
ORIENTAÇÃO 1427 alunos do Ensino Médio de Catanduva e região 
visitaram a VESTFIPA, a feira do vestibular da FIPA. Eles conheceram os 
oferecidos e receberam orientações e brindes. Página 11.

Hospital Padre Albino é 

Referência da Saúde 2016

MEC autoriza o aumento de

vagas da Medicina da FIPA

O Hospital Padre Albino venceu o Referências da Saúde 2016, 
estudo anual realizado pelo portal e revista Saúde Business, com o 
case “OPME - Desafi o na Gestão - Confl ito de interesses”, fruto das 
ações do Planejamento Estratégico do Centro de Serviços Comparti-
lhados (CSC) da Fundação Padre Albino. A Enfermeira OPME Ariane 
Fernanda Sanches foi escolhida a Profi ssional Referência da Saúde 
2016. Página 12.

O Ministério da Educação publicou no Diário Ofi cial da União de 
27/09/2016, Portaria autorizando mais 36 vagas para o curso de Me-
dicina da FIPA, que passa a oferecer 100 vagas de ingresso. As novas 
vagas já serão oferecidas no vestibular 2017. Página 09.
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ATENDIMENTOS 2.081 atendimentos e exames gratuitos foram regis-
trados no evento “Fundação Padre Albino na praça” realizado dia 24 
de setembro último na Praça Monsenhor Albino. Nesta atividade da 
XXV Semana Monsenhor Albino, todos os Departamentos da Funda-
ção ofereceram à comunidade orientações, exames gratuitos e ativi-
dades de lazer. Página 11.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

As eleições municipais e 

seus refl exos na Fundação 

Padre Albino 

EXPEDIENTE

No momento 
em que escrevo 
este editorial, as 
eleições municipais 
ainda não ocorre-
ram; portanto, sem 
ter a mínima ideia 
dos vencedores do 
pleito. Mesmo sen-
do uma entidade 
apolítica, a Funda-

ção se interessa pelos resultados que serão revelados 
nas urnas não só no Município de Catanduva, mas tam-
bém nos outros 18 municípios que compõem sua área 
de atendimento em saúde. O motivo, como não pode-
ria deixar de ser, é se os novos mandatários municipais 
vão cumprir a responsabilidade de seus respectivos 
municípios no que tange a assistência à saúde básica 
da população. Cabe à Fundação o atendimento no ní-
vel terciário da saúde pública; porém, um atendimento 
básico efi ciente pode evitar superlotação e demora no 
atendimento nos hospitais.

Durante a curta campanha eleitoral deste ano ti-
vemos a honra de receber os quatro candidatos a pre-
feito de Catanduva em reuniões ordinárias da Diretoria 
Administrativa. Ouvimos atentamente suas propostas 
e planos de trabalho, sobretudo as relacionadas à área 
da saúde. Todas elas indistintamente preveem bom 
relacionamento com a Fundação Padre Albino nes-
sa área, compostos por seus hospitais Padre Albino e 
Emílio Carlos, o Ambulatório Médico de Especialidades 
(AME) e o Recanto Monsenhor Albino. Todos os quatro 
demonstraram espírito colaborativo e disposição para 
parcerias voltadas à eliminação de fi las em algumas es-
pecialidades e qualidade no atendimento.

 Também reafi rmaram parcerias com as Faculdades 
Integradas Padre Albino, em especial com a Faculda-
de de Medicina de Catanduva, para que seus alunos 
de internato possam estagiar nas Unidades Básicas de 
Saúde, Postos de Saúde da Família (PSF) e Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA). Sem dúvida, um grande 
avanço, tanto para a formação adequada dos novos 
profi ssionais médicos, como forma de agilizar os aten-
dimentos nesses equipamentos de saúde. Quem ga-
nha é a população. 

Mesmo sabendo que na prática essa boa vonta-
de dos candidatos não se traduz necessariamente em 
ações, a Fundação não pode e nem deve subestimá-las. 
Afi nal, a população depende de que essas promessas 
sejam cumpridas. Os serviços de saúde oferecidos pelos 
nossos hospitais são os de média e alta complexidade 
para pacientes referenciados, ou seja, aqueles que ti-
veram seus agendamentos realizados pelo SUS direta-
mente aos hospitais ou através dos equipamentos mu-
nicipais (postos de saúde, UPA, PSF). Outros casos veêm 
pelo Ambulatório Médico de Especialidades desde que 
sua porta de entrada também tenha sido por um des-
ses equipamentos. Se houver falhas ou defi ciência na 

prestação desses serviços na ponta, isto é, no municí-
pio, haverá refl exo no atendimento hospitalar e, conse-
quentemente, prejuízo ao paciente. Daí a necessidade 
de sincronismo e efi ciência na saúde básica, pois quan-
to mais rápido e efi ciente for a atenção primária, maior 
a chance de um tratamento mais célere e consequen-
temente a cura.

Por ser contratualizada pelo Estado, a Fundação 
Padre Albino não depende diretamente dos recursos 
municipais, muito embora acabe realizando os servi-
ços primários na saúde básica que os municípios não 
conseguem dar conta. Nem por isso os municípios da 
região têm colaborado, repassando vez ou outra algum 
recurso no sentido de minimizar os défi cits dos hospi-
tais. Por isso, seja lá quem for o eleito, a Fundação torce 
para que olhe com muito carinho para essa tão despre-
zada área de saúde pública, que tantos dissabores tem 
proporcionado à população. De sua parte, a Fundação 
Padre Albino sempre se colocará à disposição para aju-
dar naquilo que for possível, sem assumir responsabi-
lidades alheias. 

No que tange às nossas responsabilidades, a 
Fundação as abraça com muito vigor e dedicação a 
exemplo do recém lançado Hospital do Câncer de Ca-
tanduva, que aos poucos vai se tornando realidade. 
As difi culdades são imensas, mas a população tem de-
monstrado sensibilidade à causa, muito mais do que 
o Poder Público. Até o presente momento, à exceção 
da Prefeitura de Fernando Prestes, nenhuma outra pro-
moveu qualquer evento no sentido de viabilizar o mais 
rápido possível a implantação do HCC. 

Em contrapartida, muitas cidades da região têm rea-
lizado leilões de gado promovidos pela própria popula-
ção através de suas ONGS, cujos recursos são destinados 
ao Hospital de Câncer de Barretos, e têm nos convidado 
para participar. Dessa forma temos conseguido muitas 
cabeças de gado para o nosso leilão do próximo dia 
23/10. Leilão este que foi idealizado e está sendo todo 
arquitetado pelo Clube dos Bravos, mais uma ONG sem 
nenhum vínculo com o poder público e que também 
abraçou irremediavelmente a causa do HCC. 

Assim como acabamos de comemorar a XXV Sema-
na Monsenhor Albino com muitas atividades, reconhe-
cimentos e comemorações – e com notícias também 
alvissareiras, já que conseguimos aumentar a oferta de 
vagas na Faculdade de Medicina, passando a partir de 
agora para 100 (cem) vagas anuais – esperamos tam-
bém comemorar junto com a população uma adminis-
tração municipal honesta, efi ciente, proba e voltada 
para a reais necessidades do povo. Passou da hora de 
deixarmos de acreditar em promessas falsas e adminis-
tradores não comprometidos. Mas isso só depende de 
nós mesmos. Como diz o ditado, voto não tem preço; 
tem consequência.

O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação 
interna editada pela Assessoria de Imprensa da Funda-
ção Padre Albino.
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O sorriso é o cartão de visita das pessoas saudáveis. Distribua-o gentilmente.
O diálogo é a ponte que liga as duas margens. Transmite-o bastante.
O amor é a melhor música na partitura da vida. Sem ele, você será um eterno desafi nado.
A bondade é a fl or mais atraente do jardim de um coração bem cultivado. Plante estas fl ores.
A alegria é o perfume gratifi cante, fruto do dever cumprido. Esbanje-o, o mundo precisa dele.
A paz da consciência é o melhor travesseiro para o sono da tranquilidade. Viva em paz consigo mesmo.
A fé é a bússola certa para os navios errantes, incertos, buscando as praias da eternidade. Utilize-a.
A esperança é o vento bom enfunando as velas do nosso barco. Chame-o para dentro do seu cotidiano.

Agenda da felicidade
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Novos companheiros

Recrutamento interno promove funcionários

Homenageados
do mês

Juliana Rosa da Silva – 5° andar
Fabiani Ap. Botelho  – 4° andar
Pedro Consoline – 3° andar
Debora C. Amaro Balduíno – Pediatria
Giselly Júlia Menezes Branzani – Centro Cirúrgico
Rosani Faria dos Santos – Unidade de Terapia Intensiva Adulta
David Roberto Bueno da Silva – Hemodiálise
Sonia Barduco – Unidade de Tratamento para Queimados
Gesebel Baia Souza – Pronto Atendimento
Edilaine Carmozino da Silva – Unidade de Urgência e Emergência
Daniele Augusto de Oliveira – Berçário
Ludimila Ferreira da Cruz Silva – Centro Obstétrico
Natália Cristina Batista – Maternidade I
Cleide Maria Paulino de Lima – Maternidade II
Sônia Maria Pereira – Unidade de Terapia Neonatal
Tânia Azevedo da Silva – Unidade de Terapia Infantil
Iara Paguioto – Posto III
Maria Ivonete Chagas – Agência Transfusional
Antonia Aparecida Esparapani Frota – Banco de Leite
Nayara Cristina Silva – Agendamento Eletivo
Maria José de Souza Oliveira – Faturamento SUS
Daniela Aparecida Lilli – Recepção/Unidade de Urg. e Emergência
Aline Raymundo – Laboratório de Análises Clínicas
Priscila Alves Zeferino Rossi – Fisioterapia
Joel dos Santos – Serviço de Higiene e Limpeza
Sonia Sueli Zampieri Brito – PABX
Ana Cláudia Tuan de Castro Lopes - Faturamento de Convênios 
Pablo Henrique Silva – Radiologia

