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FIPA inicia inscrições para seus vestibulares
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) iniciaram neste mês de setembro inscrições para os seus dois vesti bulares: o Unifi cado, para sete 

cursos, e para o curso de Medicina. As inscrições para o Processo Seleti vo Vesti bular Unifi cado terminam dia 12 de novembro e para o curso de 
Medicina dia 23 de novembro. Página 09.

VESTFIPA apresenta os cursos das FIPA
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizam de 3 a 5 de 

outubro, no Campus Sede, a VESTFIPA, um evento onde os alunos do 
Ensino Médio poderão aprender mais sobre profi ssões e ter contato com 
uma faculdade que oferece cursos com ensino de qualidade. Página 09.

Santas Casas e Hospitais Filantrópicos se 
unem para sensibilizar governos

O presidente da Diretoria Administrati va da Fundação, Dr. José Carlos 
Rodrigues Amarante, parti cipou, dia 10 de setembro, em Votuporanga-
SP, de reunião onde provedores, administradores e representantes das 
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo discuti ram 
formas de unir forças para buscar soluções junto aos governantes para 
a difí cil situação enfrentada pelo setor fi lantrópico no Brasil. Página 06.

Visita Aberta dos hospitais
é referência regional

O Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) dos hospitais da 
Fundação Padre Albino recebeu dia 12 de setembro a visita de um grupo 
multi disciplinar da Santa Casa de Votuporanga. O modelo insti tuído em 
Catanduva pelos hospitais da Fundação é apontado como referência 
pelo Grupo Macro-regional de Humanização da Diretoria Regional de 
Saúde/DRS XV. Página 08.

Pedagogia cria o 
GPS da Alegria

 para ações sociais
O curso de Pedagogia das FIPA 

criou o Grupo dos Pedagogos 
Solidários da Alegria, GPS da 
Alegria, formado por seus alunos. 
O grupo estará presente em todas 
as ações sociais promovidas pelo 
curso. A primeira ação do grupo 
foi durante a Semana Monsenhor 
Albino. Página 11.

Colégio de Aplicação recebe
a autora Telma Guimarães

O Colégio de Aplicação recebeu dia 27 de agosto a autora Telma 
Guimarães. A visita fez parte de projeto pedagógico de literatura 
infanto-juvenil iniciado dia 06 daquele mês e que se estende até 30 de 
novembro. Página 07.

Telma Guimarães com alunos que perti ciparam do projeto Clássicos da Literatura.

DivulgaçãoDivulgação

Administração discute a inclusão de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho

Com o tema “Defi ciente é efi ciente”, o curso de Administração 
promoveu dia 13 de setembro, no Teatro Municipal, o 8º Seminário “A 
inclusão de pessoas com defi ciência no mercado de trabalho”. Página 11.

DivulgaçãoDivulgação

Funcionários homenageados do mês
O Comitê e as Comissões de Humanização dos hospitais, em parceria 

com o Comitê Gestor, o Serviço da Qualidade e o Departamento de 
Recursos Humanos, realizam o Projeto “Homenageado do Mês”. 

A parti r desta edição publicaremos os funcionários homenageados. 
A relação de setembro está na página 04.
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“Desejo, com toda sinceridade, morrer 
inteiramente pobre, sem dinheiro, sem bens, 

sem dívidas e sem pecado”. (Padre Albino)

PALAVRA DO PRESIDENTE

As FIPA e a Filantropia

Membros Suplentes: 
Pe. Sylvio Fernando Ferreira
Luiz Marcos Garcia

As Faculdades 
Integradas Padre 
Albino (FIPA) estão 
para a Fundação 
Padre Albino como 
o oxigênio para os 

seres humanos. Os Hospitais Escola Padre Albino 
e Emílio Carlos difi cilmente estariam ati vos hoje 
se não fosse a existência das FIPA; pelo menos 
não na iniciati va privada como é hoje a FPA. 
Talvez esti vessem funcionando como insti tuições 
públicas, com todos os problemas inerentes ao 
setor, ou simplesmente estariam fechados.

Chego a essa conclusão pela simples 
constatação da situação fi nanceira da maioria 
das 2.100 Santas Casas e Hospitais Filantrópicos 
do Brasil, que pedem socorro ao Governo Federal 
para conti nuarem sua missão. Felizmente não é 
o caso dos Hospitais da Fundação Padre Albino 
e isto tem uma explicação: há muitos anos as 
então faculdades isoladas, hoje integradas, 
da FPA fi nanciam os recorrentes défi cits do 
Departamento de Saúde.

Desde que cheguei à Fundação, no ano de 
2.000, mantenho-me inconformado com isso, 
pois sempre entendi, como conti nuo a entender, 
que a responsabilidade pelo fi nanciamento da 
saúde pública é do Estado (Federação) e de 
seus entes federados (Estados e Municípios), 
exatamente como consta da Consti tuição Federal. 

A Fundação Padre Albino, apesar de 
fi lantrópica (fi lantropia = 1 - profundo amor à 
humanidade, 2 - desprendimento, generosidade 
para com outrem; caridade – Houaiss) é uma 
insti tuição privada que presta serviço público 
por contratualização, isto é, cumpre o dever 
consti tucional que o Estado não tem condições 
de fazer, mas, para isso, deve ser condignamente 
reembolsada. Não tem o ônus de suportar 
fi nanceiramente a prestação do serviço de 
saúde à população que o Estado realiza por seu 
intermédio sem, contudo, repor todo o dinheiro 
que a Fundação gasta com isso. 

Há muito tempo, portanto, a Fundação 
Padre Albino, tanto quanto as demais Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos, vem colocando 
dinheiro do próprio bolso para cumprir um dever 
consti tucional do Estado. A diferença entre a 
Fundação Padre Albino e as demais Santas Casas 
é que ela nada deve por causa do constante 
fi nanciamento prestado pelas FIPA.

Mas isto, na minha opinião, não pode 
conti nuar. Muito embora se buscarmos na 
história da Fundação Padre Albino a razão de 
sua existência veremos que o espírito do seu 
fundador era exatamente esse: acolher a todos 
os necessitados, independentemente de saber a 
causa ou o causador dessa necessidade.

Padre Albino, que já havia fundado e 
manti nha a Associação Benefi cente de Catanduva 
(Santa Casa) prati camente sem a ajuda do Estado, 
apenas com doações da população, era, além de 
tudo, um visionário. 

Já nos fi ns da década de 50, início dos anos 
60, Padre Albino senti a grande difi culdade em 
atender seus doentes por falta de médicos. 
Jamais faltavam leitos e alimento – tanto para os 
internos quanto para aqueles que diariamente 
vinham à porta da cozinha do hospital para se 
alimentar1 - tanto que, se preciso fosse, cedia sua 
própria cama, mas o doente não fi cava sem leito, 
segundo quem com ele conviveu, mas não ti nha 
médicos sufi cientes para atender a todos. 

Foi dessa necessidade premente que surgiu 
a ideia de criar uma faculdade de medicina 
em Catanduva, pela qual Padre Albino estava 
disposto até mesmo a doar ao Estado “seu 
próprio hospital”, se necessário fosse, segundo 
o historiador Vicente Celso Quaglia2. Com a 
instalação do curso, em l970, vieram ao longo 
dos anos os demais cursos que hoje compõem as 
Faculdades Integradas Padre Albino.

A humanidade cresceu, evoluiu, e Catanduva 
junto com a humanidade. Lamentavelmente 
conti nuamos tendo falta de médicos. Só que já 
não temos mais entre nós fi lantropos ao esti lo 
de Padre Albino para garanti r leitos, remédios 
e alimentos para todos os que necessitam de 
assistência. Felizmente a visão e espírito de Padre 
Albino deixaram-nos um legado para que não 
faltasse essa assistência em momentos difí ceis 
como o que estamos passando nesses anos. 

As FIPA têm garanti do a conti nuidade 
dos hospitais, através do aporte de recursos 
fi nanceiros, e mesmo assim não lhe tem faltado 
verba para investi mentos e melhorias. Certamente 
são milagres que devem ser creditados a Padre 
Albino. Contudo, não é justo, apesar da nobreza 
do propósito, que as FIPA conti nuem a pagar 
pela saúde da população enquanto o governo 
gasta verdadeiras fortunas em construção de 
estádios de futebol, desonerando produtos da 
linha branca e produção de automóveis. Não 
que não possa fazê-lo, mas, antes, é preciso que 
cumpra seu dever consti tucional de prover de 
saúde o povo e pare de fi car alardeando que a 
saúde no Brasil vai bem, porque nós da Fundação 
Padre Albino sabemos perfeitamente quanto 
custa fazer saúde no Brasil sem a imprescindível 
parcela governamental. 

