
ramento da qualidade e agilidade destes atendimentos.

O projeto tem duração de 12 meses e dele participam 
seis alunos do curso de Administração - Danilo Sanches 
Francisquetti, Guilherme Augusto Pereira, Letícia Cam-
pos Arroyo, Maria Júlia Salles Gussi, Richard La Gioia e Ro-
drigo Dias Paiva, e dois alunos do curso de Enfermagem 
- Anderson Danilo Bento e Caroline de Abreu Rodrigues.

Comunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPA
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Mesa redonda discute 
o exame do Cremesp

Criada a Associação de ex-alunos de Medicina

Palestra sobre corrupção na política, sociedade e esporte

Drogas é tema de palestra de alunos de medicina 

No dia 08 de setembro último, às 19h00, no Anfi teatro 
Padre Albino, a Liga de Ginecologia e Obstetrícia do curso 
de Medicina da FIPA promoveu a mesa redonda “Exame 
do Cremesp: onde devemos chegar?” Da mesa partici-
param Prof. Dr. Reinaldo Ayer de Oliveira, Conselheiro do 
CREMESP; Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, Coordena-
dora do curso de Medicina; Prof. Ms. Ricardo Alessandro 
Teixeira Gonsaga, Coordenador do Internato do curso de 
Medicina; Guilherme Vinícius Cabrera Bortolozo, Presiden-
te do CAER; Prof. Dr. Eduardo Marques da Silva, Coorde-
nador da COREME; Prof. Dr. Eduardo Rogério Malaquias 
Chagas, Presidente Docente da Liga de Ginecologia e 

Obstetrícia, e Inys Alexandra Simões de Oliveira, Presiden-
te Discente da Liga de Ginecologia e Obstetrícia.

Durante a mesa redonda, os participantes discuti-
ram tópicos importantes sobre o Exame do CREMESP e 
a infl uência dele na qualidade do ensino médico no Es-
tado dentro de cada instituição, além da importância da 
participação dos egressos no exame para a aprovação 
em programas de Residência Médica, como já acontece 
na COREME da FIPA. Na sequência, houve debate sobre 
a qualidade do ensino no curso de Medicina da FIPA.

O evento contou com a presença de 110 alunos do cur-
so, além de docentes e do Vice-diretor, Prof. Sidnei Stuchi.

Com o objetivo de formar um órgão oficial para 
reunir os egressos do curso de Medicina da FIPA, in-
tegrando-os com os atuais alunos, bem como ao cor-
po docente, alunos do curso de Medicina, membros 
da Associação Acadêmica Atlética Emílio Ribas (AA-
AER) fundaram a Associação de Ex-Alunos Emílio Ri-
bas (AEAER).  A ideia da criação da Associação surgiu 
pelo fato de nunca ter existido um órgão oficial para 
reunir os alunos após o término do curso, integrá-los 
aos atuais alunos, bem como ao corpo docente.

Os alunos criaram o site http://www.exalunos-
fameca.com.br para divulgar a Associação, assim 

Dia 23 de agosto, às 19h30, os alunos do curso de 
Direito Luís Augusto dos Santos, Marcos Oliveira Melo 
Filho, Alana Fávaro e Guilherme Trevisan ministraram a 
palestra “Corrupção na política, na sociedade e no es-
porte” para alunos do 4° ano do curso de Bacharelado 
em Educação Física. O objetivo foi mostrar aos futuros 
profi ssionais a importância do esporte no combate à 
corrupção e debater de que forma isso pode acontecer.

Os palestrantes são membros da equipe do “Men-
salinho contra a corrupção” e autores da cartilha “O 
controle social dos gastos públicos”, desenvolvida no 
curso sob coordenação da Profª Ivana Mussi Gabriel.

SUAS  No dia 30 de agosto, os alunos do curso Íca-
ro Silva Marques, Mariana da Silva Jacob, Milena Prado 
Bereta, Thayse Mastrocola Soares e Thales Henrique 
dos Santos, integrantes do grupo de extensão “Demo-
cracia e cidadania: implantação do SUAS e controle 

Na manhã do dia 26 de agosto, alunos do curso de 
Medicina, membros da Liga de Neuropsiquiatria, mi-
nistraram a palestra “Conscientização sobre drogas” 
para 60 alunos do 7º e 8º anos da EMEF Prof. Nélson 
de Macedo Musa.