Angela Bonafe - Técnica de Enfermagem
Wilson Artur Zampieri Filho - Transportes
Maria Terezinha Goulart Morais - Nutrição

Fernanda Freitas Alves – Ambulatórios
Benedita Helena Silvestre – Central de Materiais e Esterilização
Aline Pereira de Almeida – Enfermagem
Roseli Cavassani – C2 Ímpar
Lucimar Pinheiro – C2 Par
Fabiane Pereira da Silva – C3 Ímpar
Márcia Cleuza Pelicer – C4
Guilherme Buriosi Pereira – C5
Nilvânia da Silva Passos Custódio – Centro Cirúrgico
Douglas André Gomes – Moléstias Infecciosas 
Gilberto Mantovanelli – Unidade de Terapia Intensiva
Antonio Gaspar Guerbas – Laboratório de Análises Clínicas
Fernando Aparecido Azevedo – Manutenção
Maria Stela Limeira – Monitoramento
Polyana Andressa Prudente de Morais – Sala de Enfermagem
Fabio Morettin de Oliveira – SAME
Sueli Ap. Furtado Romana – Cozinha
Valdenir Pereira da Silva – Telemarketing

Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em setembro, que vestem a camisa da 
Fundação 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 setembro deste 
ano processo de Recrutamento Interno com funcionários para transferência de uma posição para outra, pro-
moção de um nível para outro e promoção de um cargo para outro. Os funcionários aprovados foram:

Hospital Padre Albino

Jéssica Lalesca de Freitas Branco
Fabiana Aparecida Carmelim Pereira
Stefany Ferreira dos Santos
Marielle Mendes Silva
Mayra Adrielly Mucci da Costa
Daniela Bedutti de Oliveira
Fabiana Farina Germano
Valéria Aparecida Bigoni Marques da Silva
Eva Rodrigues Dias Mendes

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Alex Sander Marcantonio Ofi cial de Manutenção II HPA Técnico em eletrônica

Vanessa Holanda Gila Enfermeira HPA Enfermeira Coordenadora

Aline Fernanda de Souza Freguia Auxiliar Administra  vo I HPA Auxiliar de faturamento

Hospital Emílio Carlos

Mônica Neves Silvério
Anderson Pinheiro Xavier
Márcia Cristina de Senna e Silva
Amanda Patrícia Paulino
Jéssica Gabriela Ribeiro Gonçalves
Letícia Ferregutti
Ana Lúcia Alcântara Lima
Edneia Moreira Ferreira

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

AME

Sálua Juliana dos Santos
Adilson Martin Ortigosa
Jorge Luiz Castro Ribeiro
Beatriz Brandão Narciso 

Coordenadoria Geral

João Carlos Hernandez
Rafael Crocciari
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Fundação premia vencedores do concurso 

de redação para fi lhos de funcionários

Redações vencedoras do concurso

Rayani Allberganti Santana, fi lha da funcionária 
Graziela Allberganti Gomes Almeida, Técnica de Enfer-
magem no Recanto Monsenhor Albino, na Categoria I 
(alunos de 6ª e 7ª séries), e Moniely Silva Barboza, fi lha 
da funcionária Zenaide V.S. Barboza, Auxiliar de Enfer-
magem no Recanto Monsenhor Albino, na Categoria II 
(alunos de 8ª a 9ª séries) foram vencedoras do I Con-
curso Cultural de Redação para fi lhos dos funcionários.

O resultado do concurso, promovido pelo Setor 
de Recursos Humanos (RH) da Fundação Padre Al-
bino, através do Núcleo de Educação Continuada, e 
que fez parte da programação da XXV Semana Mon-

Fundação por 11 anos

Quando eu tinha, mais ou menos um ano, meu pai 
me deixou... Graças à Fundação Padre Albino, minha mãe 
conseguiu um emprego e me sustentou por 11 anos.

O pão que comemos, a roupa que vestimos, os pas-
seios que fazemos, uma vez ou outra, é graças ao em-
prego da minha mãe. Tudo o que minha mãe fez e faz, 
eu sei que é por amor! E o que antes seria uma questão 
de sobrevivência, passou a ser algo divertido para ela e 
para nós também!

Quando ela chega em casa, ela fala como foi o traba-
lho e nós damos muitas risadas, é muito legal! Além de 
ser uma grande responsabilidade!

A Fundação Padre Albino é muito importante para mim...
Bom, acho que falei tudo, mas antes de encerrar 

essa redação eu queria falar: “Obrigada Fundação Padre 
Albino por que sem você, eu acho que não seria a me-
nina que sou... E muito obrigada por terem dado essa 
chance para minha mãe e para todos que trabalham 
nessa SUPER-FUNDAÇÂO!!!

 
Categoria I

Filha: Rayani Allberganti Santana
Funcionária: Graziela Allberganti Gomes Almeida
Técnica de Enfermagem no Recanto Monsenhor Albino
Data de admissão - 24/10/2005

Fazendo bem sem olhar a quem

A Fundação Padre Albino é uma das maiores insti-
tuições de assistência a população de Catanduva. Por 
meio dela, muitos são benefi ciados com atendimentos 
e tratamentos médicos que apenas pessoas com uma 
melhor condição de vida poderiam ter. Graças ao Padre 
Albino isso mudou e hoje todos que precisam possuem 

senhor Albino realizada de 18 a 24 de setembro pas-
sado, foi anunciado dia 23, às 9h00, no saguão do 
Hospital Emílio Carlos.

Os sete participantes do concurso escreveram uma 
redação relatando o quanto a Fundação Padre Albino é 
ou foi importante para ele e família. As redações foram 
julgadas por comissão formada pelo Dr. José Carlos Ro-
drigues Amarante, Presidente Diretoria Administrativa, 
Sidnei Stuchi, Vice-Diretor da FIPA, Mauro Tadeu Assi, 
Assessor de Imprensa, e Maristela Pinotti de Paula Ne-
ves, Assistente de Relações Públicas.

As duas vencedoras receberam cestas de chocolate. 

acesso a esse tipo de benefício.
Além disso, gera emprego para muitas pessoas, aju-

dando, assim, famílias inteiras que hoje podem contar 
com a Fundação.

Há ainda várias outras áreas benefi ciadas, como 
por exemplo, o Recanto que acolhe os idosos e as Fa-
culdades Integradas Padre Albino que são outra parte 
da Fundação muito importante, pois proporcionou e 
ainda proporciona a milhares de alunos a chance de se 
formarem e entrarem no mercado de trabalho.

Portanto, ela é muito importante para todos, por-
que através dela, somo benefi ciados, em diversas áreas, 
principalmente eu e minha família, pois minha mãe é 
uma das funcionárias dessa grande instituição.

Obrigada Fundação Padre Albino!
 

Categoria II

Filha: Moniely Silva Barboza
Funcionária: Zenaide V.S. Barboza
Auxiliar de Enfermagem no Recanto Monsenhor Albino
Data de admissão - 14/07/2014

As vencedoras do concurso e suas mães.

 Imprensa/FPA



Segredos culinários

DATAS
COMEMORATIVAS

“Ao dizer alguma coisa, cuide para que suas 
palavras não sejam piores que o seu silêncio.”

Anônimo

1º - Dia de todos os santos
02 – Dia de fi nados
03 – Dia do Cabeleireiro
04 – Dia do Inventor
05 – Dia da Cultura e da Ciência, do Radioamador 
e do Designer
07 – Dia do Radialista
08 – Dia do Radiologista e do Aposentado
09 – Dia do Hoteleiro
12 – Dia do Diretor de Escola
14 – Dia Nacional da Alfabetização
15 – Proclamação da República (1889)
17 – Dia da Criatividade
18 – Dia do Conselheiro Tutelar
19 – Dia da Bandeira Nacional
20 – Dia nacional da consciência negra, do Auditor 
Interno, do Biomédico, do Esteticista e do Técnico 
em Contabilidade
21 – Dia da Homeopatia
22 – Dia do Músico
23 – Dia do Engenheiro Eletricista
25 – Dia do doador de sangue
26 – Dia do Ministério Público
27 – Dia do Técnico de Segurança do Trabalho
30 – Dia do Estatuto da Terra, do Síndico e do Teólogo

CURIOSIDADE
Por que a mula não pode ter fi lhotes? 

A mula é o híbrido do cruzamento entre animais de espécies diferentes: a égua e o jumen-
to. Isso signifi ca que ela não é nem uma coisa e nem outra. Ela é estéril porque não pode 

produzir óvulos. O burro, fi lhote macho que resulta do cruzamento da égua com o jumento, 
também não consegue produzir espermatozóides. Outra explicação é que tanto o macho quan-
to a fêmea não têm os órgãos genitais bem desenvolvidos, o que difi culta o acasalamento. Estes 
animais são bons para o trabalho pesado do campo.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas. 

Ingredientes

Arroz

1 xícara (chá) de arroz cru
2 colheres (sopa) de óleo 
1 colher (sopa) de cebola picada
1 dente de alho picado
Sal a gosto

Molho

2 xícaras (chá) de leite
2 colheres (sopa) de creme de leite
2 colheres (sopa) de mostarda
1 colher (sopa) de óleo 
2 colheres (sopa) de cebola picada
2 xícaras (chá) de agrião picado
1 xícara (chá) de talo de agrião picado
3 colheres (sopa) de queijo ralado
sal a gosto

Modo de preparo: Faça o arroz com o óleo, a 
cebola e o sal. Misture o leite, o creme de leite, 
a mostarda e leve ao fogo deixando ferver. Veri-
fi que o sal. Reserve. Aqueça o óleo, doure a ce-
bola e refogue rapidamente os talos e o agrião. 
Verifi que o sal. Acrescente o arroz nesse refoga-
do e mexa delicadamente. Acrescente o líqui-
do quente aos poucos, mexendo com cuidado. 
Polvilhe o queijo ralado e sirva em seguida.