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrati va

1 Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva – Apóstolo da 
Caridade – Mons. Vitor Rodrigues de Assis – 1987 – 2ª e. – p. 96

2 Quaglia, Vicente Celso – Catanduva de A a Z – Ed. 
Riopretense – 2003 – p. 44

Desligue as luzes de salas não ocupadas. 
Dica do Poupinho
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D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M ED I A  /  N O M ED I A  /  N O M E

ESTE CORAÇÃO CONTINUAESTE CORAÇÃO CONTINUA
 A BATER POR VOCÊ! A BATER POR VOCÊ!

Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a parti r
 de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz. 

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000

Aniversários - Outubro
Membros Honorários da Fundação Padre Albino

Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino

Hospital Padre Albino

Coordenadoria Geral

Hospital Emílio Carlos

Ambulatório Médico de Especialidades - AME

Colégio de Aplicação

Faculdades Integradas Padre Albino

Padre Albino Saúde

Recanto Monsenhor Albino

02 – Fernanda Padilha Bueno
03 – Perla Dione Parente Rodrigues
06 – Rafael Augusto Abrahão Vieira
10 – Franz Leno Bianchi
12 – Tiago Henrique de Andrade
17 – Marcela Alessandra Sovenha
23 – Luciana de Fáti ma Luqueis
26 – Gislaine Cristi na Marucci

16 – Jeová Bezerra da Silva
17 – Atí dio Furlan

21 – Edison Bonutti  
28 – Vicente Chiavolotti  

03 – Credealdo Aniceto Brusgui
06 – Sírio Maurício da Silva

Jean Carlos de Lucca
30 - Gilvandro Francisco Zeliboni

01 – Amanda Tereza Paulino
Cláudia do Rosário Souza Silva
Marceli Cristi na Marinho Mambelli
Mariana de Fáti ma Verza Ramos
Neraci de Oliveira Mucci
Silvana Rita Bertolini

02 – Amador Gomes da Silva
Ângela Maria Fiumani
Fabiana Aparecida Custódio Fonseca
Fabiana Bertoluci
Maria de Lourdes Gomes de Souza

03 – Ariane Ranzani Rigotti  
Bárbara Silva Carnaval
Marina Aparecida Pinto Sampaio

04 – Gislayne Cristi na Saes
José Roberto Reis
Lucas Eduardo da Matt a

05 – Ester Campos
06 – Antônio Camilo Júnior

Malena Aparecida Pastori
Márcia de Fáti ma Marti ns Passone

07 – Regiane Geraldeli Gimenez
Valteir Fortunato

08 – Carla Monaisa dos Santos Silva
Diva Helena Aparecida da Silva
Gislaine Magda Barros

09 – Isabela Luchetti   Marques
Maria Fernandes Boerin

10 – Patrícia Ap. Fachetti   da Cruz Souza
Regiane Santos Simas

11 – Antônia Aparecida Esparapani Frota
Dr. Valenti n Fiori Sesti to

12 – Elisa Raquel Cunha 
Gilberto Guedes
Rejane Aparecida dos Santos

13 – Angélica Ravazzi
Daniela Aparecida Lilli
Maria de Fáti ma Gonçalves Alves

14 – Andréia Gislene da Silva Badin
15 – Marilsa Ferreira Vieira
16 – Bruna Daniela Bonatti  

Lucimara Regina de Carvalho Arlindo
17 – Fáti ma Canalli

18 – Guilherme Henrique Pires Barboza
Maria Verginia D´Avanzo
Priscila Barbosa de Souza
Renato Seichi Okamoto
Roseli Cristi na de Almeida Cordeiro

19 – Márcia de Oliveira do Prado
Monica Guimarães

20 – Carlos Roberto Fernandes
Gustavo Alves Batti  lani
Patrícia Cristi na Gomes de Almeida

21 – Marilza Cristi na Jorge de Souza
22 – Francislaine Cristi na Campos

Mayara de Moraes Armiato
23 – Andressa da Silva Firmino

Mekita Santos Macedo
24 – Marcos Rogério Pirott a
25 – Elisa Bongiovani

Ivane Rosa da Silva
26 – Aline Cristi na de Poli

Célia Maria Almeida Volpe
28 – Izilda Coltri

Jaqueline Azevedo de Morais
Mauro Sérgio Orsolon
Milene Tais dos Santos
Sheila Roberta Sodré dos Santos
Valker Renato Semedo de Oliveira

29 – Fáti ma Aparecida Rodrigues
Regina Maria Siqueira
Yara Denise Burger Rodrigues

30 – Dayane Aparecida de Almeida
Glaucia Regina Avansi Santos
Izaura Rosa Pretti  
Sueli Aparecida dos Santos

31 – Vanessa Vieira
Vicenti no Camillo Pinto Junior

03 – Cleide de Fáti ma Rosalin
Rosemary da Cruz Possebon

10 – João Luis Matheus
Sebasti ão Baratella
Tati ane Camassuti  Benevides

11 – Aparecida de Fáti ma Freitas
João César Jacon

12 – Elisabete Aparecida Oliveira Tedokon
Fernanda Couto Siviero Pereira
Paula Fernanda Carvalho Ranzani

15 – Adalgisa Cristi na de Abreu
Josiani Gabas
Patrícia Fernanda de Araújo
Samuel Félix 

16 – Silvana Pereira Apolaro
17 – Carlos Eduardo Mancini Gomes

Fabiana Eloisa Bitt encourt Berta
Silmara Aparecida Queiroz

19 – Rosalina de Seixas Stoqui
Tânia Aparecida Ferreira Alves

20 – Fábio Marti nez
Maria Olinda de Souza

21 – Cláudia Amantea Sabella
25 – Devanir Aparecido Fernandes

Paulo Cesar Guessi
26 – Cleusa Staropoli

José Benedito Vendramini
28 – Rosana Maria da Silva Polido
29 – Jerson Nunes de Souza

Sabrina Roberta Pereira
30 – Aparecido Antonio de Oliveira

João Roberto Vaz
31 – Síria Pinto

11 – Odete Gaino Wolf

10 – Rodrigo Gonsalves Florindo
26 – Joyce Bomfante Silva
29 – Ana Selena Pereira Soares

01 – Profª Márcia Maria Anselmo Correa
02 – Profª Giselda Pereira da Silva Rodrigues

Prof. José Alves de Freitas
04 – Natália Aparecida Biagi
05 – Melina Mizusaki Iyomasa
06 – Marion Viana Pereira
07 – Profª Mayda Ignes Pieroni Farina Valiatti  

Zildinha de Lourdes Iori
13 – Profª Gracy Helen Gaetan Afonso
14 – Profª Nilce Barril Brighetti  
18 – Prof. Olavo de Carvalho Freitas
20 – Janaina Rogante Huck
21 – Profª Cristi ane Paschoa Amaral

Prof. Waldemar Curi
22 – Sandra Célia Hermínio de Oliveira
23 – Profª Vera Lucia Lopes Spina
26 – Prof. Sergio Antonio Rodrigues Centurion
28 – Profª Ana Paula Polacchini de Oliveira

02 – Cleuza Aparecida Morandim da Silva
18 – Valmir de Deus Garcia
22 – Profª Roselei Adriana Baio
25 – Profª Rita de Cássia Ferreira Bobadilha
28 – Prof. Artur Henrique Barbosa
29 – Profª Neusa Regina Baldo Banhos