A palestra foi articulada pelo docente de Educação 
Física da escola Prof. Wanderson Barcelos. Segundo ele 
“a palestra foi de caráter preventivo, com o objetivo de 
reforçar aos alunos o que os professores da escola já 
vêm ensinando sobre o tema, mostrando a seriedade 
do assunto e a importância do comportamento posi-
tivo dos alunos para terem uma vida saudável”. O Prof. 
Wanderson é egresso do curso Educação Física – Li-
cenciatura da FIPA e atualmente aluno do curso de 
Educação Física – Bacharelado.

Infectologia Nos dias 31 de agosto e 1° de setem-
bro, no Anfi teatro Padre Albino, a Liga da Infectologia 
do curso realizou a V Jornada de Infectologia, com as 
seguintes palestras: dia 31, “Pneumonia adquirida na 
comunidade”, pela Drª Cássia Fernanda Estofelete, e 
“Doenças emergentes virais”, pelo Dr. Ricardo Santa-
ella Rosa; no dia 1º de setembro, “Endocardite bacte-
riana”, pela Drª Melissa Maia Braz. Na sequência houve 
mesa redonda com a participação dos docentes Dr. 

Colóquios sobre 

Direito de Família

O curso de Direito da FIPA promoveu de 23 a 26 de 
agosto último, no Câmpus São Francisco, Colóquios so-
bre Direito de Família. As palestras ministradas, a partir 
das 19h30, foram “A união estável e principais polê-
micas”, dia 23, pelo Prof. Dr. Christiano Cassettari; “Lei 
da Primeira Infância e fi liação: aplicações normativas 
do superior interesse da criança”, dia 24, pelo Prof. Dr. 
Paulo Lépore; “As ações de família no novo Código de 
Processo Civil”, dia 25, pelo Prof. Dr. João Ricardo Bran-
dão Aguirre, e “A socioafetividade e seus efeitos”, dia 26, 
pelo Prof. Ms. Rolf Madaleno.

Os colóquios tiveram o apoio do Instituto Brasileiro 
de Direito de Família (IBDFAM), OAB 41ª Subseção de 
Catanduva e OAB/SP.

Curso Iniciado em setembro, o curso promove o 
curso de extensão em Direito do Trabalho e Direito 
Processual do Trabalho com o tema “Novos rumos do 
Direito e do Processo do Trabalho”. O curso terá 12 en-
contros aos sábados, das 8h00 às 12h00, com término 
no dia 03 de dezembro.

como reaproximar ex-alunos com o intuito de pro-
mover encontros entre turmas, divulgar relatórios e 
novos fatos relacionados ao andamento do curso de 
medicina, realização anual de jogos entre alunos e 
ex-alunos, construção de uma sede esportiva, cole-
tar registros históricos das turmas e criar um canal 
de comunicação ativo entre os alunos formados e a 
Atlética.

Os egressos interessados em participar da As-
sociação de Ex-Alunos Emílio Ribas devem acessar 
o site ou entrar em contato com os membros pelo 
e-mail medicina.catanduva@gmail.com

social”, e a professora orientadora Ana Paula Polacchi-
ni de Oliveira, ministraram palestra para as alunas da 
Faculdade da 3ª Idade. A palestra abordou o Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), como ele foi insti-
tuído no ordenamento jurídico pátrio, suas funções e 
como funciona no município de Catanduva. Os alunos 
também apresentaram um pouco do trabalho já de-
senvolvido pelo grupo e todas as experiências que a 
atividade de extensão lhes proporcionou.

Ao fi nal da palestra, a aluna da 3ª Idade Marisa 
Zancaner Paoli, advogada, parabenizou o trabalho do 
grupo e compartilhou suas experiências quando estu-
dante, relatando sobre projeto que desenvolveu em 
uma comunidade de São Paulo. “O trabalho feito pelo 
grupo é de extrema relevância, pois levar o conhe-
cimento a outras pessoas é enriquecedor tanto para 
aqueles que o fornecem, quanto para aqueles que o 
recebem”, disse Marisa.

Ricardo Santaella Rosa e Dr. Arlindo Schiesari Junior 
sobre as principais doenças emergentes virais e bacte-
rianas. A jornada reuniu aproximadamente 120 alunos 
do curso de Medicina.