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Valor calórico/porção: 383 kcal

Colaboração: Serviço de Nutrição e Dietética 

do Hospital Emílio Carlos

CULINÁRIA

Maionese

5. Quando a maionese batida no liquidifi cador 
desandar, retire e coloque um ovo inteiro no liqui-
difi cador. Depois, vá acrescentando a maionese 
desandada aos poucos, com o aparelho ligado, até 
que ela endureça novamente. 

6. Para bater a maionese, utilize sempre uma va-
silha de louça ou vidro; nunca de alumínio. 

7. Retire a maionese que fi car no fundo do vidro 
com suco de limão. A mistura dará um ótimo molho 
para saladas.

8. Para dar um sabor especial à salada de maio-
nese, acrescente aos temperos um pouco de açúcar. 

9. No preparo de saladas, você poderá substituir 
a maionese por um iogurte temperado com sal, sal-
sa, orégano, alho socado, cebolinha batida, cebola 
cortada ou pedacinhos de picles.

COSTUMES & MITOS
Você sabe o que é um repentista?

O repentista, ou cantador, é um cantor popu-
lar dos Estados do Nordeste e centro brasileiro. 
Pelo canto, improvisado ou memorizado, conta a 
história dos homens famosos na região, os acon-
tecimentos e as aventuras de caçadas. Enfrentam-
se em disputas que duram horas ou noite inteiras. 
A maioria é semiletrada, mas possui assombrosa 
imaginação e singularidade na cultura tradicional.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Não julgueis para não serdes julgados. Pois 
com o julgamento que julgueis sereis julgados e 
com a medida com que medis sereis medidos. Por-
que reparas no cisco que está no olho do teu irmão 
quando não percebes a trave que está no teu? Ou 
como poderá dizer ao teu irmão: ‘deixa-me tirar o 
cisco do teu olho’ quando tu mesmo tens no teu? 
Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então 
verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão.

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

des Montes.

12 – Açafrão-da-terra

A curcumina, composto ativo do açafrão-da-
terra, desencadeia o crescimento celular. Promo-
ve, assim, o aumento de músculos e a reparação 
deles após lesões.

13 – Carne orgânica

Possui mais CLA e creatina, substância que au-
menta massa muscular, diminui gordura corpo-
ral e melhora a resistência, diz estudo canadense 
(nada supera a proteína 100% bovina na formação 
dos músculos). No Brasil, o principal certifi cador 
da carne orgânica é o Instituto Biodinâmico (ibd.
com.br). Veja se a embalagem da carne tem o selo 
“Certifi cado Orgânico IBD”. 

14 - Gengibre

É redutor de infl amações. Pesquisa publicada 
no Journal of Medicinal Food (EUA) descobriu que 
gengibre alivia dor muscular com mais efi cácia que 
aspirina. Bata fatias da raiz com frutas ou rale-a so-
bre a salada ou o arroz. Se você curte culinária japo-
nesa, o gari (gengibre em conserva que acompanha 
sushis) também é vendido em mercados orientais.

Continua.

Com sabor peculiar e levemente picante, o 
agrião é um alimento riquíssimo em vitaminas e 
pode ser usado para auxiliar no tratamento de al-
gumas doenças como gota, reumatismos, artrite, 
gripe, tosse, bronquite, amenorréia, asma, anemia, 
caspa, falta de apetite, colite, diabetes, dor de den-
te, distúrbios digestivos, febre, acne, icterícia, ure-
mia, tuberculose, vermes, sífi lis, pedras nos rins, 
inchaço das glândulas, cistite e debilidades do co-
ração e dos nervos.

Rico em vitamina A, seu consumo é excelente 
para os olhos, a pele, os ossos e os dentes. Além 

Só Deus pode julgar – Mt 7,1-15

29 alimentos que dão músculos

Saiba reaproveitar alimentos - Agrião
disso, age como um fortalecedor da imunidade 
por ser rico em vitamina C e também ajuda a com-
bater o envelhecimento precoce da pele e diminui 
a má formação de células que podem tornar-se 
cancerígenas, pois é um excelente antioxidante 
natural. Segue receita do Programa Alimente-

se bem do SESI.

LAZER E VARIEDADES

Para 
prevenir 

batatas de 
brotar, junte 
uma maçã 

a elas

Risoto de talos de 

agrião com mostarda



Você pode mais!
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Os funcionários da Fundação elogiaram muito a pa-
lestra de Marcos Scaldelai ministrada exclusivamente 
para eles no dia 19 de setembro último, na Sala de Ginás-
tica e Dança do Complexo Esportivo “Prof. Ivo Dall’Aglio” 
da FIPA, abrindo a XXV Semana Monsenhor Albino. 

Autor do livro “99,9% não é 100%. Você pode mais!”, 
Marcos contou sua vida de garoto em Catanduva, estu-
dante do “Barão” e “Paulo de Lima”, do cursinho, facul-
dade e estágios em São Paulo e início de uma brilhante 
carreira até tornar-se um dos CEOs mais jovens do país.

Na abertura da palestra, o presidente da Diretoria 
Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues 
Amarante, agradeceu ao Marcos pela palestra, ressal-
tando que “é impossível nos transformarmos num novo 
Marcos, pois até seria uma cópia ruim”. No entanto, re-

comendou aos funcionários que observassem a com-
petência, o conhecimento e a energia dele.

Esmerinda Cavassana da Silva, Responsável pelo 
Serviço de Enfermagem do Hospital Padre Albino, dis-
se que a palestra foi muito boa, motivante. Para a Ge-
rente do RH Cristiane de Oliveira, a palestra passou a 
mensagem de que as coisas acontecem naturalmente 
quando o trabalho é focado em resultados, levando em 
consideração as quatro competências para o sucesso 
abordadas por ele. “As dicas dadas podem ajudar nos-
sos colaboradores no crescimento profi ssional”, disse.

Ao fi nal da palestra, Marcos sorteou exemplares de 
seus livros. Além dos funcionários, prestigiaram a pales-
tra o presidente do Conselho de Administração, Anto-
nio Hércules, conselheiros e diretores.

Marcos Scaldelai: exemplo de sucesso profi ssional para os funcionários da Fundação.

Digulgação

Nos dias 21 e 22 de setembro último, às 14h00, as 
Turmas A e B do primeiro ano do curso de Medicina da 
FIPA, acompanhadas pelas professoras Ana Paula Girol e 
Cibelle Rocha Abdo, visitaram a Casa da Criança Sinha-
rinha Neto, creche fundada pelo Monsenhor Albino.
Durante a atividade os alunos conheceram o local, o tra-
balho desenvolvido e desenvolveram atividades lúdicas 
com as crianças. Os alunos doaram produtos de higiene 

O Museu Padre Albino apresentou, no dia 20 de se-
tembro, às 20h00, novas peças que foram integradas ao 
seu acervo e abriu a exposição sobre os 90 anos do Hospi-
tal Padre Albino. As novas peças do acervo do Museu são 
três banners com fotos de atividades do Padre Albino, um 
cubo mágico com imagens de Padre Albino e tela do ar-
tista plástico Luís Cláudio Morgilli denominada “O sopão”.

Ao evento compareceram os diretores Prof. Joa-
quim Carlos Martins e Prof. Nelson Lopes Martins, as 
Irmãs Anália Nunes e Maria do Rosário Gomes, o artista 
plástico Morgilli e convidados.

O Museu Padre Albino, na Rua Belém, 647, esqui-
na com Rua Ceará, funciona de 2ª à 6ª feira, das 7h00 
às 17h00, e aos sábados, das 7h00 às 11h00. As visitas 
podem ser agendadas pelo fone (17) 3522.4321. A en-
trada é franca.

Durante a XXV Semana Monsenhor Albino, o Padre 
Albino Saúde realizou Gincana Solidária entre seus funcio-
nários para arrecadação de leite para o Recanto Monse-
nhor Albino.

No total os funcionários arrecadaram 1.103 litros de 

Alunos de Medicina visitam creche fundada por Padre Albino

Preocupado com o fato de os jovens começarem 
a beber cada vez mais cedo, dia 21 de setembro, às 
9h00, o curso de Biomedicina da FIPA ministrou a 
palestra “Álcool, a droga mais consumida no mundo” 
para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º 
e 2° anos do Ensino Médio do Colégio Catanduva.

O objetivo da palestra ministrada pelas alunas do 
curso Anieli Camaroti Glad, Carolina Caporusso Infante 
e Fernanda Sanches Barros, acompanhadas pela Profª 
Andréia de Haro Moreno, foi conscientizar os alunos 
sobre os riscos do consumo do álcool em excesso.

 

Prevenção

No dia 20, das 9h00 às 12h00, no Laboratório de 
Microbiologia do Câmpus Sede, os alunos do curso, 
acompanhados pelos docentes Andreia de Haro Mo-
reno e Daniel Gonçalves, realizaram 40 exames de 
tipagem sanguínea, glicemia capilar e micro-hemató-
crito nos colaboradores da Fundação Padre Albino. 

Em comemoração ao Dia da Árvore, 21 de setembro, 
os alunos do Mini Maternal e Maternal do Colégio Catan-
duva realizaram atividades referentes à data.

O objetivo foi de ampliar o conhecimento a respeito 
do Dia da árvore; vivenciar atividades que estimulem a 
expressão plástica e viso-motor e expressar-se oralmen-
te por meio da linguagem artística.

Álcool, a droga mais 

consumida no mundo

Dia da Árvore

Museu Padre Albino apresenta novas peças

PAS arrecada 1.103 litros de leite para o Recanto Monsenhor Albino

O artista plástico Morgilli doou a tela “O sopão”.

A Fundação Padre Albino promoveu dia 23 de setem-
bro, às 20h30, no Anfi teatro Padre Albino, a outorga dos 
troféus Fundação Padre Albino e Monsenhor Albino.