Ao sair da sala, desligue a luz.
Dica do Poupinho



JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINOSETEMBRO / 20124

OUTUBRO - DATAS COMEMORATIVASOUTUBRO - DATAS COMEMORATIVAS
1º – Dia Internacional do Idoso; Mundial do Vendedor e do Viajante 1º – Dia Internacional do Idoso; Mundial do Vendedor e do Viajante 
ComercialComercial
02 – Dia Mundial da Juventude02 – Dia Mundial da Juventude
03 – Dia do Denti sta03 – Dia do Denti sta
04 – Dia Municipal dos Animais; Dia da Natureza04 – Dia Municipal dos Animais; Dia da Natureza
05 – Dia do Bóia Fria05 – Dia do Bóia Fria
06 – Dia do Prefeito e do Tecnólogo06 – Dia do Prefeito e do Tecnólogo
07 – Dia Nacional do Compositor07 – Dia Nacional do Compositor
09 – Dia Mundial do Correio e do Atleti smo09 – Dia Mundial do Correio e do Atleti smo
11 – Dia do Defi ciente Físico11 – Dia do Defi ciente Físico
12 – Dia de N. S. Aparecida; da Criança; do Agrônomo; do Basquete e 12 – Dia de N. S. Aparecida; da Criança; do Agrônomo; do Basquete e 
do Mardo Mar
13 – Dia do Fisioterapeuta, do Terapeuta Ocupacional e do Escritor13 – Dia do Fisioterapeuta, do Terapeuta Ocupacional e do Escritor
14 – Dia Nacional da Pecuária14 – Dia Nacional da Pecuária
15 – Dia do Professor15 – Dia do Professor
16 – Dia Mundial da Alimentação; da Ciência e da Tecnologia; do 16 – Dia Mundial da Alimentação; da Ciência e da Tecnologia; do 
Anestesista; do Instrutor de Auto EscolaAnestesista; do Instrutor de Auto Escola
17 – Dia Mundial da Recusa à Miséria; do Eletricista17 – Dia Mundial da Recusa à Miséria; do Eletricista
18 – Dia do Médico e do Pintor18 – Dia do Médico e do Pintor
19 – Dia do Guarda Noturno19 – Dia do Guarda Noturno
20 – Dia do Arquivista e Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo20 – Dia do Arquivista e Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo
21 – Dia do Contato e do Lixeiro21 – Dia do Contato e do Lixeiro
22 – Dia do Para quedista22 – Dia do Para quedista
23 – Dia da Aviação Brasileira e do Aviador23 – Dia da Aviação Brasileira e do Aviador
24 – Dia Mundial das Nações Unidas e do Desenvolvimento24 – Dia Mundial das Nações Unidas e do Desenvolvimento
25 – Dia da Democracia; do Sapateiro e da Saúde Dentária25 – Dia da Democracia; do Sapateiro e da Saúde Dentária
28 – Dia do Funcionário Público28 – Dia do Funcionário Público
29 – Dia Nacional do Livro29 – Dia Nacional do Livro
30 – Dia do Balconista e do Comerciário30 – Dia do Balconista e do Comerciário
31 – Dia Mundial da Poupança; das Bruxas; da Dona de Casa e do 31 – Dia Mundial da Poupança; das Bruxas; da Dona de Casa e do 
Repórter PolicialRepórter Policial

Funcionários homenageados do mês 
O Comitê e as Comissões de 

Humanização dos hospitais Padre 
Albino e Emílio Carlos, em parceria 
com o Comitê Gestor, o Serviço 
da Qualidade e o Departamento 
de Recursos Humanos, realizam 
o Projeto “Homenageado do 
Mês” com o objeti vo de contribuir 

para o processo da humanização 
hospitalar. 

Periodicamente, o desempe-nho 
dos colaboradores é avaliado de 
acordo com a políti ca dos recursos 
humanos e o funcionário que se 
destaca é homenageado. Confi ra, ao 
lado,  a relação de setembro/ 2012:

Deixe a raiva secar
Mariana fi cou toda feliz porque 

ganhou de presente um joguinho 
de chá, todo azulzinho, com bo-
linhas amarelas.

No dia seguinte, Júlia sua ami-
guinha, veio bem cedo convidá-la 
para brincar. Mariana não podia, 
pois iria sair com sua mãe naquela 
manhã.

Júlia, então, pediu à coleguinha 
que lhe emprestasse o seu 
conjunti nho de chá para que 
ela pudesse brincar sozinha na 
garagem do prédio.

Mariana não queria emprestar, 
mas, com a insistência da amiga, 
resolveu ceder, fazendo questão 
de demonstrar todo o seu ciúme 
por aquele brinquedo tão especial.
Ao regressar do passeio, Mariana 
fi cou chocada ao ver o seu conjun-
ti nho de chá jogado no chão. 

Faltavam algumas xícaras e a ban-
dejinha estava toda quebrada.

Chorando e muito nervosa, 
Mariana desabafou:

- Está vendo, mamãe, o que a 
Júlia fez comigo? Emprestei o meu 
brinquedo, ela estragou tudo e 
ainda deixou jogado no chão.

Totalmente descontrolada, 
Mariana queria, porque queria, ir 
ao apartamento de Júlia pedir ex-
plicações. Mas a mãe, com muito 
carinho, ponderou:

- Filhinha, lembra daquele dia 
quando você saiu com seu vesti do 
novo todo branquinho e um carro, 
passando, jogou lama em sua 
roupa? Ao chegar em casa você 
queria lavar imediatamente aquela 
sujeira, mas a vovó não deixou. 
Você lembra o que a vovó falou? 
Ela falou que era para deixar o 

barro secar primeiro. Depois fi cava 
mais fácil limpar. Pois é, minha 
fi lha, com a raiva é a mesma coisa. 
Deixa a raiva secar primeiro. Depois 
fi ca bem mais fácil resolver tudo.

Mariana não entendeu muito 
bem, mas resolveu seguir o 
conselho da mãe e foi para a sala 
ver televisão. Logo depois alguém 
tocou a campainha.

 Era Júlia, toda sem graça, com 
um embrulho na mão. Sem que 
houvesse tempo para qualquer 
pergunta, ela foi falando:

- Mariana, sabe aquele menino 
mau da outra rua que fi ca correndo 
atrás da gente? Ele veio querendo 
brincar comigo e eu não deixei. 
Aí ele fi cou bravo e estragou o 
brinquedo que você havia me em-
prestado. Quando eu contei para 
a mamãe ela fi cou preocupada 

e foi correndo comprar outro 
brinquedo igualzinho para você. 
Espero que você não fi que com 
raiva de mim. Não foi minha culpa.

- Não tem problema, disse 
Mariana, minha raiva já secou.

E dando um forte abraço em 
sua amiga, tomou-a pela mão e 
levou-a para o quarto para contar 
a história do vesti do novo que 
havia sujado de barro.

Nunca tome qualquer ati tude 
com raiva. A raiva nos cega e 
impede que vejamos as coisas 
como elas realmente são. Assim 
você evitará cometer injusti ças 
e ganhará o respeito dos demais 
pela sua posição ponderada e 
correta. 

Diante de uma situação difí cil 
lembre-se sempre: Deixe a raiva 
secar.

HOSPITAL PADRE ALBINO  HPA

Antonio Aparecido Gasparini
(UTI Adulta)
Carlos E. M. Sentenario
(Centro de Diagnósti co por Imagem)
Cinira Aparecida Facci
(Unidade de Tratamento para 
Queimados)
Claudia Aparecida Lopes Braga
(Centro Obstétrico)
Cristi na Aparecida Virgille (UTI Infanti l)
Eduarte Ferreira Dos Santos 
(Hemodiálise)
Francislaine C. Campos
(Recepção Pronto Atendimento)
Glaucia R. Avansi
(Recepção Unidade de Urgência e 
Emergência) 
Luciana Alves da Silva Machado
(Serviço de Higiene e Limpeza)
Marcio José da Rocha Caires (Portaria) 

Marco Henrique Luiz Alexandrino 
(Engenharia Clínica/ Manutenção)
Maria Aparecida Parra (Farmácia)
Maria Cláudia Paulino
(Serviço de Nutrição e Dietéti ca) 
Maria Ivonete Chagas
(Enfermaria - 5º andar)
Mirella Cristi na Pitaro Gomes
(Fisioterapia)
Nair da Silva Monte (Maternidade)
Pedro Consoline
(Enfermaria - 3º andar)
Silvéria Aparecida Rosa
(Pronto Atendimento)
Valdir Candido Dionísio
(Faturamento de Convênio)
Vanda Aparecida Manfredo
(UTI Neonatal)
Vania Cristi na de Souza
(Unidade de Urgência e Emergência)
Vera Lucia Alberganti  de Lucci 
(Faturamento SUS)

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS  HEC

Ademir Aparecido Padovani 
(Almoxarifado)
Adriano de Melo Mingóia (C3 Par) 
Aparecida Cruz Fiomano (Farmácia)
Aparecido de Jesus Bertolim 
(Transporte)
Aparecido Donizeti  Soares da Silva 
(Central de Material e Esterilização)
Arlene Regina de Souza Lima 
(Serviço de Higiene e Limpeza)
Cássia Regina Candido Staine 
(Laboratório)
Célia Cardozo de Oliveira (Ambulatório)
Cecília Roseli D. Baldo (SAME)
Ciecera do Nascimento Arens (Serviço 
de Nutrição e Dietéti ca – Cozinha)
Ednéia Aparecida Leão Magalhães 
(Centro Cirúrgico)

Elaine C. Toledo (Psiquiatria)
Fabiane Pereira da Silva (C3 Impar) 
Getulino Alves de Oliveira
(Portaria RH)
Jorge Tudes dos Santos (C2 Par) 
José Eduardo Silva (Portaria)
Márcia Aparecida Quinti no 
(Monitoramento)
Maria Aparecida Albino Alves Rosa 
(Telemarketi ng)
Maria de Fáti ma Romana
(Serviço de Nutrição e Dietéti ca – 
Copa)
Marcos Antonio Marti n
(Molésti as Infecciosas)
Nilvânia da Silva P. Custódio
(C2 Impar)
Rosangela Aparecida Piovesan de Brito 
(UTI)
Talita Corrêa Rocha (Enfermagem)

Elimine, quando possível, a iluminação de áreas externas.
Dica do Poupinho



JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO 5SETEMBRO / 2012

Lazer & Variedades Algo que posso oferecer e ainda possuir: minhas próprias palavras.