Nefrologia Nos dias 19 e 20 de agosto, no Anfi tea-
tro Padre Albino, foi realizado o VI Curso itinerante de 
atualização em Nefrologia da Sonesp – Sociedade de 
Nefrologia do Estado de São Paulo, coordenado pelos 
médicos Luís Ayusso e Luciana S. Devito Grisotto, do-
centes do curso de Medicina da FIPA. O curso reuniu 
nomes de destaque na área para as palestras.

Reanimação Neonatal No dia 26 de agosto, na Uni-
dade Didática e de Pesquisas Experimentais da FIPA, foi 
realizado o curso de Reanimação Neonatal SPSP minis-
trado pela Drª Fabiana Bonini Soubhia Sanches e pelo 
Dr. Marcus Barbosa Machado. O objetivo do curso foi 
capacitar os profi ssionais que atendem ao neonato na 
sala de parto ou na unidade neonatal a realizar proce-
dimentos de reanimação em recém-nascidos. O curso 
reuniu médicos, residentes da Santa Casa de São Carlos, 
residentes dos Hospitais Emílio Carlos e Padre Albino 
nas áreas de Pediatria, Cirurgia Geral e UTI Infantil e alu-
nos do 6° ano do curso de Medicina da FIPA.

Direito lança 10ª 

edição de sua revista

Dia 22 de agosto último, no Campus São Francisco, 
o curso de Direito da FIPA realizou o III Seminário Inte-
grado de Pesquisa e Extensão e lançou a 10ª edição da 
revista Direito e Sociedade.

No seminário, realizado sempre no mês de agosto 
para celebrar o aniversário de instalação dos primeiros 
cursos jurídicos no Brasil, foram apresentadas as ativi-
dades de alunos, egressos e professores nos projetos 
de pesquisa e extensão e os artigos científi cos por eles 
publicados na revista. Após o lançamento ofi cial da 
revista pelo editor, Prof. Donizett Pereira, e uma breve 
apresentação da Pesquisa e da Extensão pelas coor-
denadoras Ana Paula Polacchini e Ana Paula Jorge, os 
próprios alunos e egressos envolvidos nos projetos em 
desenvolvimento expuseram os trabalhos desenvolvi-
dos nos respectivos grupos.

Ao fi nal, o egresso Álvaro Haddad de Souza contou 
como, mesmo após concluir o curso, continua partici-
pando dos eventos e atividades oferecidas pelo curso.

Visita No dia 20 de agosto, às 9h30, os alunos do 
5° ano do curso, acompanhados pelos professores Do-
nizett Pereira e Beatriz Trigo, visitaram a Cocam - Com-
panhia de Café Solúvel e Derivados, em Catanduva. Os 
alunos foram recepcionados pelo engenheiro Antônio 
Dárcio, que contou toda a história da empresa, desde 
o início das atividades até os avanços nos dias atuais, 
abordando principalmente as questões de meio am-
biente, previsão legal, licenças, impactos ambientais e 
a responsabilidade ambiental da empresa. Em seguida, 
os alunos conheceram a lagoa de tratamento de água 
residuária, que segundo o engenheiro será desativada 
até o início de 2017.

A visita foi viabilizada pelo diretor da empresa, 
Marcos Murari, aluno do curso. “O objetivo foi fazer os 
alunos vivenciarem a prática do Direito Ambiental”, ex-
plicou a Profª Beatriz Trigo, docente da disciplina de Di-
reito Ambiental.

Prof. Donizett Pereira, editor da revista, que chega 
na sua décima edição

Divulgação



BRONCOSCOPIA

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

CARDIOLOGIA

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

CIRURGIA GERAL

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

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

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

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS

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

CIRURGIA VASCULAR

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

CIRURGIA VASCULAR  E ANGIOLOGIA

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

CLÍNICA MÉDICA

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

DERMATOLOGIA 

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

DOENÇA DO SONO

•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

ELETROCARDIOGRAFIA

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

GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA

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

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA

Instituto Jorge de Medicina

•Dr. Bruno C. Sabino  - Rua 13 de Maio 1269  -  Tel: (17) - 3522-5396

NEFROLOGIA

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

NEUROLOGIA CLÍNICA

(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a e potenciais evocados audivo e visual.

•Dr. Gustavo de Almeida Herrera  - •Dr. Emílio Herrera Júnior

 Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografi a 

computadorizada e mapeamento cerebral.