O Troféu Fundação Padre Albino foi outorgado 
à Farmacêutica Maria Ester (Teca) Correa de Oliveira 
Bellucci, responsável pelo Laboratório de Análises Clí-
nicas do Hospital Padre Albino. Admitida na Fundação 
em 1982, Teca, após dez anos, participou da criação e 
organização do  Laboratório de Análises Clínicas do 
Hospital Emílio Carlos, retornando depois ao Hospital 
Padre Albino como Coordenadora e Responsável Técni-
ca do Laboratório, onde participou, junto com a equipe, 
da reforma e organização do laboratório existente na 
época, inaugurado em 2008, onde permanece até hoje.

O Dr. João Righini, ex-prefeito de Catanduva de 1969 
a 1973 e membro honorário da Fundação Padre Albino, 
recebeu o Troféu Monsenhor Albino pelo exemplo de 
homem público que foi e por ter contribuído principal-
mente para a instalação da ESEFIC, cedendo o Conjunto 
Esportivo, onde a faculdade fi cou instalada por 37 anos. 
Ele também colaborou com Padre Albino na criação da 
Faculdade de Medicina.

Fundação outorga troféus

Dr. Amarante entrega o Troféu Fundação Padre 
Albino à Maria Ester (Teca).

Dr. Antonio Hércules entrega o Troféu Monsenhor 
Albino ao Dr. João Righini.

Digulgação

Digulgação

leite e os vencedores foram: 1° lugar, Juliana da Silva, 168 
litros; 2° lugar, Roseli Batista, 97 litros, e 3° lugar, Amanda 
Bofi , 55 litros.

A premiação foi cesta de chocolate, vale compras e 
cesta de café da manhã.

arrecadados pelas duas turmas, como papel higiênico, 
sabonete, creme dental, shampoo infantil, detergente 
e desinfetante. A Casa da Criança Sinharinha Neto, en-
tidade fi lantrópica sem fi ns lucrativos, foi fundada em 
05/04/1936. Além do apoio da Prefeitura, ela tem supri-
do suas necessidades por meio de alguns colaboradores, 
através de doações de gêneros e bens, de contribuintes 
mensalistas e alguns eventos promocionais.

Imprensa/FPA
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O espaço foi adaptado para atender a todas as 
necessidades.

Conforto para mãe e fi lha.

FIPA cria o Espaço bebê universitário 
para alunas amamentarem

VII Seminário de Gestão Educacional e

IX Seminário de Autoavaliação Institucional

Pensando na responsabilidade social como Insti-
tuição de Ensino Superior e na alta porcentagem de 
alunas mulheres e dessas muitas mães de recém-nasci-
dos, o curso de Pedagogia teve a ideia de implantar um 
projeto para benefi ciar as alunas-mães dos cursos das 
Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) que apre-
sentam difi culdades em retornar às aulas durante o 
período de amamentação, evitando ainda o abandono 
dos estudos ou o adiamento do ingresso na faculdade. 
Hoje, nos oito cursos oferecidos pela FIPA há quatro alu-
nas amamentando e duas grávidas.

A Coordenadora do curso de Pedagogia, Silene 
Fontana, contou que a ideia surgiu em função do alto 
número de alunas gestantes que o curso tem todos os 
semestres. “As universitárias não fi cam o tempo que 
têm direito de licença; algumas voltam com apenas 15 
dias após o parto. Percebia a urgência da criação de um 
espaço com privacidade, pois muitas acompanhantes 
dessas mães universitárias, que fi cavam no hall da facul-
dade enquanto estas assistiam aulas, estavam mal aco-
modadas ou com situações vulneráveis para os bebês 
- quando outras alunas encontram pelos corredores os 
bebês, querem pegar no colo, beijar, e isso nem sempre é 
adequado para crianças tão pequenas”, explica ela.

O Espaço foi pensado na mãe com suas necessida-
des específi cas, ou seja, elevador próximo, proporcio-
nando total conforto a ela quando, inclusive, precisa 
usar carrinho de bebê para locomoção da criança. “O 
maior benefício é a total privacidade, pois nem todas 
as mães se sentem confortáveis em lugares públicos”, 

ressalta a Coordenadora.
O Espaço foi adaptado de acordo com as necessidades 

da aluna para amamentar o bebê; possui trocador de fral-
das, pia para higienização, sofás e decoração específi ca.

A aluna Maria Thereza Bordin, do 5° ano de Medi-
cina, é a primeira mãe universitária a utilizar o espaço 
para amamentar a fi lha Luísa Bordin Dalul, de 4 meses, 
que fi ca aos cuidados da avó materna Maria Cristina 
Gomes Bordin enquanto a aluna está em aula. De acor-
do com Maria Thereza, amamentar a fi lha é algo que ela 
não abre mão e a criação do espaço foi fundamental 
para que isso fosse possível dentro da instituição. “Eu 
fi co no Ambulatório atendendo aos pacientes; quando 
ela chora, minha mãe me liga, eu aviso que preciso sair 
por alguns minutinhos para amamentar e rapidamente 
amamento a Luísa com o conforto que ela merece”. A 
intenção de Maria Thereza é amamentar a fi lha até os 
dois anos de idade.

A Coordenadora do curso de Pedagogia informou 
que o espaço tem atendido as necessidades da mãe 
e do bebê; porém, a intenção é aprimorá-lo cada vez 
mais. O Espaço bebê universitário está instalado no pri-
meiro andar do Câmpus Sede, defronte ao Laboratório 
Multidisciplinar. Para utilização da sala, as mães devem 
se dirigir à secretaria acadêmica do Câmpus informan-
do a necessidade ou procurar as funcionárias do Servi-
ço de Higiene e Limpeza do local.

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), manti-
das pela Fundação Padre Albino, estão instaladas na Rua 
dos Estudantes, 225, Parque Iracema, em Catanduva.

Com o objetivo de apresentar o desempenho ins-
titucional na gestão e autoavaliação e as políticas ins-
titucionais e pedagógicas, dia 17 de setembro último, 
a partir das 9h00, na Sala de Ginástica do Complexo 
Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio, no Câmpus Sede, foi pro-
movido o VII Seminário de Gestão Educacional e IX Se-
minário de Autoavaliação Institucional da FIPA.

Após a abertura pelo Diretor Geral, Dr. Nelson Jime-
nes, que falou da importância da avaliação para me-
lhorar a qualidade dos cursos e da instituição, o Prof. 
Me. Nilson Mozas Olivares apresentou os resultados da 
Autoavaliação Institucional de 2015, a Profª Drª Maria 
Rita Braga, Coordenadora do SAIFI, informou sobre o 
Processo de Autoavaliação Institucional 2016/2017 e o 
Prof. Dr. Antonio Carlos Araujo, Coordenador Pedagógi-
co da FIPA, abordou o tema Gestão e Inovação. Encer-
rando os seminários, o Prof. Esp. Rodrigo Sanches falou 
sobre o tema “Sonhos constroem o futuro”.

A Profª Drª Maria Rita Braga disse que, de uma for-
ma geral, “os resultados referentes à autoavaliação 

OAB Federal cumprimenta 

desempenho do Direito FIPA

Alimentação saudável

Alunos de Medicina doam 17 

cestas básicas a famílias carentes

Curso sobre e-Social

 A OAB Federal, através do presidente da Coordena-
ção Nacional do Exame de Ordem Unifi cado e Diretor 
Secretário-Geral do Conselho Federal, Dr. Felipe Sarmento 
Cordeiro, cumprimentou o curso de Direito da FIPA pelo 
desempenho dos seus alunos no XIX Exame de Ordem 
Unifi cado, cuja primeira fase foi realizada em 03 de abril e 
a segunda fase em 29 de maio passados.

Neste Exame, o curso de Direito da FIPA teve 25 inscri-
tos, todos ainda cursando o 5º ano (9º semestre). Destes, 
14 alunos foram aprovados na 1ª fase e 11 em defi nitivo 
na 2ª fase.  “É muito importante frisar que estes 11 apro-
vados ainda são alunos, mas já com aprovação na OAB”, 
salientou o Coordenador do curso, Dr. Luís Antonio Rossi.

A Drª Ana Paula Jorge, Coordenadora de Extensão do 
Curso, ressalta outro dado relevante, agora no XX Exame, 
no qual se inscreveram 17 alunos, também do 5º ano (10º 
semestre). Ela informa que destes, 13 acadêmicos foram 
aprovados na 1ª fase e aguardam o resultado da 2ª fase, 
realizada no último dia 18 de setembro. Ela informa, ainda, 
que em relação ao XIX Exame, o percentual de alunos que 
estavam no 9º Semestre foi quase de 45%. “Espera-se re-
sultado ainda mais positivo para o XX Exame, que dentro 
de alguns dias será divulgado pela OAB”, fi naliza ela.

Os alunos Júlia Projante Moretto, Ludmilla Ferrei-
ra da Cruz, Maicon Sanches Morandi, Paulo César An-
drade e Vanessa Ap. Mesticone do 4° ano do curso de 
Enfermagem da FIPA ministraram, no último dia 22 de 
setembro, às 9h00, no CRAS Juca Pedro, de Catanduva, 
a palestra “Alimentação saudável”.

Dirigida para idosos das famílias assistidas pelo órgão, 
o Prof. Tiago Aparecido da Silva acompanhou os alunos 
durante a atividade, que fez parte da Campanha de en-
frentamento à violência contra a pessoa idosa, promovida 
pela Secretaria de Assistência Social de Catanduva.

Alunos do curso de Medicina da FIPA, membros do 
GAC – Grupo de Ajuda Comunitária e da Associação 
Atlética Acadêmica Emílio Ribas, entregaram 17 ces-
tas básicas a famílias carentes de Catanduva. As cestas 
foram montadas com os alimentos arrecadados pelos 
alunos do curso durante a Semana Solidária 2016 reali-
zada de 08 a 19 de agosto. 

As famílias contempladas foram indicadas por assis-
tentes sociais da cidade.