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br

TELEVENDAS  17  3522-6167(    )

Segredos culinários
Bolos

1. Antes de passar o glacê, polvilhe o bolo com 
maisena ou farinha de trigo. Assim, o glacê não cai. 
2. O bolo de chocolate não fi cará ressecado se 
você acrescentar à massa uma ou meia maçã 
ralada ou, se preferir, uma colher de café bem 
forte.
3. Se você quiser cortar um bolo para recheá-
lo passe uma linha em volta, no senti do do 
comprimento, dê uma laçada, como se fosse um 
nó, e puxe. Se quiser cortar em várias camadas, 
basta mudar a posição da linha.
4. Um bolo amanhecido pode fi car saboroso se 
você umedecer com leite e depois deixar em 
forno moderado por alguns minutos.
5. Se ao desenformar o bolo ele esti ver grudado, 

coloque a forma por alguns segundos sobre o 
fogo baixo. O bolo se soltará perfeitamente do 
fundo da forma. 

6. Se o bolo fi car dourado antes que esteja 
completamente assado, coloque uma fôrma 
com água na prateleira superior do forno. 

7. Ao esti rar massas amanteigadas, 
normalmente elas grudam no rolo. Para que 
isso não aconteça, basta você colocar entre a 
massa e o rolo um plásti co fi no e transparente. 

8. Enfeite um bolo simples, sem cobertura, 
colocando uma toalhinha de papel rendada 
sobre ele e peneire bastante glaçúcar. Reti re 
a toalha com cuidado, para fi car o desenho. 
Conti nua.

Dicas para se viver melhor
34. Ser muito mais ati vo
Comece descendo alguns pontos antes do 

ônibus. Fazer mais ati vidades a pé ou de bicicleta, 
cozinhar, cuidar do jardim, brincar com o seu 
cachorro, todas essas maneiras de se mexer 
são válidas. “Um dos segredos da longevidade 
é encontrar meios de se manter sempre em 
movimento. De preferência, concentre-se em 
ati vidades que também lhe dão prazer, e os 
benefí cios serão maiores”, sugere Dan Buett ner.

35. Desacelerar o ritmo
“Se você não cria um tempo para estar bem, 

terá que ter tempo para se cuidar quando fi car 
doente”, alerta Dan Buett ner. O primeiro estágio 
do estresse é a fase de alerta. Ele nos permite 
realizar muitas tarefas em pouco tempo e aí nos 
senti mos bem. Porém, quando persisti mos na 
tensão, o organismo entra em fadiga.

36. Comer mais iogurtes
“Eles reforçam a nossa imunidade”, explica 

a nutricionista Gabriela Maia, da Clínica Patrícia 
Davidson Haiat. O que as bactérias vivas conti das 
nesses poti nhos também fazem é melhorar o 
nosso humor. Afi nal, é o intesti no que responde 
pela produção de 95% da serotonina de todo o 
corpo.

37. Investi r no ômega-3
Peixes de água fria (salmão, arenque, sardinha, 

atum), sementes de linhaça moídas e óleos de 
peixe, de soja e de canola são óti mas fontes desse 
nutriente, que tem ação comprovada na redução 
dos níveis de colesterol e de triglicérides, além 
de ajudar no controle da pressão e de prevenir 
o risco de tromboses, que danifi cam os vasos 
sanguíneos. O composto ainda é coadjuvante em 
tratamentos neurológicos e de osteoporose.

38. Controlar o álcool
A curto e médio prazos, o álcool pode 

engordar, acelerar o processo de envelhecimento 
e ainda aumentar a pressão arterial. A longo 
prazo, causa dependência e ainda compromete 
o funcionamento de todos os sistemas do corpo, 
com danos mais sérios para o fí gado. Conti nua.

Bolos na caneca
Caneca de peti t gateau

(4 canecas)

1/2 lata de leite condensado 
1/2 caixa de creme de leite 
3 ovos pequenos 
1/2 lata de chocolate em pó 
2 colheres (sopa) de farinha de trigo 
1 colher (café) bem rasa de fermento 
em pó 
margarina para untar 

Ganache 
100 g de chocolate ao leite 
70 ml de creme de leite 
1 saco de confeitar descartável 

Decoração
4 bolas de sorvete 
folhas de hortelã e calda de chocolate

Bata todos os ingredientes em um 
liquidifi cador, coloque a mistura até a 
metade da altura da caneca, já untada 
com margarina, e com o saco de confeitar 
coloque no meio da massa crua um pouco 
do ganache. Leve ao microondas por 3 
minutos. Sirva com uma bola de sorvete de 
creme e folhas de hortelã.

C U L I N Á R I A

Coisas que não sabemos ou não lembramos...
Os sete sábios da Grécia anti ga:

1 - Sólon
2 - Pítaco
3 - Quílon
4 - Tales de Mileto
5 - Cleóbulo
6 - Bias
7 - Períandro

Os Sete Anões:

1 - Dunga
2 - Zangado 
3 - Atchin
4 - Soneca
5 - Mestre
6 - Dengoso
7 - Feliz

Como funciona a “lanterna” do vaga-lume?
A luz desse inseto, chamada de biolu-minescência, serve para aproximar o macho e a fêmea. 

Ela se acende no abdome. Sua produção depende de uma substância, a luciferina. Em contato com 
o ar e com uma enzima (luciferase), essa substância produz uma luz amarelo-esverdeada.

Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

CURIOSIDADE

Em locais de grande área disponível e poucos usuários, procure concentrá-los em um determinado local.
Dica do Poupinho
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Santas Casas e Hospitais Filantrópicos 
se unem para sensibilizar governos

Dia 10 de setembro, em Votu-
poranga-SP, provedores, adminis-
tradores e representantes das San-
tas Casas e Hospitais Filantrópicos 
do Estado de São Paulo discuti ram 
formas de unir forças para buscar 
soluções junto aos governantes para 
a difí cil situação enfrentada pelo 
setor fi lantrópico no Brasil. O presi-
dente da Diretoria Administrati va da 
Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues 
Amarante, também parti cipou.

Demonstrando comparti lhar 
dos mesmos ideais, os parti cipantes 
contribuíram com sugestões e for-
mas de sensibilizar os governos para 
os problemas eminentes, como a 
defasagem da Tabela do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e o défi cit acu-
mulado pela baixa remuneração. O 
encontro reuniu mais de 50 enti -
dades que representam quase 7 mil 
leitos hospitalares do Estado de São 
Paulo e atendem a uma população 
esti mada, de acordo com o censo 
2010 do IBGE, de mais de 5 milhões 
de habitantes.

Os parti cipantes ti veram opor-
tunidade de se manifestar durante a 
reunião e expuseram suas principais 
necessidades. A iniciati va tomada, 
ao fi nal da reunião, foi a elaboração 
da “Carta do Interior” – como foi 
inti tulado o documento confeccio-
nado no plenário – que será enviada 
aos Governos Federal e Estadual. Os 
deputados estaduais Ulysses Tassi-
nari e Carlão Pignatari parti ciparam 
do encontro e se comprometeram 
a colaborar com a causa. “Indepen-
dente de bandeira parti dária, esse 
movimento dos hospitais merece 
ser levado adiante por nós junto aos 
nossos colegas na Assembleia Legis-
lati va e também na Câmara Federal, 
nos arti culando para que a ‘Carta do 
Interior’ seja entregue ao Governa-
dor e à Presidente da República”, 
afi rmou Carlão.