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

NUTROLOGIA

Obesidade e emagrecimento

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO

•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•Dr. Walter Appendino - Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263

OTORRINOLARINGOLOGIA

•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr. - Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin - Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

PEDIATRIA

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

PNEUMOLOGIA E  ALERGIA INFANTIL

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS

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

REUMATOLOGIA

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

UROLOGIA

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

LABORATÓRIO DE  ANÁLISES CLÍNICAS

Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº
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Docente da Medicina participa do Congresso Brasileiro de Neurologia
 A Profª Drª Eliana Melhado, docente 

do curso de Medicina da FIPA, participou 
do XXVII Congresso Brasileiro de Neuro-
logia, de 27 a 31 de agosto último, em 
Belo Horizonte, como “apresentadora” 
na atividade “Curso Pré-Congresso/Ce-
faleias” com o tema “Cefaleia na mulher”.

  Segundo Drª Eliana, “o congresso foi 
muito enriquecedor na área de conheci-
mento e novidades em Neurologia, com 
nove salas de temas dentro da área”. Ela 
informou ainda que foi apresentado o 
trabalho científi co, na forma de pôster, 
“Trombose venosa cerebral - uma revi-

são”, apresentado pelo aluno Pedro Ma-
theus Benelli, desenvolvido na FIPA por 
ele e pelos alunos Ana Carolina Botelho 
Cardoso; Gabriel Camargo Bongiovani; 
Juliana Vilaça Vaz; Mariana de Lima Fra-
chia; Stella Regina Mastrangi Ignácio Ri-
beiro; Thaís Figueiredo de Castro, Viviane 
Mari Honori e Micael Hamra, que já está 
cursando Residência Médica.

Em Rio Preto, dia 24 de agosto, Drª 
Eliana participou, no Instituto Lucy Mon-
toro, de evento sobre o tratamento das 
doenças com Toxina botulínica. O objeti-
vo foi capacitar médicos residentes para a 

aplicação e procedimen-
to com toxina botulínica.

No evento, Drª Elia-
na ministrou aula e 
demonstração prática 
sobre Migrânea (enxa-
queca crônica). Ela res-
saltou que quem sofre 
de enxaqueca por 15 
ou mais dias por mês há 
pelo menos três meses 
precisa tratar e uma das 
opções hoje é a toxina 
botulínica (botox).   

Drª Eliana e Pedro diante do trabalho apresentado 
no congresso.

Divulgação
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1ª Cavalgada pró HCC arrecada

 mais de R$ 36 mil

Alunos da ETEC Elias Nechar 

fazem campanha pró HCC

Governador do Rotary  visita a Radioterapia

A 1ª Cavalgada pró HCC/Hospital de Câncer de Ca-
tanduva, organizada pela Comitiva “Unidos pela vida” 
e realizada dia 04 de setembro último foi um sucesso. 
Segundo os organizadores, Guilherme Montoni, Fernan-
da Costa, Igor Marçal Pegorari e Sérgio Ricardo da Silva, 
mais de mil pessoas participaram do evento realizado no 
Recinto de Exposições “João Zancaner”, em Catanduva, 
que rendeu R$ 36.500,00.

Da cavalgada, realizada em comemoração 
ao aniversário de 27 anos de Guilherme Monto-
ni, participaram 329 cavaleiros de várias cidades 
da região, entre elas, Ariranha, Pirangi, Santa 
Adélia, Palmares, Pindorama, Urupês, Elisiário, 
Paraíso que, saindo do Recinto de Exposições, 
fi zeram um percurso de 13 km em média, nas 
áreas urbana e rural de Catanduva. Na chegada 
ao Recinto, os cavaleiros se uniram às pessoas 
que lá estavam para o almoço, preparado pelas 
Comitivas Bela Vista e Saudade do Corredô, de 
Novo Horizonte, Tribo do Mato, de Ariranha, e 
Direito de Viver, de Pindorama.

De acordo com Fernanda Costa, uma das or-
ganizadoras, “tivemos apoio tanto em dinheiro 
quanto em doação de ingredientes para o almo-
ço de empresas e pessoas físicas de Catanduva 
e região. Isso foi muito bacana”, ressaltou. Outro 
apoio importante e fundamental para o sucesso 
foi dado por voluntários amigos, pelo TLC de Ca-
tanduva, Voluntários do Bem, Colaboradores do 
HCC e dos Bravos.