O Serviço Especializado em Engenharia de Seguran-
ça e Medicina do Trabalho da Fundação participou, em 
Bebedouro/SP, dia 10 de setembro último, do curso “e-
Social, Impactos na Segurança e Saúde Ocupacional”.

O objetivo do curso foi orientar sobre a estrutura do 
sistema e os lançamentos dos eventos relacionados es-
pecifi camente à segurança e saúde ocupacional como 
PPRA, PCMSO, LTCAT, PPP, ASO, entrega de EPIs, entre 
outros assuntos voltados ao novo sistema do eSocial 
que será implementado pelo Governo Federal como 
ferramenta de controle do cumprimento das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias pelas empresas, previsto 
para início de janeiro de 2018, e na área de segurança e 
saúde ocupacional, com início em julho de 2018.

Meningite Nos dias 14 e 28 de setembro, no Anfi -
teatro Padre Albino, a partir das 18h30, foi realizado o 
Curso de Meningite, parceria entre o Núcleo de Educa-
ção Permanente da Fundação Padre Albino, curso de 
Medicina da FIPA e Liga de Neuropsiquiatria. As pales-
tras foram ministradas pelo Dr. Manoel de Souza Neto e 
apresentação de casos clínicos pela Drª Eliana Melhado.

O objetivo do curso foi reunir estudantes e profi s-
sionais das áreas de saúde, visando a atualização dos 
conhecimentos e o incentivo à pesquisa.

2015 apontam para opiniões positivas quanto à ava-
liação da instituição de forma sistêmica”. Ela ressaltou 
que a sistemática da autoavaliação tem se mostrado 
bastante efi ciente, pois a FIPA saiu de índices avalia-
tivos considerados abaixo do mínimo aceitável pelo 
SAIFI/CPA e atingiu, até o momento, índices próximos 
ao máximo desejável.

A Coordenadora do SAIFI entende que “a meta-a-
valiação consiste na refl exão sobre a prática avaliativa, 
de forma a promover a retroalimentação dos proces-
sos de avaliação interna e externa. Assim, a cada novo 
ciclo de avaliação serão levados em conta os acertos e 
os equívocos do processo anterior, visando ações de 
melhorias contínuas”.

Os seminários, organizados pelo Núcleo Gestor de 
Educação da Fundação Padre Albino, a Coordenação 
Pedagógica da FIPA e os membros do SAIFI - Sistema 
de Autoavaliação Institucional, contaram com a parti-
cipação de gestores, coordenadores, colegiados, pes-
soal administrativo e alunos.

Digulgação Digulgação
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O grupo Colaboradores do HCC realizou ofi cina para 
criação de guirlandas de Natal, ministrado pela colabora-
dora Heloísa Broggio Gussoni.

As guirlandas estão à venda por R$ 50,00 e a renda 
será revertida para a conclusão do Serviço de Radiotera-
pia da Fundação Padre Albino, que proporcionará a ins-
talação do Hospital de Câncer de Catanduva. 

Informações 17 – 3523-7579.

Há 19 anos, o Núcleo Nossa Senhora das Lutas rea-
liza um bazar anual, cuja renda é destinada a entidades 
fi lantrópicas de Catanduva. Neste ano, porém, diante 
do lançamento da campanha de captação de recursos 
para o Hospital de Câncer de Catanduva, o grupo deci-
diu abraçar a causa. A atual Coordenadora do Núcleo, 
Yara Bailão Gradela, entrou em contato com a Coorde-
nadora do grupo de Voluntários do HCC, Lourdinha Fá-
vero, informando que a renda total do bazar deste ano, 
R$ 50.000,00, seria para o HCC.

Dia 14 de setembro nove das tre-
ze integrantes do Núcleo entregaram 
o cheque ao presidente da Diretoria 
Administrativa da Fundação, José 
Carlos Rodrigues Amarante, e ao Dire-
tor de Captação de Recursos, Nelson 
Lopes Martins. Yara Gradela informou 
que no bazar são vendidas peças de 
enxoval produzidas pelo próprio Nú-
cleo, hoje uma ONG, e que a decisão 
da doação foi unânime, uma vez que 
o HCC será um enorme benefício para 
Catanduva e região. “O Núcleo tem 
confi ança no trabalho que vocês es-
tão realizando”, disse ao presidente 
da Diretoria Administrativa. Dr. Ama-
rante agradeceu a doação e ressaltou 
que a população nunca teve oportu-
nidade de colaborar, o que está acon-

Os alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio 
Catanduva fi zeram uma ação entre amigos pró Hospital 
do Câncer de Catanduva (HCC) que acabou envolvendo 
todos os  alunos, desde a Educação Infantil ao Ensino 
Fundamental. As alunas Ana Beatriz Barbujani, Gabriela 
Mayumi e Juliana Marchesini coordenaram a ação que 
arrecadou R$ 5.540,00.

As pessoas que contribuíram com a ação participaram 
do sorteio de uma cesta de chocolate. O sorteio foi realiza-
do no dia 23 de setembro na quadra do Colégio, na pre-
sença de todos os alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fun-
damental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. O ganhador 
foi Luiz Carlos Andrade Junior, de São José do Rio Preto. O 
total arrecadado e a cesta de chocolate foram entregues 
ao presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, 
José Carlos Rodrigues Amarante, e à representante do ga-
nhador durante a “Fundação Padre Albino na praça”, dia 24 
último. Na oportunidade, Dr. Amarante agradeceu aos alu-
nos do Colégio Catanduva pelo bonito gesto, abraçando a 
causa do Hospital de Câncer de Catanduva.

A Fundação Padre Albino compareceu ao leilão de 
gado realizado na cidade de São João de Itaguaçu orga-
nizado pelo “Fumaça” para o Hospital de Câncer de Bar-
retos dia 25 de setembro.

A responsável pelo Setor de Captação de Recursos, 
Angélica Rodrigues da Costa, explicou o projeto de cons-
trução do Serviço de Radioterapia e ao fi nal o presidente 
da Diretoria Administrativa José Carlos Rodrigues Ama-
rante agradeceu as doações recebidas – 17 cabeças de 
gado e duas éguas. Os doares foram Família Garrido; 
Monize Virgolino; Família Kolly; Mauri de Freitas; Clodo-
vir Elisieiro e família; João Oliveira; Agropet São João de 
Itaguaçu; Benedito Longarini; Vicente Hernandes; Wilson 
Zanon e Mandioca; Maria Lúcia Toreli e família; Paulo 
Careta e Cesar Zóia Diogo, Marcelo e Diego Hernandes; 
Fumaça e Macarrão; Teco e Pedro; Milton Colaboni e fa-

    Os recursos captados até o momento possibilita-
ram o avanço da obra das futuras instalações do Serviço 
de Radioterapia, que junto ao Serviço de Quimioterapia, 
ao atendimento ambulatorial e cirúrgico, entre outros, já 
existentes, proporcionarão a instalação do Hospital de 
Câncer de Catanduva.

A empresa especializada fez os testes elétricos e hi-
dráulicos no sistema de ar condicionado. A construtora 
responsável pela obra instalou a fi ação para os equipa-
mentos de informática e de telefonia, as louças nos sani-

Os funcionários do SESC Catanduva foram informa-
dos sobre as formas de doação ao Hospital de Câncer de 
Catanduva (HCC). O Diretor de Captação de Recursos da 
Fundação, Prof. Nelson Lopes Martins, se reuniu com os 
funcionários da unidade de Catanduva para falar sobre a 
construção do Serviço de Radioterapia, que vai possibili-
tar a instalação do Hospital de Câncer.

Nelson falou sobre as várias formas, mas enfatizou a 
doação através da conta de energia elétrica como mais 
abrangente e “democrática”, pois a colaboração começa 
a partir de R$ 3,00.

Interessados na doação devem ligar para 17 – 3311-3365. 

Núcleo Nossa Senhora das Lutas faz doação ao HCC Alunos do Colégio Catanduva 

arrecadam R$ 5.540,00 

para o HCC

Fundação ganha gado em leilões na região

Ajuda da população faz avançar obra da Radioterapia

Funcionários do SESC conhecem 

formas de doação ao HCC

Colaboradores vendem 

guirlandas de natal

mília; Rodrigo do Bar e Baianinho e Kalu.
No dia 18 de setembro, o leilão foi em Tabapuã, tam-

bém para o Hospital de Câncer de Barretos, onde a Fun-
dação ganhou 11 cabeças de gado. Na oportunidade, 
Dr. Amarante explicou a importância da implantação do 
HCC para Tabapuã.

Em Elisiário, o leilão foi no dia 11 de setembro com as 
presenças do Dr. Amarante e do Diretor de Captação de 
Recursos, Nelson Lopes Martins, que falaram sobre a cons-
trução do Serviço de Radioterapia e a instalação do Hos-
pital de Câncer, a importância das pessoas se engajarem 
na causa, que o HCC não é concorrente de Barretos e que 
após a fi nalização das obras os pacientes do SUS serão 
encaminhados para Catanduva. Ao fi nal do leilão foram 
doadas quatro cabeças de gado ao HCC por Nilton Stucki, 
de Caputira, pelo Vice prefeito Laudecir Luiz de Lima/Zico, 
Escritório Donizete e Equipe do manejo do leilão.

O gado recebido em doação será utilizado no leilão 
pró HCC no dia 23 de outubro próximo, promovido pelo 
Clube de Rodeio “Os Bravos”, de Catanduva.

tários e copa, iniciou a colocação do forro nos corredores 
e conclui a pintura interna.

O HCC, unidade com estrutura para prevenir e tra-
tar os cânceres mais prevalentes no país, atenderá 19 
municípios da região. A capacidade diária de atendi-
mento da Radioterapia será de 100 a 120 pacientes, 
das 6h00 às 21h00.

Para concluir este projeto ainda é necessária a ajuda 
da população; há diversas formas de doação – pelo site, 
depósito bancário, na conta de energia elétrica.

tecendo hoje. “Essa resposta positiva nos dá um sabor 
de dever cumprido”, frisou.