Como solicitações principais 
elencadas no documento que 
será entregue à Presidência da 
República estão o reajuste em, no 
mínimo, 100% (cem por cento) da 
Tabela SUS para os procedimentos 
ambulatoriais e hospitalares e a 
resolução, por parte do Governo 
Federal, das dívidas já consti tuídas 
pelos Hospitais em decorrência da 
defasagem da Tabela SUS. 

Já na carta que será entregue ao 
Governador de São Paulo constarão 

pedidos como o pagamento 
das Autorizações de Internação 
Hospitalar (AIHs) autorizadas e 
auditadas, porém, não pagas pelo 
gestor (extra-teto); repactuação 
das contratualizações (estaduais 
e municipais), considerando as 
característi cas das enti dades; e a 
revisão do programa Pró-Santas 
Casas, incluindo as insti tuições que 
ainda não parti cipam e ampliando o 
orçamento do programa ou mesmo 
defi nindo programas específi cos 
para Hospitais Universitários e 
Hospitais de pequeno porte.

Edson Rogatti  , Presidente da 
Federação das Santas Casas e Hos-
pitais Benefi centes do Estado de 
São Paulo (Fehosp), outra auto-
ridade que parti cipou da reunião, 
ressaltou que “a Fehosp está fa-
zendo o seu trabalho, discuti ndo 
o Pró-Santas Casas com o Governo 
do Estado, desenvolvendo um tra-
balho de custos em 10 hospitais 
do Estado de São Paulo, que vai 
comprovar o défi cit dessas insti tui-
ções, já que os hospitais públicos 
do Estado recebem seis vezes mais 
pelos trabalhos que as Santas Casas 
prestam, ou seja, o que falta para 
as Santas Casas é fi nanciamento”. 
E completou “como Presidente da 
Federação, o que for decidido nes-
ta reunião, as ações que serão to-
madas a parti r dela, vão ter o total 
apoio da Fehosp. O momento é de 
União”, fi nalizou Rogatti  .

Além da elaboração da “Carta 
do Interior”, que será anexada a 
uma carta de anuência de todas as 
Insti tuições que fi rmaram o acor-
do, foi defi nido um cronograma de 
ações a serem desenvolvidas ao 
longo dos próximos meses. 

Uma nova assembleia será reali-
zada em Votuporanga, no dia 7 de 

novembro, para que os represen-
tantes discutam os resultados desta 
primeira série de ações e uma nova 
tomada de decisão em conjunto 
será promovida. Para aumentar a 
abrangência, um ato simbólico será 
realizado no dia 10 de outubro. 
As insti tuições representadas na 
reunião uti lizarão uma camiseta 
preta, com a mensagem “Tabela 
SUS, reajuste já” estampada.

O presidente da Diretoria Ad-
ministrati va da Fundação, Dr. José 
Carlos Rodrigues Amarante, disse 
que o deputado Antonio Brito (PTB-
BA), através da Frente Parlamentar 
de Apoio às Santas Casas, Hospitais 
e Enti dades Filantrópicas, da qual é 
Presidente, têm, junto com as en-
ti dades representati vas das Santas 
Casas (CMB, Abrahue, Fehosp, en-
tre outras) lutado muito junto ao 
Ministério da Saúde e ao Palácio do 
Planalto para tentar resolver a situa-
ção quase desesperadora das Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos sem, 
no entanto, conseguir sensibilizar 
aquelas autoridades. “Cabe-nos, por-
tanto, fazer exatamente o que está 
sendo feito para conscienti zar toda a 
população e as autoridades sobre o 
iminente perigo que todos os que de-
pendem do SUS correm se algo não 
for feito imediatamente”, completou.

Dr. Amarante informou que 
embora a situação fi nanceira e 
patrimonial da Fundação Padre 
Albino não se assemelhe à maioria 
das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos do Brasil - graças ao 
socorro fi nanceiro prestado pelas 
FIPA, os hospitais da Fundação 
vêem experimentando défi cits 
operacionais anos seguidos e de 
forma crescente. Ele explica que 
“em outras palavras, a Fundação, 
assim como os demais hospitais 

fi lantrópicos, vem colocando dinhei-
ro do próprio bolso para dar saúde à 
população, dever consti tucional do 
Estado. Se não nos solidarizarmos 
agora com as nossas irmãs fi lan-
trópicas, em breve estaremos na 
mesma situação”.

Sobre a sugestão do deputado 
Carlão Pignatari de mobilização das 
Santas Casas para cobrar mais re-
cursos para a saúde, Dr. Amarante 
ressaltou que o deputado, que já 
foi prefeito de Votuporanga, Pro-
vedor e ainda hoje é Conselheiro 
da Santa Casa, conhece muito bem 
as difi culdades do seguimento e 
por isso a Fundação Padre Albino 
apóia toda e qualquer ação que 
venha em socorro às Santas Casas 
e Hospitais Filantrópicos. O risco de 
falência do setor é real, disse.

A respeito do documento para 
a presidente Dilma Rousseff  solici-
tando reajuste de 100% da tabela 
do SUS, Dr. Amarante lembrou que 
embora a Frente Parlamentar e a 
Comissão de Seguridade Social, 
junto com representantes das San-
tas Casas e Hospitais Filantrópicos, 
estejam cobrando insistentemente 
uma providência imediata no sen-
ti do de resolver ou amenizar a 
situação, nada ou muito pouco 
foi feito sobre isso. Para ele, esse 
documento, portanto, é a própria 
voz das Santas Casas diretamente 
ao ouvido da Presidente, fruto de 
uma situação desesperadora. “Es-
peramos, sinceramente, sermos 
ouvidos”afi rmou.

Dr. Amarante frisa que a situação 
da saúde não se tornou precária da 
noite para o dia. “Apesar da respon-
sabilidade em resolver o problema 
ser do governo atual, é preciso re-
conhecer que os sucessivos governos 
precedentes contribuíram, e muito, 
para esta situação. Outros fatores 
como, por exemplo, o aumento da 
expectati va de vida e os novos direi-
tos consti tucionais (constantemente 
rati fi cados pelo judiciário), vindos 
pela Consti tuição de 1988, con-
tribuem sobremaneira para o agrava-
mento da situação. Isto só pode ser 
resolvido com o aumento de verbas 
desti nadas à saúde e planejamento 
executado à risca. Como o Ministro 
da Saúde diz, as fi lantrópicas são 
realmente parceiras, mas parceria 
exige parti cipação mútua. O que não 
ocorre atualmente” fi naliza.

Na limpeza noturna, ligue apenas as luzes das áreas que esti verem sendo limpas.
Dica do Poupinho
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Colégio de Aplicação recebe a autora Telma Guimarães

O Colégio de Aplicação recebeu 
dia 27 de agosto a autora Telma 
Guimarães. A visita fez parte de 
projeto pedagógico de literatura 
infanto-juvenil iniciado dia 06 
daquele mês e que se estende até 
30 de novembro.

A Coordenadora Pedagógica 
do Colégio, Profª Fabiana Fiorin 
Checconi, informou que o projeto 
tem como objeti vo desenvolver o 
hábito pela leitura de forma pra-
zerosa, apresentar um mundo 

inteiramente novo, repleto de des-
cobertas, encantamento e diversão 
alicerçado no prazer que só a leitura 
é capaz de proporcionar e contribuir 
para a formação de cidadãos 
críti cos, parti cipati vos, éti cos e esti -
mulados a compreender o mundo 
atuando de forma positi va, tendo 
plena consciência de seu papel 
enquanto cidadão na sociedade em 
que vive. Diante dessa proposta, 
conti nuou Profª Fabiana, surgiu a 
oportunidade do trabalho com os 

alunos de temas abordados nas 
obras da autora Telma Guimarães, 
assim como recebê-la no Colégio.

Profª Fabiana disse que o pro-
jeto envolve os alunos da Educação 
Infanti l (Maternal ao Pré II) ao 
Ensino Fundamental (1º ano ao 
9º ano). “Adotamos livros para os 
alunos durante esse bimestre da 
autora Telma Guimarães de acordo 
com cada faixa etária. Em seguida 
desenvolvemos um trabalho in-
terno envolvendo as disciplinas 
de Língua Portuguesa e Arte 
(Ensino Fundamental II) e todas as 
disciplinas e professoras do Ensino 
Fundamental I através de projetos, 
leituras, produções textuais, expres-
sões artí sti cas, ilustrações sobre 
os livros e trabalhos manuais”, 
enumerou ela.