No leilão realizado, que rendeu R$ 12.000,00, 
entre inúmeros itens destacam-se as camisas au-
tografadas pelos jogadores do Corinthians, San-

tos, Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Juventus da Itália, 
chapéus do Daniel e da dupla Munhóz e Mariano e ima-
gem de Nossa Senhora trazida da África.

O comprovante do depósito do valor arrecadado 
pela cavalgada foi entregue neste dia 12 de setembro 
ao presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, 
José Carlos Rodrigues Amarante. A 2ª Cavalgada pró HCC 
já está marcada para o mesmo período de 2017.

A Comunidade Paroquial de São Domingos, repre-
sentada pelo seu pároco Pe. Sylvio Fernando Ferreira 
e membros da Comissão de Festas, doou ao Hospital 

O Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) tem seu 
segundo grupo de voluntários. Desdobramento da 
Rede de Voluntários HCC, o segundo grupo tem por 
nome Voluntários do Bem e é coordenado por Luciana 
Vargas e Carlos Ribeiro.

O grupo está composto por Silene Favali, Sonia Ce-
neviva, Fernanda Colosio Calil, Neuza Genaro, Sylvia Bo-
nutti, Fabiana Rojas, Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo, 
Cássio Favorato, Elaine Cristina Bartolomeu, Viníccius 
Silva, Sydnei Ribeiro, Paulo Vargas, Robinson Rojas e 
Constante Frederico Ceneviva Junior.

Comunidade Paroquial de São Domingos faz doação ao HCC

HCC tem segundo grupo

de voluntários

Os alunos dos terceiros anos do Ensino Médio da 
ETEC Elias Nechar, de Catanduva, decidiram fazer ato 
solidário em benefício do Hospital de Câncer de Catan-
duva (HCC). A campanha, porém, foi encampada por to-
dos os alunos da escola fi cando estabelecida a doação 
de R$ 1,00 e o total arrecadado somou R$ 1.181,10.

Carlos Sangiorgi, do Setor de Captação de Recursos 
da Fundação, convidado pela direção da escola, no dia 
29 de agosto, no período da manhã, falou sobre o Ser-
viço de Radioterapia para as classes do 2º grau e à noite 
para os alunos dos cursos técnicos. Aproximadamente 
900 alunos e professores assistiram às palestras.

Na manhã de 31 de agosto, representantes de sala 
de aula dos cursos de Informática, Administração, Edi-
fi cações e Química, acompanhados pela Profª Jussara 
Sperandio, visitaram as obras da Radioterapia e entre-
garam o valor arrecadado durante a campanha.

O casal Governador do Rotary Club, Distrito 4480, 
Nilde e Celso Pereira Martins, visitou na manhã deste 
dia 09 de setembro o Serviço de Radioterapia da Fun-
dação Padre Albino, que proporcionará a instalação do 
Hospital de Câncer de Catanduva.

Nilde e Celso Pereira Martins, acompanhados pelo 
casal Nelly-Eder Pedro Bocchini, Governador Assistente, 
pelos presidentes do Rotary Sul, Sidney Adami; Rotary 
14 de Abril, João Ricardo dos Santos; Rotary Norte, So-
lange-Ederbal Peres dos Santos, e Rotary Catanduva, 
Vera-Marco Fábio Guimarães, e por rotarianos, visita-
ram o Serviço de Quimioterapia e participaram de um 
café da manhã, onde receberam informações sobre o 
HCC. Depois visitaram a obra.

O Governador Celso se colocou à disposição para 
ajudar o HCC, apoiando novos projetos, assim como na 
busca de parceiros. O casal governador, de Fernandó-

Fernanda, Guilherme e Igor entregam o comprovante do 
depósito ao Dr. Amarante.

31/08 – Alunos da ETEC Elias Nechar
09/09 – Governador do Distrito 4480 do Rotary Club
10/09 – Representantes de cidades da região
12/09 – Guarda Civil Municipal e funcionários da Fundação
13/09 – Funcionários da FIPA

A Fundação Padre Albino precisa captar R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para terminar o 
Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do 
Hospital de Câncer de Catanduva. Confi ra o que foi arre-
cadado até 31/08/16:

Eventos e doações ..................................................... R$ 495.181,47
Doações através do site ..............................................R$ 17.525,32
Doações através do 0500 ...........................................R$ 10.055,00
Doações através da conta de energia elétrica ....R$ 65.299,00
Telemarketing .............................................................. R$ 395.849,00
Nota Fiscal Paulista .................................................... R$ 104.723,72
TOTAL ........................................................ R$ 1.088.633,51

Visitas à Radioterapia

Captômetro

Faltam  R$ 3.911.366,49

Divulgação

polis, tem sob sua jurisdição, no Distrito 4480, 68 clubes.
Também no dia 09 o casal governador e rotarianos 

visitaram o Recanto Monsenhor Albino. 