Participaram da visita, pela Associação Núcleo Nossa 
Senhora das Lutas, Ponciana Zancaner Telles, Sílvia Hele-
na Ceneviva Macchione, Célia Martins Buch, Raquel Ap. 
Soares Bianchini, Margareth Hipólito Nami, Fátima Ap. 
dos Santos Ganga, Sílvia Irene Stefane Fonseca e Yara 
Bailão Gradela e a Coordenadora do grupo de Voluntá-
rios HCC, Lourdinha Fávero.

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
14/09 – Funcionários da FIPA e Colégio Catanduva 
22/09 - Funcionários da FIPA e do PAS 
29/09 – Clube da Velha Guarda Guarda e Associação dos 
Aposentados 

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 31/09/16:

Eventos e doações ..................................................... R$ 612.194,47
Doações através do site ..............................................R$ 18.904,10
Doações através do 0500 ...........................................R$ 10.055,00
Doações através da conta de energia elétrica ....R$ 74.102,50
Telemarketing .............................................................. R$ 446.919,00
Nota Fiscal Paulista .................................................... R$ 104.723,72
TOTAL ........................................................ R$ 1.266.898,79 

Visitas à Radioterapia

Captômetro

Faltam  R$ 3.733.101,21

O Núcleo realiza um bazar anual e doa a renda a entidades.

O valor arrecadado foi entregue na Praça Monsenhor 
Albino, dia 24/09.

Imprensa/FPA

Divulgação
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MEC autoriza aumento de vagas da Medicina da FIPA

Ações garantem selo de responsabilidade social para a FIPA

O Ministério da Educação publicou no Diário Ofi -
cial da União de 27/09/2016, a Portaria nº 557, de 
26/09/2016, autorizando mais 36 vagas para o curso 
de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA), que passa a oferecer 100 vagas de ingresso; o 
curso oferecia 64 vagas desde o seu início de funcio-
namento, em 1970.

A Medicina da FIPA tem obtido excelentes avalia-
ções. Pelo MEC, alcançou CPC (Conceito Preliminar de 
Curso) 4 (quatro), fi cando entre as 34 melhores escolas 
médicas do Brasil. Pelo CREMESP, em 2015, foi classi-
fi cada entre as 15 do Estado e entre as seis melhores 
escolas particulares de São Paulo.

Com um dos vestibulares mais concorridos do Bra-
sil e no Grupo de Excelência do MEC, o curso de Me-
dicina da FIPA tem aulas presenciais com professores 
mestres e doutores; biblioteca atualizada e informati-
zada; laboratórios especializados (Unidade Didática e 
de Pesquisas Experimentais); oferece estágio supervi-
sionado em seus dois hospitais escola e na rede públi-
ca de saúde, entre outros benefícios.

“O curso de Medicina da FIPA forma profi ssionais 
éticos, críticos, refl exivos e que buscam aprendizado 
contínuo visando à promoção, prevenção, recupera-
ção e reabilitação da saúde”, disse o Diretor Geral da 
FIPA, Nelson Jimenes. De acordo com ele, ainda, “para 

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) rece-
beram pela sétima vez consecutiva o selo de “Institui-
ção Socialmente Responsável” 2016-2017 da ABMES 
(Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Su-
perior). A outorga do selo decorre da participação da 
FIPA nas atividades de extensão da Semana de Respon-
sabilidade Social, instituída pela ABMES entre 12 e 17 
de setembro, bem como das demais desenvolvidas no 
decorrer de 2016.

Os cursos de Medicina, através de Ligas, e de Peda-
gogia desenvolveram ações de responsabilidade social 
na Praça Monsenhor Albino no dia 17 de setembro, das 
9h00 às 12h00. A Liga de Pediatria do curso de Medici-
na abordou a população para tratar sobre o tema “Ali-
mentação infantil”; a de Medicina da Família sobre os 
cuidados e os sintomas da Dengue, e a Liga de Endocri-
nologia e Diabetologia aferiu glicemia, pressão arterial 
e Índice de Massa Corporal. Ao todo, as Ligas atende-
ram aproximadamente 350 pessoas.

 O curso de Pedagogia foi à praça para combater o Aedes aegypti.

Alunas do 2° ano do curso de Pedagogia de-
senvolveram o projeto “Combate ao mosquito 
Aedes Aegypti”. A ação buscou interagir com as 
crianças, utilizando estratégias e recursos pe-
dagógicos elaborados no curso, como jogos, 
ofi cinas pedagógicas e cartazes explicativos de 
conscientização de combate ao mosquito.

Já o curso de Administração promoveu, 
no Câmpus São Francisco, o 5º Encontro Bair-
ro-Escola de Responsabilidade Social. Com a 
presença de mais de 160 pessoas, entre con-
vidados do bairro, pais de alunos e alunos, 
foram apresentados os projetos de respon-
sabilidade social do curso - GDP - Grupo de 
Desenvolvimento Profi ssional; Faeca Júnior 

- Empresa de Consultoria; Direitos Humanos, relações 
étnico-raciais e cidadania; Encontro sobre o meio am-
biente; Informática inclusiva para crianças; O ABC da 
Informática e Inclusão digital ao alcance dos defi cien-
tes visuais. Após as apresentações dos projetos foi mi-
nistrada palestra motivacional musical pelo convidado 
Renato Bragiato (defi ciente visual), da cidade de São 
Manuel/SP, com o tema “O mundo dos meus sonhos: 
escolha ou sorte”. Após a palestra os convidados foram 
ao Laboratório de Informática onde assistiram os defi -
cientes visuais presentes operarem o computador.

No dia 13 de setembro, a Faculdade da Terceira Ida-
de do curso de Educação Física/Licenciatura promoveu 
o tradicional café solidário com os idosos do Recanto 
Monsenhor Albino. Entre as atividades desenvolvidas, 
música e atividade física de alongamento com o Prof. 
Rafael Repisso. As alunas doaram ao Recanto 300 kg de 
alimentos arrecadados juntamente com os alunos de 
Licenciatura e Bacharelado.

Hospital do ursinho Com o objetivo de familiarizar a criança com o ambiente hospitalar, quebrando tabus e faci-
litando a compreensão e o envolvimento com a equipe hospitalar, criando assim confi ança entre médico-paciente, os 
alunos do curso de Medicina da FIPA levaram ao Colégio Catanduva, dia 16 de setembro último, o Projeto “Teddy Bear 
- Hospital do Ursinho”.

Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental (06 anos), “os pais”, levaram seus bichinhos de pelúcia que estavam 
“doentes” para serem consultados pelos acadêmicos de medicina.

O Colégio Catanduva realizou na noite do dia 23 de 
setembro último o II Show de Talentos e a campanha 
“Solidariedade não tem idade” com a participação de 
seus alunos. 

As apresentações tiveram início às 19h00, na quadra 
de esportes. A Educação Infantil e o Ensino Fundamen-
tal, com crianças na faixa etária de 3 a 10 anos, apresen-
taram danças; o Ensino Fundamental II e o Ensino Mé-
dio, com alunos na faixa-etária de 11 a 17 anos, canto e 
instrumentos musicais.

A campanha “Solidariedade não tem idade” arre-
cadou, na entrada do show, os seguintes produtos de 
higiene pessoal: 575 unidades de sabonetes; 178 unida-
des de pastas de dente; 30 unidades de xampu; 23 uni-
dades de condicionadores de cabelo; 29 unidades de 
escovas de dente; 22 unidades de papel higiênico; 06 
unidades diversas (cremes e desodorantes), totalizando 
863 unidades de produtos de higiene que serão doadas 
ao Recanto Monsenhor Albino.

Colégio Catanduva realiza 

show de talentos e arrecada 

produtos de higiene

formação de qualidade é necessário adquirir habilida-
des teórico-práticas que não podem ser desenvolvi-
das sem ensino de excelência e o contato direto com 
o ser humano”.

As novas vagas já serão oferecidas neste vestibu-
lar, cujas inscrições estão abertas. Portanto, a FAMECA 
oferecerá 100 vagas para 2017.

Acreditação

Nos dias 19, 20 e 21 de setembro último, a FIPA re-
cebeu a visita do SAEME - Sistema de Acreditação dos 
Cursos de Medicina no Brasil para a avaliação do curso 
de Medicina.

O processo de acreditação do SAEME compreende 
uma etapa de autoavaliação com apresentação de evi-
dências, análise de documentação, visita de três dias à 
instituição, elaboração de relatório com recomenda-
ções para que a escola atinja seu melhor potencial e 
entrega do parecer fi nal. Os médicos Félix Hector Ri-
goli e Helena Borges Martins da Silva Paro, a bióloga 
Fernanda Magalhães Arantes Costa e o estudante de 
Medicina Luciano M. Brenelli foram os avaliadores do 
curso de Medicina da FIPA.

Divulgação

Divulgação

Equipes do Serviço de Atendimento ao Cliente dos 
hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino” e do Serviço 
de Tecnologia da Informação da Fundação Padre Albi-
no participaram nos dias 18, 21 e 26 de outubro de web 
conferências que integram o processo de implantação 
do sistema OuvidorSES, preconizado pela Ouvidoria 
Central da Secretária da Saúde do Estado de São Paulo. 
O sistema faz a gestão das informações no Estado de São 
Paulo e integra os serviços de ouvidoria da área da saúde 
disponíveis à população.

A ouvidoria é um canal aberto de informação e co-
municação para a garantia da qualidade do atendimen-
to e da defesa dos direitos do usuário-cidadão à saúde. 
Partindo dos princípios da efi ciência e transparência, ela 
é um mecanismo pelo qual a participação do usuário re-
percute de forma consistente e efetiva no funcionamen-
to da instituição. Seu trabalho é exercido de acordo com 
as leis e normas estabelecidas pelos Governos Federal, 
Estadual e Municipal.