A autora Telma Guimarães 
permaneceu no Colégio de Apli-
cação das 10h30 às 15 horas e a 
programação foi dividida em duas 
partes. No período da manhã ela 
teve a primeira integração com os 
alunos do Ensino Fundamental, 
visita à exposição montada com os 
trabalhos do Ensino Fundamental I e 
II (2º ao 9º ano) e trocou experiências 
com os alunos, que foram divididos 

em grupo. Nesse primeiro momento, 
os alunos do Ensino Fundamental I 
apresentaram um teatro baseado 
nos quatro clássicos bilingues da 
autora, trabalhados em classe, 
e em seguida ela autografou os 
livros. No segundo momento houve 
integração com os adolescentes do 
Ensino Fundamental II.

No período da tarde Telma 
Guimarães teve momento de inte-
gração e bate-papo com os alunos 
da Educação Infanti l (Maternal ao 1º 
ano). Ela premiou os alunos que mais 
livros leram no 1º semestre de cada 
classe do Ensino Fundamental II.

TELMA GUIMARÃES

Telma Guimarães nasceu em 
Marília (SP) e reside em Campinas 
há muitos anos. É formada em 
Letras Vernáculas e Inglês pela 
UNESP. Publicou seus primeiros 
livros infanti s em agosto de 1988. 
Em 1989 recebeu da APCA o tí tulo 
de “Melhor Autora em Literatura 
Infanti l” com seu livro “Mago Bitu 
Fadolento”, Edições Loyola.

Telma já publicou mais de 150 
tí tulos entre infanti s, juvenis, em 
Português, Inglês e Espanhol, por 
várias editoras.

Alunas são classificadas em concurso 
sobre direito dos animais e meio ambiente

Três alunas do Ensino Médio do 
Colégio de Aplicação - Ana Helena 
Azevedo, Alana Marques Silva e 
Bárbara Mazinini Pimentel - foram 
classifi cadas no 1º Encontro de 
conscienti zação sobre direito dos 
animais e meio ambiente.

Os alunos parti cipantes elabo-
raram uma redação sobre o tema 
específi co envolvendo a temáti ca 
geral de direitos dos animais e meio 

ambiente. O Encontro reuniu várias 
escolas de Catanduva, sendo que os 
professores integrantes da comissão 
julgadora foram indicados pela 
Dirigente da Diretoria de Ensino da 
Região de Catanduva.

O Encontro foi promovido 
pela Associação de Solidariedade 
aos Animais (ASA), Insti tuto Bem 
Direito e Diretoria de Ensino da 
Região de Catanduva.

Alunos participam da Olimpíada Nacional 
de História da Unicamp 

Nove alunos do 2º ano do 
Ensino Médio do Colégio de Aplica-
ção passaram para a 3ª fase da 4ª 
Olimpíada Nacional de História da 
Unicamp, que teve início no dia 14 
de agosto últi mo. São eles: Dirceu 
Marques Fernandes Junior, Matheus 
Garcia Ribeiro das Neves, César 
Augusto Marasco Junior, Bianca 
Rebelato, Caroline Iris Fernandes, 
Bárbara Mendes de Santi , Letí cia 

Saggioratt o, Alana Marques Silva e 
Giovanna Vieira da Silva.

A Olimpíada, composta de seis 
fases, sendo que as cinco primeiras 
são realizadas virtualmente e a 
6ª, presencial, na Unicamp, tem 
o objeti vo de esti mular o estudo 
e a pesquisa sobre história e a 
ati vidade em grupo.

Os ganhadores receberão me-
dalhas e certi fi cados.

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

Telma Guimarães se encontrou com alunos da Educação Infanti l ao Ensino Fundamental.

Remova para próximo às janelas setores de trabalho que requerem níveis elevados de iluminação.
Dica do Poupinho
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Palestra aborda o consumo consciente da energia elétrica
O Comitê Gestor dos hospitais 

Emílio Carlos e Padre Albino, em 
parceria com a distribuidora de 
energia elétrica local, orientou, nos 
últi mos dias 22 e 24 de agosto, os 
colaboradores sobre o consumo 
consciente da energia elétrica.

Na ocasião, os colaboradores 
puderam conhecer dicas para a 
redução do consumo da energia 
elétrica e oti mização dos recursos.  

A ati vidade reforça a campanha 
interna “Ao sair apague a luz. Energia 
é dinheiro. Não desperdice”.

Visita Aberta dos hospitais
 é referência regional

Com o intuito de apresentar o 
formato da Visita Aberta insti tuída 
no Emílio Carlos e no Padre 
Albino, o Grupo de Trabalho de 
Humanização – GTH dos hospitais 
da Fundação Padre Albino recebeu 
dia 12 de setembro, às 9h, um 

grupo multi disciplinar da Santa 
Casa de Votuporanga.

De acordo com a psicóloga res-
ponsável pelo Grupo de Trabalho 
de Humanização da Santa Casa 
de Votuporanga, Patrícia Ramos 
Angeloni, o modelo insti tuído em 

Catanduva pelos hospitais da Fun-
dação Padre Albino é apontado 
como referência pelo Grupo 
Macro-regional de Humanização 
da Diretoria Regional de Saúde – 
DRS XV. 

Durante a visita, o GTH dos 
hospitais da Fundação Padre Albino 
indicou os pontos fortes da iniciati va 
como a melhora da captação dos 
dados do contexto de vida do 
paciente, a preservação social do 
cliente durante a internação, a inte-
gração dos familiares no processo 
das mudanças provocadas pelo 
moti vo da internação, a melhora 
da orientação aos membros da fa-
mília sobre o papel do cuidador, a 
parti cipação dos familiares no tra-
tamento, enquanto confi rmação 
do afeto, entre outros.

Além da exposição teórica para 
a troca de informações, o GTH dos 
hospitais da Fundação Padre Albino 
organizou uma visita monitorada 
pelos setores de internação e 
recepção.

Hospitais realizam 
evento sobre a Ética

Os hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino realizaram o I Fórum 
da Comissão de Éti ca de Enfer-
magem no dia 11 de setembro, 
às 19h30, no Anfi teatro Padre 
Albino.

A enfermeira fi scal do Conselho 
Regional de Enfermagem de São 
Paulo, Nice Aparecida de Lima, 
falou sobre os possíveis erros 
de medicação. A docente do 
curso de Direito das Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA), 
Dra. Beatriz Trigo, abordou os 
aspectos jurídicos das anotações 
de enfermagem.

Na ocasião, os profi ssionais 
João Jacon, Tereza Setuka, 
Jeff erson Cavalcante, Gizele 
Panulo, Mariza Bovi, Maria 
Ivonete Chagas, Cícera Aparecida 
de Jesus, Rosimary Possebon e 
Elisabete Banhos representaram a 
Comissão de Éti ca de Enfermagem 
dos hospitais da Fundação Padre 
Albino.

O evento reuniu enfermeiros, 
auxiliares e técnicos de enfer-
magem dos Hospitais da Fundação 
Padre Albino, Padre Albino Saúde, 
Recanto Monsenhor Albino e 
Ambulatório de Especialidades 
Médicas do Governo do Estado de 
São Paulo – AME Catanduva.

Colaboradores são 
homenageados pelo 

Dia dos Pais
O Grupo de Trabalho de 

Humanização dos hospitais Emílio 
Carlos e Padre Albino, em parceria 
com o Comitê Gestor e o Serviço 
de Nutrição e Dietéti ca, realizou 
dia 10 de agosto um café da manhã 
e um lanche da tarde especial para 
os pais/ funcionários.

A ação exemplifi ca a preo-
cupação da insti tuição com o bem-
estar dos seus colaboradores. 

Equipe de humanização dos hospitais
da Fundação Padre Albino.

Comunicação HPAComunicação HPA

Comunicação HPAComunicação HPA

Comunicação HPAComunicação HPA

Enfermeiro João Jacon durante evento de 
enfermagem.

Comunicação HPAComunicação HPA

Durante a limpeza de áreas grandes, acenda apenas as luzes necessárias.
Dica do Poupinho
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FIPA inicia inscrições para seus vestibulares
As Faculdades Integradas 

Padre Albino (FIPA) estão com as 
inscrições abertas para o Processo 
Seleti vo Vesti bular Unifi cado 2013 
para os cursos de Administração, 
Biomedicina, Direito, Educação 
Física (Bacharelado e Licenciatura), 
Enfermagem e Pedagogia.