Casal Governador do Rotary com presidentes dos 
clubes de Catanduva e membros da Fundação.

Membros da Comunidade de São Domingos e da Fundação

Imprensa/FPA

Imprensa/FPA

Imprensa/FPA
de Câncer de Catanduva (HCC) 10% da renda líquida 
da quermesse do padroeiro realizada dias 6, 7 e 8 de 
agosto último. O cheque de R$ 5.866,85 foi entregue à 
Fundação Padre Albino na reunião de sua Diretoria Ad-
ministrativa dia 30 de agosto.

Pe. Sylvio informou que a sugestão partiu de duas 
senhoras da paróquia e que, consultada, a Comissão de 
Festas, sabendo que o HCC precisa de recursos para o 
término do Serviço de Radioterapia, decidiu pela do-
ação de 10%.  Participaram da entrega, além do Pe. 
Sylvio, os integrantes da Comissão de Festas Laier Pe-
reira da Silva e Ivan José Donini e Laer Sergio Dervelan 
e Joaquim Carlos Martins, que além de integrantes da 
Comissão são também diretores da Fundação, Dr. Anto-
nio José dos Santos, Vice-Presidente da Diretoria Admi-
nistrativa, Dr. Pedro Gonzaga da Silva Netto, Dr. Nelson 
Jimenes, Renato Centurion Stuchi, conselheiros, Nelson 
Lopes Martins, Diretor de Captação de Recursos, e An-
gélica Rodrigues da Costa, Coordenadora do setor.
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REMETENTE: Fundação Padre Albino - Rua dos Estudantes, 225 - 15.809-144 - Catanduva - SP

Imagens da XXV Semana Monsenhor Albino

Premiação do concurso de redação para 
fi lhos dos funcionários da Fundação

Padre Albino Saúde: apresentação do coral 
do Programa “Criança, cidadão do futuro”.

Curso de Direito: “Direito e Religião: uma 
interlocução necessária”, palestra pelo Dr. 
Wagner Ramos de Quadros.

Museu Padre Albino: apresentação de 
novas peças.

Hospitais Padre Albino e Emílio Carlos: 
Café da manhã e apresentação da vida 
e obra de Monsenhor Albino.

Colégio Catanduva: concurso musical 
“Resgatando e mantendo viva a memória 
de Monsenhor Albino”

PAS: apresentação do Quarteto de Cordas 
da Orquestra Sinfônica Municipal.

Cursos de Educação Física: Troféu FIPAHospital Padre Albino: atividade de 
prevenção em saúde

Hospital Emílio Carlos: atividade de 
prevenção em saúde

Hospital Emílio Carlos: apresentação 
musical com Regiane e Marta Ocon.

Palestra de Marcos Scaldelai.Apresentação artística no HPA.PAS: Café especial para funcionários, 
benefi ciários e comunidade.

Curso de Administração: Como lidar 
com as emoções, palestra de Aguinaldo 
Paviani.

Recanto Monsenhor Albino: café da 
tarde para os benfeitores.

Outorga do Troféu Fundação Padre Albino a 
Maria Ester Correa de Oliveira Bellucci e do 
Troféu Monsenhor Albino ao Dr. João Righini.

Missa de encerramento da Semana.

Fundação Padre Albino na praça.

Curso de Biomedicina: atividade 
preventiva com funcionários.

PAS - campanha solidária - arrecadação de 
leite para o Recanto Monsenhor Albino.

Curso de Enfermagem: curso de 
capacitação.

Colégio Catanduva: concurso de redação 
“Resgatando e mantendo viva a memória 
de Monsenhor Albino”.

Curso de Biomedicina: orientação 
sobre alcoolismo na adolescência no 
Colégio Catanduva.

Curso de Enfermagem: II Simpósio da 
Liga de Curativos

Recanto Monsenhor Albino: almoço para 
os funcionários.

Curso de Medicina: visita dos alunos da 1ª 
série à Casa da Criança Sinharinha Netto.

Curso de Pedagogia: palestra da Profª 
Drª Maristela G. Romanini