As demandas de ouvidorias registradas pelos Servi-
ços de Atendimento ao Cliente dos hospitais da Funda-
ção Padre Albino geram subsídios para o aprimoramento 
e a inovação dos processos. Além disso, a equipe da ou-
vidoria acompanha as medidas adotadas em cada caso, 
assim como informa ao usuário as respostas recebidas e 
os procedimentos corretivos adotados.

Conferências para a 

implantação do OuvidorSES



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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FAECA Júnior promove curso de atendimento ao cliente
No dia 8 de outubro, das 13h00 às 17h00, 

no Câmpus São Francisco, a FAECA Júnior, 
Empresa Júnior do curso de Administração 
da FIPA, promoveu o curso “Atendimento 
ao cliente – pessoalmente e por telefone”, 
ministrado pelo Prof. Paulo Marques.

Do curso participaram alunos, egressos 
e interessados da comunidade externa.

Empreendedorismo Com o objeti-
vo de fomentar o empreendedorismo no 
contexto universitário o curso de Admi-
nistração promoveu no último dia 27 de 
setembro, às 19h30, na Sala 9 do Câmpus 
São Francisco, para alunos do 1° e 4° anos, a 

palestra “Empreendedorismo como opção 
de carreira”, ministrada pelo  Dr. Heveraldo 
Galvão, Consultor de Negócios do Sebrae 
de São José do Rio Preto.

Cursinho Foi iniciado dia 17 de setem-
bro, às 12h30, no Câmpus São Francisco, 
pelo curso de Administração, o cursinho 
de Matemática Comercial para Concursos, 
ministrado pelo Prof. Ms. Marcílio Antônio 
Bortoluci. O curso prevê cinco encontros, 
nos dias 24 de setembro, 22 e 29 de outu-
bro e 05 e 12 de novembro, das 12h30 às 
17h00. O cursinho visa preparar os partici-
pantes em função do grande número de 

concursos com inscrições abertas e outros 
autorizados, conforme notícias do Jornal 
dos Concursos.

Direito Eleitoral Nos dias 19 e 20 de 
setembro últimos, no Câmpus São Fran-
cisco, o curso de Direito da FIPA promoveu 
palestras sobre Direito Eleitoral, em razão 
das eleições. No dia 19, às 19h30, o Prof. 
Dr. Carlos Gonçalves Júnior ministrou a 
palestra “Evolução do Direito Eleitoral Bra-
sileiro: Efetividade das normas de Direito 
Eleitoral”; no dia 20, às 19h30, o Promotor 
de Justiça de Catanduva Dr. André Luiz 
Nogueira abordou o tema “Lei da Ficha 

Limpa”. O objetivo das palestras foi chamar 
atenção dos alunos para esse importante 
e específi co ramo do Direito, que tem um 
grande potencial em termos de mercado 
de trabalho.

A voz do coração No dia 8 de setem-
bro, às 19h30, no Câmpus São Francisco, 
o curso de Pedagogia da FIPA promoveu 
sessão do Cine Educativo com a exibição 
do fi lme “A voz do coração”, drama dirigido 
por Christophe Barratier que retrata a edu-
cação e o diálogo entre professores e alu-
nos. O Cine Educativo contou com a parti-
cipação de alunos e docentes do curso.
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Fundação Padre Albino vai à praça e realiza

mais de 2 mil atendimentos

Mais de dois mil – 2.081 atendimentos e exames 
gratuitos foram registrados no evento “Fundação Padre 
Albino na praça” realizado dia 24 de setembro último, 
das 9h00 às 12h00, na Praça Monsenhor Albino. Nesta 
atividade da XXV Semana Monsenhor Albino, todos os 
Departamentos da Fundação ofereceram à comunidade 
orientações, exames gratuitos e atividades de lazer.

Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino realizaram 
teste de glicemia, orientações sobre prevenção das doen-
ças renais e contra queimaduras, aleitamento e doação de 
leite materno, doação de órgãos, orientação nutricional, 
testes de diabetes e informações relacionadas aos cuida-
dos com a hipertensão e a obesidade, prevenção sobre 
AIDS/DSTs, orientação postural/preventiva e orientação e 
apresentação do trabalho preventivo realizado em parce-
ria com o EMCAa sobre a dengue. O Hospital de Câncer 
vendeu camisetas promocionais, bottons e informou so-
bre a construção do Serviço de Radioterapia.

O Padre Albino Saúde (PAS) fez exame de colesterol e 
para quem não estava em jejum foi fornecido um vale e, 
através da Medicina Preventiva, desenvolveu atividades 
voltadas para crianças e adultos com o slakline, com super-
visão de dois educadores físicos. As pessoas preencheram 
cadastro para sorteio de vagas no grupo de emagrecimen-
to da Medicina Preventiva e as crianças ganharam bexigas.

O curso de Enfermagem da FIPA fez avaliação de pés 
diabéticos. Os acadêmicos preencheram a fi cha de par-
ticipação, aferiram a pressão arterial e orientaram sobre 

prevenção, cuidados e con-
troles da H1N1. Em seguida 
a pessoa fez as aferições an-
tropométricas com os cursos 
de Educação Física e a glice-
mia capilar e demais exames 
e orientações na tenda dos 
hospitais Emílio Carlos e Pa-
dre Albino. Os alunos do gru-
po de estudos em Oncologia 
fi caram na tenda do Hospi-
tal de Câncer de Catanduva 
orientando o autoexame e a 
prevenção ao câncer gineco-
lógico e de próstata.

Professores e alunos dos 
cursos de Bacharelado e Li-
cenciatura em Educação Físi-
ca da FIPA fi zeram as avalia-

ções físicas - percentual de gordura, IMC (Índice de Massa 
Corporal), RCQ (Relação Cintura-Quadril), análise postural 
e fl exibilidade. De acordo com os resultados, os avaliados 
foram instruídos a adotar estilo de vida mais saudável.

Alunos do curso de Biomedicina da FIPA, acompa-
nhados por docentes, realizaram exames de tipagem 
sanguínea e glicemia capilar e orientaram sobre o vírus 
da Dengue e do Zika, gripe H1N1, Doenças sexualmente 
transmissíveis, vacinação contra HPV e diarreia infantil e 
hábitos saudáveis e qualidade de vida.

Os alunos do Ensino Médio do Colégio Catanduva fi -
zeram exposição de jogos matemáticos e conduziram a 
roleta “Teste seus Conhecimentos”, estimulando e testan-
do conhecimentos gerais através de questões. As pesso-
as que acertaram as respostas ganharam um brinde.

Através de cartões ilustrativos, o Recanto Monsenhor 
Albino levou relatos de vida dos seus idosos para divul-
gar a instituição, seus moradores e as atividades desen-
volvidas em benefício deles.

O curso de Pedagogia da FIPA desenvolveu o projeto 
“Encantando e reciclando com Vinícius de Moraes”, atra-
vés de estações de recursos pedagógicos: varal de leitura 
com a poesia A arca de Noé; Ofi cina Pedagógica - confec-
ção de um personagem relacionado à poesia de Vinícius 
de Moraes e O encanto dos brinquedos reciclados: di-
nâmicas com brinquedos confeccionados com diversos 
tipos de materiais recicláveis integrados à temática.

O AME/Ambulatório Médico de Especialidades divul-

gou o projeto AME ao próximo, contra o absenteísmo, fez 
cadastro de doares de medula óssea e distribuiu mudas.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fun-
dação, José Carlos Rodrigues Amarante, disse que essa 
atividade simboliza o espírito da Semana Monsenhor 
Albino - fazer com que as pessoas não se esqueçam de 
Monsenhor Albino. Para ele, “o melhor foi que as pessoas 
souberam em tempo real como estava a saúde delas e é 
exatamente para isso que a Fundação existe”.

VESTFIPA recebe 1427 alunos de 37 escolas

 As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) rece-
beram nos três dias de realização (04, 05 e 06 de outu-
bro) da VESTFIPA, no Câmpus Sede, 1.427 alunos de 37 
escolas de Ensino Médio de Catanduva e região.

Na feira, os alunos visitantes conheceram os oito 
cursos oferecidos pela FIPA, tiraram dúvidas sobre as 
profissões, fizeram visitas guiadas pelo câmpus, as-
sistiram apresentação do grupo Flor de Chita e rece-
beram brinde.

A feira, realizada pelo segundo ano no complexo es-
portivo do Câmpus Sede, foi um sucesso e só recebeu 

elogios de professores, visitantes e dos Coordenadores 
dos cursos da FIPA. A Profª Sandra Oliveira, da escola 
“Paulo de Lima Correa”, de Catanduva, disse que a VES-
TFIPA apresenta de forma objetiva os cursos e seus be-
nefícios. “A interação na quadra é muito legal. Os alu-
nos gostam de ter contato direto com alunos da FIPA 
e, assim, podem saber, de fato, como são os cursos”. Ela 
sugeriu a inclusão de palestras sobre os cursos. As alu-
nas Lorena e Natasha concordaram com a Profª Sandra: 
gostaram de tudo e pediram palestras. A Profª Mara Re-
gina Antunes Barretto, da ETEC Elias Nechar, elogiou a 
organização, a estrutura de apoio e a simpatia dos mo-
nitores. “Poderiam falar um pouco sobre a história do 
prédio”, pediu. 

A Liga do Coração do curso de Medicina da FIPA pro-
moveu a II Jornada do Coração dia 15 de setembro, às 
19h30, no Anfi teatro Padre Albino.  Com o tema “Esteno-
se aórtica no idoso” foram ministradas as palestras “Es-
tenose Aórtica: apresentação de caso e tratamento com 
implante valvar aórtico transcateter (TAVI)” pelo Prof. Dr. 
Fernando Stuchi Devito e ”Consequências do tratamento 
e envelhecimento com dignidade” pelo Prof. Dr. Eduardo 
Marques da Silva, ambos docentes do curso.