O prazo para inscrição termina 
no dia 12 de novembro e a prova 
será aplicada no dia 20 do mesmo 
mês, às 19 horas, no Campus I 
(FAECA), na Rua Seminário 281, São 
Francisco. As vagas ofertadas são 
Administração, 180; Biomedicina, 
50; Direito, 100; Educação Física 
(Bacharelado), 60; Educação Física 
(Licenciatura), 120; Enfermagem, 
60, e Pedagogia, 60. Todos os 
cursos são noturnos.

As inscrições estarão abertas 
no site www.fi pa.com.br mediante 
o preenchimento da fi cha de 
inscrição e o pagamento da 
taxa de R$ 30,00 (trinta reais), 
por meio de boleto bancário, 
em qualquer agência bancária, 
lotérica ou tesourarias dos cursos. 
A efeti vação da inscrição se dará 
somente com o pagamento da taxa. 

As Faculdades Integradas 
Padre Albino serão responsáveis 
pelo vesti bular.

MEDICINA
As inscrições para o vesti bular 

do curso de Medicina (64 vagas e 
período integral) estarão abertas 
até 23 de novembro de 2012, 
disponíveis exclusivamente pela 
internet, pelo site www.vunesp.

com.br, mediante o preenchimento 
da fi cha de inscrição e o 
pagamento da taxa, de R$ 120,00 
(cento e vinte reais), por meio 
de boleto bancário, em qualquer 
agência bancária. O manual 
do candidato estará disponível 
aos interessados somente 
no site www.vunesp.com.br 

As provas serão aplicadas nos 
dias 19 e 20/12/2012, a parti r 
das 14 horas, nas cidades de 
Catanduva e São Paulo, conforme 
a opção do candidato no momento 

da inscrição. A divulgação dos 
resultados é de responsabilidade 
da VUNESP e está prevista para 
o dia 18 de janeiro de 2013.

Durante o período de inscrição 
estará disponível serviço de 
informações aos candidatos nas 
Secretarias dos Cursos, no site 
www.fi pa.com.br, pelo e-mail 
atendimento@fi pa.com.br ou pelo 
telefone 0800-772-5393. O manual 
do candidato estará disponível aos 
interessados no site www.fi pa.
com.br.

VESTFIPA apresenta os 
cursos das FIPA

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) realizam de 3 a 
5 de outubro, no Campus Sede, a 
VESTFIPA, um evento onde os alunos 
do Ensino Médio poderão aprender 
mais sobre profi ssões e ter contato 
com uma faculdade que oferece 
cursos com ensino de qualidade.

Os alunos visitantes conhecerão 
os cursos das FIPA, farão visitas 
guiadas pelo campus, terão palestras 
com profi ssionais, ati vidades cultu-
rais e de lazer e receberão brindes.

Os cursos de Administração, 
Biomedicina, Direito, Educação 
Física (Bacharelado e Licenciatura), 
Enfermagem, Medicina e Peda-
gogia estão preparando inúmeras 
ati vidades para os visitantes.

As escolas devem fazer 
agendamento para participação 
pelo telefone (17) 3311.3359. 
O Campus Sede das FIPA fica na 
Rua dos Estudantes, 225 (Av. São 
Vicente de Paulo, 1455), Parque 
Iracema, em Catanduva.

Medicina promove curso de ventilação mecânica

O curso de Medicina, através 
da Área de Emergências Médicas 
e Medicina Intensiva e COREME 
(Comissão de Residência Médica), 
promoveu dias 21 e 22 de agosto, 
no Anfi teatro Padre Albino, das 
19h30 às 22 horas, o curso Venti -
lação Mecânica – da teoria à práti -

ca clínica, à cargo do Prof. Dr. Jorge 
Luís Valiatti  .

O curso teve uma platéia diversa de 
218 participantes, composta de profis-
sionais e acadêmicos de medicina, 
enfermagem e fisioterapia. O DVD da 
palestra está disponível na Biblioteca do 
Campus Sede e na COREME.

Professor e alunos da Medicina apresentam 
trabalho em congresso mundial

O Prof. Ms. Ricardo Alessandro 
Teixeira Gonsaga e de três alunos 
do curso de Medicina - Fernando 
S. Zogheib, do 4º ano, Marcos V. T. 
Fujino e Caroline F. Rímoli, do 5º 
ano, parti ciparam, no período de 22 
a 25 de agosto, no Rio de Janeiro, do 
World Trauma Congress (Congresso 
Mundial do Trauma).

O professor e orientador e os 
alunos fi zeram uma apresentação 
oral do trabalho cientí fi co “Avaliação 
da mortalidade por causas externas”, 
também publicado na últi ma edição 
da revista do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões (CBC), que tem grande 
expressão acadêmica e foi lançada 
exclusivamente nesse congresso.

O trabalho foi desenvolvido por 
esses alunos, que pertencem à Liga 
de Cirurgia de Urgência e Trauma 
do curso de Medicina das FIPA.

Congressos
O Ricardo parti cipou do 

Congresso Mundial de Trauma e 
X Congresso da SBAIT (Sociedade 
Brasileira de Atendimento Integrada 
ao Traumati zado) e do XIV CoLT 
(Congresso das Ligas do Trauma) de 
22 a 25 de agosto, no Rio de Janeiro.

No Congresso foram apre-
sentados dois trabalhos cientí fi cos 
na forma oral e publicados dois 
arti gos do curso de Medicina das 
FIPA nas duas revistas cientí fi cas que 
foram lançadas na ocasião.

Dr. Ricardo, os alunos e o trabalho apresentado.

DivulgaçãoDivulgação

XII Jornada de Diabetologia e Endocrinologia

O curso de Medicina realizou 
dia 15 de setembro, a parti r das 9 
horas, no Anfi teatro Padre Albino, 
a XII Jornada de Diabetologia e 
Endocrinologia de Catanduva.

Após a abertura foram minis-
tradas quatro palestras: Tratamento 
do hipogonadismo masculino e da 
disfunção eréti l, pelo Dr. Fernando 
Nestor Facio Junior, da Famerp 
(São José do Rio Preto); Avanços 
tecnológicos no tratamento do 
Diabetes Mellitus Tipo 1, pelo Dr. 
Márcio Krakauer, da Faculdade de 
Medicina do ABC (Santo André), 
Insulinoterapia na gestante dia-
béti ca, pelo Prof. Dr. Antonio 

Carlos Negrato, de Bauru, Doutor 
em Endocrinologia pela UNESP de 
Botucatu, e Característi cas e bene-
fí cios do SIC Accu Chek Combo para 
os pacientes diabéti cos, pelo Dr. 
Márcio Krakauer.

A Comissão Organizadora da 
Jornada teve a seguinte formação: 
Presidente – Dr. Marino Catt alini, 
Vice-Presidente, Dr. Marcos 
Antonio Lopes, ambos da disciplina 
de Endocrinologia do curso de 
Medicina das FIPA, Drª Eliana Gabas 
Stuchi Perez e Rodrigo de Paiva, 
Presidente discente da Liga de 
Endocrinologia e Diabetologia do 
curso de Medicina das FIPA.

DivulgaçãoDivulgação

Limpe regularmente paredes, janelas, pisos e forros.
Dica do Poupinho
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ACUPUNTURA

•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405
Fones: 3523 2223 – 3522 4429

BRONCOSCOPIA

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

CARDIOLOGIA

•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

CIRURGIA GERAL

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

CIRURGIA GERAL E 
GASTROENTEROLOGIA

•Dr. José Luís Sampaio Marti ns
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, 
REPARADORA, TRAUMATISMO 

DA FACE E QUEIMADURAS

•Dr. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137 - Fone: 3522 2383
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 – 3522 7601

CIRURGIA VASCULAR

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

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA

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

CLÍNICA MÉDICA

•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

DOENÇA DO SONO

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

ELETROCARDIOGRAFIA

•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide

•Dr. Marino Catt alini
Rua Maranhão, 1.405 - Fone: 3524 4809

GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA

•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA

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

GERIATRIA

Dr. Eduardo Marques da Silva
Rua Maranhão, 1909 – Fone: 3522 6060

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959 - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
HISTEROSCOPIA

•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080

•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970

NEFROLOGIA

•Dra. Luciana S. Devito Grisott o
Av.: Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

NEUROLOGIA CLÍNICA adulta e infanti l

Eletroencefalografi a computadorizada e 
mapeamento cerebral eletroneuromiogra-
fi a e potenciais evocados auditi vo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438
Fones: 3522 5428 – 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, ele-
troencefalografi a computadorizada e ma-
peamento cerebral.
•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 - 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. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3525 3139
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455 
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

•Dr. Antônio Carlos Alonso Braido
Rua Belém, 440 - Fone: 3523.1899
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA

•Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269
Fones: 3522 5396 – 3522 5397

OTORRINOLARINGOLOGIA

•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586. - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Saccheti n
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

PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA

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

PEDIATRIA E PUERICULTURA

•Dr. João Romera
Rua Maranhão, 1.341 - Fone: 3522 3444

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL 

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E 
ESTUDO DOS FLUXOS

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

PSIQUIATRIA

•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Belo Horizonte, 1023 - Fone: 3522 3899

REUMATOLOGIA

•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiatti  
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 – 3522 7601

UROLOGIA

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

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº

Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas e demais aparelhos de iluminação.
Dica do Poupinho
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Administração discute a inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho e lança revista

O curso de Administração 
promoveu dia 13 de setembro, 
no Teatro Municipal, a parti r das 
19h30, o 8º Seminário “A inclusão 
de pessoas com defi ciência no 
mercado de trabalho”, cujo tema 
foi “Defi ciente é efi ciente”.

A programação do seminário 
foi iniciada com a oração do defi -

ciente seguida de apresentação 
da pesquisa da FAECA Junior “A 
inclusão de pessoas com defi -
ciência no mercado de trabalho 
em Catanduva”, de apresentação 
do grupo de dança Viver a 
Dança, da APAE de Catanduva, 
da palestra “O trabalho da APAE 
e a preparação para a inclusão”, 

pela representante da APAE de 
Catanduva, apresentação do coral 
Encantos, da APAE de Catanduva, 
e de fi lme sobre inclusão no 
mercado de trabalho.

O Seminário foi coordenado 
pelos professores Cleber Peres, 
Laércio Pereira da Silva e Paulo 
Marques, com organização dos 
alunos do curso.

Revista
No seminário, o curso de 

Administração lançou o quarto 
volume da revista “Temas em 
Administração – diversos olhares”.

A revista contém uma ampla 
variedade de tópicos e práti cas 
da Administração, em diferentes 
setores industriais, áreas geográ-
fi cas e especialidades funcionais, 

oferecendo novas ideias e aborda-
gens da práti ca administrati va, 
além de relatar os avanços admi-
nistrati vos realizados em diversas 
organizações.

Os arti gos abordam diferentes 
temas - Clima organizacional no 
aumento da produti vidade do 
pessoal; Cargos na administração 
salarial; Sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada; Re-
cuperação judicial; Viabilidade 
econômica de uma propriedade 
de leite e bovinos de corte; 
Cálculo do ponto de equilíbrio 
como ferramenta gerencial; Seg-
mentação do mercado para cliente 
pessoa fí sica e um estudo de 
caso sobre Telecentros e Inclusão 
digital.

Apresentações de TCC
O curso de Administração pro-

moveu dias 10, 11 e 12 de setembro 
as apresentações de Trabalho de 
Curso e Conclusão de Estágio - TCCE.

O TCCE tem como metodologia 
integrar o estágio, momento em que 
o aluno, individualmente, vivencia 
nas empresas a aplicação práti ca 
da administração, diagnosti cando 
uma problemati zação em uma 
determinada área de sua afi nidade. 
Posteriormente, une-se a outros 
alunos, que elaboraram seus diag-
nósti cos idênti cos ou similares, na 
mesma área, mesmo que seja em 

empresas diferentes e apresentam 
uma proposta de solução cientí fi ca, 
através de abordagens teóricas. 
Para isso, contam com orientações 
dos professores do curso, professora 
orientadora sobre a redação do 
arti go fi nal, revisora de português e 
formatação metodológica.

Após a defesa oral do trabalho 
os grupos são avaliados e os TCCEs 
enviados ao Núcleo Docente 
Estruturante e Editor Chefe da 
revista para seleção dos melhores 
arti gos para publicação na revista 
do curso de Administração.

Jantar de 40 anos do curso 

O curso de Administração come-
morou seus 40 anos com um jantar 
dia 15 de setembro, às 21 horas, na 
Sociedade Espanhola.

No jantar foram homenagea-
dos o professor mais anti go, 
a Profª Ana Maria Homem 
Marino, o funcionário mais anti -
go, a secretária Ondina Teresa 
Bataglia Barreira, e a Profª Laiz 

Sampaio Pereira Tognella, por 
ter implantado o curso de Pós-
Graduação.

Ao jantar compareceram a 
direção das FIPA, da Fundação 
Padre Albino, ex-diretores, ex-
alunos, professores e ex-professores 
e funcionários. Estavam presentes 
cinco alunos da primeira turma da 
faculdade, formados em 1975.

DivulgaçãoDivulgação

Mensagem de 
agradecimento

A Família de Maria Del 
Amparo Marti n Staropoli vem 
por meio desta agradecer a todos 
os funcionários, enfermeiros e 
médicos do Hospital Padre Albino 
e do Hospital Emilio Carlos pela 
atenção e cuidados dispensados 
durante os últi mos dias de vida da 
nossa querida Maria Del Amparo.

Somos gratos pela maneira 
humana com que a família foi trata-
da nesse momento tão difí cil, desde 
as recepcionistas até os médicos.

“Não é o que você faz, mas 
quanto amor você dedica no que 
faz que realmente importa.”

Obrigado!

Família Marti n Staropoli

Pedagogia cria o GPS da 
Alegria para ações sociais

O curso de Pedagogia das 
FIPA promoveu uma ação de 
responsabilidade social durante a 
Semana Monsenhor Albino.

De acordo com a Coordenadora 
do curso, Profª Silene Fontana, os 
alunos que se inscreverem para as 
palestras da Semana Monsenhor 
Albino trouxeram brinquedos ou 
livros infanti s. Os itens arrecadados 
foram doados para a Pediatria do 
Hospital Padre Albino no dia 29 de 
setembro, Dia da Responsabilidade 
Social, pelo Grupo dos Pedagogos 
Solidários da Alegria, GPS da Alegria, 
formado por alunos do curso. Na 
entrega, o GPS da alegria contou 
histórias para as crianças.

DivulgaçãoDivulgação

Use luz natural de janelas sempre que possível.
Dica do Poupinho
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Imagens da XXI Semana Monsenhor Albino

“Novas perspecti vas do Direito Penal” - 
Dr. Antonio Carlos Pinheiro de Freitas.

“Moti vação e capacitação empresarial” - 
Marilene dos Santos Nogueira.Missa de abertura da Semana.

Apresentação de Juliane Líria da Silva no 
HEC e HPA.

“Animais perigosos e sua importância” - 
Felipe Borges.

“Doenças veiculadas por alimentos” - 
Prof. Dr. Manzélio Cavazzana Jr.

Ofi cina de contadores de história - A doença 
da Terra.

Apresentação da vida e obra de Monsenhor 
Albino no HEC e HPA.

“Ati vidade fí sica para grupos especiais” - 
Profª Drª Graciele Massaroli Rodrigues.

“Monsenhor Albino e sua importância para 
Catanduva” - Prof. Dr. Manzélio Cavazzana Jr.

Apresentação do Coral Estação Cultura - CPP - 
3ª Idade no HEC. Colégio de Aplicação - 3ª Mostra Espanhola.

“A educação ambiental em prol da sustenta-
bilidade” - Profª Jéssica Maria dos Santos.Apresentação do musical Pianíssimo no HPA.

“Inclusão na Educação Física Escolar” -
Profª Drª Graciele Massaroli Rodrigues.

Colégio de Aplicação - Concurso Monsenhor 
Albino - Cem anos de sua chegada.

Café da manhã no HEC e HPA. Saúde do Caminhoneiro.
“Alcoolismo” - Profª Drª Maria Luiza Nunes 
Mamede Rosa.

Outorga do Troféu Monsenhor Albino à Profª 
Laiz Sampaio Pereira Tognella.

Apresentação do coral Encanto, da APAE, 
no HEC.

Museu Padre Albino - reapresentação de 
salas e de novos painéis.

Tour integrati vo com os colaboradores aos 
Departamentos da Fundação.

“Atuação do Educador Físico nos postos de 
saúde” - Profª Carla Fernandes Girardeli.

Apresentação de dança do Programa Benefi -
cente “Criança, Cidadão do Futuro”, no HPA 
e no HEC. Missa de encerramento da Semana.

“Finanças pessoais” - Prof. Marco Venicio 
Braz de Assis.

Padre Albino Saúde - Café da manhã para 
usuários.