A jornada foi aberta ao público, dirigida aos profi ssio-
nais da área da saúde e emitiu certifi cados aos partici-
pantes e contagem de carga horária para Internos.

No último dia 29 de setembro, na sala de Ginástica 
do Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio, os cursos de 
Licenciatura e Bacharelado em Educação Física da FIPA 
promoveram o I Encontro de Orientação Técnica para 
professores da Rede Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio. Os professores de Educação Física da Rede Esta-
dual participaram dos cursos de Atualização em Voleibol, 
com a Profª Luciana de Carvalho Leite, e de Atualização 
em Handebol, com o Prof. Fernando Varoto. 

O Encontro faz parte do projeto dos cursos de Edu-
cação Física de acolhimento ao egresso e contou com a 
participação da  Coordenadora do Núcleo Pedagógico 
de Educação Física da Diretoria de Ensino de Catanduva, 
Profª Regina Maria Lopes. O objetivo foi atualizar os parti-
cipantes quanto às modalidades esportivas e apresentar 
a eles o novo complexo esportivo do Câmpus. 

O Recanto Monsenhor Albino realizou de 26 a 30 de 
setembro último a sua Semana do Idoso.  Durante a se-
mana, programação intensa: ida à Pizzaria Cascata; Baile 
da Primavera, com músicas dos anos 50, 60 e 70 e bolo 
doado pelo Posto Venni; passeio na Chácara Buniak, com 
música ao vivo do Blackout Samba, lanche e sorvete, 
doação da Sorveteria Popular; Tarde do Pastel, seguida 
de bingo, missa de encerramento no Recanto, celebrada 
pelo Padre Francisco, e passeio ao shopping seguido de 
lanche na praça de alimentação. 

Todos os dias foi servido “almoço especial”, supervi-
sionado pela nutricionista Fabiana Coutrin.

II Jornada do Coração

Encontro de orientação técnica

Recanto Monsenhor Albino

realiza a Semana do Idoso

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Lazer para as crianças.

Atendimento e orientação para adultos.

Visita à Biblioteca.

Atividade na sala de ginástica e dança.



Outubro/2016 12

REMETENTE: Fundação Padre Albino - Rua dos Estudantes, 225 - 15.809-144 - Catanduva - SP

O Hospital Padre Albino venceu o 
Referências da Saúde 2016 com o case 
“OPME - Desafi o na Gestão - Confl ito de 
interesses”, inscrito no pilar Gestão Ad-
ministrativo-Financeira, e a Enfermeira 
OPME Ariane Fernanda Sanches é a Pro-
fi ssional Referência da Saúde 2016. O case 
é fruto das ações do Planejamento Estra-
tégico do Centro de Serviços Comparti-
lhados (CSC) da Fundação Padre Albino 
e teve seu início em 2015. Em segundo 
lugar fi cou o Hospital Sírio Libanês e em 
terceiro a Unimed Vitória.

O Referências da Saúde é um estu-
do anual realizado pelo portal e revista 
Saúde Business com apoio da PwC e que 
tem como propósito retratar e destacar 

Hospital Padre Albino é Referência da Saúde 2016
o grau de maturidade de gestão dos 
players do setor da saúde. O foco do es-
tudo são hospitais, operadoras de planos 
de saúde (cooperativas, seguradoras, au-
togestões, medicina de grupo), centros 
de medicina diagnóstica e empresas de 
home care. O objetivo do estudo é ava-
liar cada segmento em cinco diferentes 
pilares: gestão administrativo-fi nanceira; 
gestão de pessoas, gestão de tecnologia 
da informação, qualidade assistencial e 
governança corporativa.

Dos 151 cases inscritos, 75 foram 
convidados a apresentar o material na 
fi nal do estudo, que aconteceu dias 27 
e 28 de setembro últimos no Hospital 
Innovation Show. Durante o evento, 

A administração dos hospitais da Fun-
dação Padre Albino, em conjunto com o 
Núcleo da Qualidade, realizou a primeira 
auditoria interna do Programa Compro-
misso com a Qualidade Hospitalar – CQH 
no dia 31 de agosto no “Emílio Carlos” e 
no dia 1º de setembro no “Padre Albino”.

No dia 29 de agosto, o Núcleo da 
Qualidade recebeu as documentações 
hospitalares e no dia 30 um grupo for-
mado por colaboradores da instituição 
fez a análise e validação das informa-
ções. Após a consulta teórica, os profi s-
sionais fi zeram a avaliação prática com 
a visita in loco seguindo os critérios do 
roteiro do CQH no dia 31 de agosto nos 
setores do Hospital Emílio Carlos e no dia 
1º de setembro nas unidades do Hospital 
Padre Albino.

De acordo com a enfermeira coorde-
nadora do Núcleo da Qualidade dos hos-
pitais da Fundação Padre Albino, Maria 
Claudia Piccolo Barbosa, a equipe acredi-
ta na evolução dos processos a partir des-

Hospitais da Fundação realizam 

auditoria interna do CQH

O Serviço de Enfermagem do Hos-
pital Emílio Carlos iniciou no último 
semestre dois projetos relacionados 
à administração de medicamentos. A 
instituição adquiriu quatro carrinhos 
de medicação e implantou o transpor-
te de medicamentos por profissional 
especializado. 

De acordo com enfermeiro responsá-
vel pelo Serviço de Enfermagem do “Emí-
lio Carlos”, Jeferson Cavalcante de Souza, 
o carrinho de medicação garante a segu-
rança do paciente, pois evita erros como 
a troca de medicamento, por exemplo. 
“Os pacientes são informados sobre qual 
medicamento será administrado, antes 

Administração de medicamentos: 

Hospital Emílio Carlos implanta melhorias

do preparo do mesmo”, explica. A ferra-
menta auxilia o processo humanizado da 
assistência de enfermagem.

A entrega dos medicamentos nas en-
fermarias está mais ágil revela Jeferson. 
O novo fl uxo do transporte da medica-
ção garante que os produtos cheguem 
aos setores com maior segurança e mais 
rapidez. “Um profi ssional especializado 
realiza todo o trabalho necessário com o 
apoio da equipe de enfermagem”, conta.

As adequações integram um plano 
institucional de melhorias que vem sendo 
executado para que a qualidade do aten-
dimento prestado aos usuários do Siste-
ma Único de Saúde – SUS seja mantida. se movimento. “Há muito trabalho, mas 

todos estão envolvidos”, comenta. Para 
ela, o momento é de ação e perseverança 
para que as melhorias aconteçam.

A gerente assistencial e membro do 
Comitê Gestor dos hospitais da Funda-
ção, Adriana Bianchi Tanaka, ressaltou a 
importância do envolvimento de todos 
os colaboradores com o programa de 
qualidade gerenciado por ela e coorde-
nado pelo Núcleo da Qualidade. “O mo-
delo de excelência de gestão no setor 
da saúde visa contribuir com a melhoria 
contínua dos processos e da qualidade 
no atendimento”, explica.

As práticas do CQH são encontra-
das em organizações líderes de “classe 
mundial” que buscam se aperfeiçoar e se 
adaptar às mudanças globais.

O Núcleo da Qualidade apresentará o 
relatório com as oportunidades de me-
lhorias à gestão hospitalar e deverá or-
ganizar outras auditorias internas antes 
da visita ofi cial de certifi cação.

todos os fi nalistas apresentaram um 
pôster e especialistas do mercado pas-
saram durante o dia para dar as notas 
relativas a tópicos propósito, diagnósti-
co x solução projetada, execução, bene-
fícios apurados e inovação. A premiação 
aconteceu às 18h00 do dia 28 de setem-
bro, com entrega de troféus no palco 
principal do evento.

O case fi nalista foi desenvolvido pela 
equipe formada por Ariane Fernanda 
Sanches, Enfermeira OPME; Natália Boso 
Manfrin, Farmacêutica; Fabrícia de Cássia 
Presente, Enfermeira; Rogério Goltardo, 
Gerente de Compras, e Eliezer Clemente 
Valle, Coordenador de Logística.

A enfermeira Ariane Sanches disse que 
os objetivos do projeto foram redução de 
custos, aprimoramento de processos em 
OPME e busca por novos fornecedores no 
mercado, mantendo equilibrada a relação 
custo benefício para todos os envolvidos. 
Ela ressaltou que o projeto já trouxe para 
a instituição a redução de 20% (R$ 900 mil 
reais) nos gastos de OPME, comparados 
ao ano anterior, além da rastreabilidade 
do histórico de cada produto.

Para Ariane, o projeto foi inovador, 
pois através dele foi criado um Setor de 
OPME (Órteses, Próteses e Materiais Es-
peciais), defi nidos os processos ineren-
tes a este fl uxo, identifi cadas as práticas 
positivas e aquelas que precisavam ser 

alteradas ou aprimoradas e criação de 
fl uxograma para dispensação dos mate-
riais especiais. “Com esse projeto na área 
de gestão em OPME buscamos a segu-
rança do paciente, a efi ciência operacio-
nal, a redução de desperdícios, obtendo 
boa relação de custo-benefício, minimi-
zação de glosas/atrasos no faturamento, 
tornando o setor economicamente viá-
vel”, explicou a enfermeira.

A Fundação Padre Albino, além do 
fi nalista, apresentou outros três cases: 
Gestão de pessoas com o case: De olho 
no placar! Visões e lições para desenvol-
ver um time de alta performance; Gestão 
de Tecnologia da Informação com o case: 
Redução de custos com antivírus freewa-
re e Qualidade Assistencial e Governança 
Corporativa com o case Humanização na 
assistência ao paciente através do acolhi-
mento e empoderamento do acompa-
nhante hospitalar.

A participação da Fundação Padre 
Albino na apresentação dos cases, de 
acordo com o presidente da Diretoria 
Administrativa, José Carlos Rodrigues 
Amarante, “evidencia a preocupação da 
instituição para com a Gestão do Setor da 
Saúde, pois permite aos colaboradores se 
espelharem nos resultados e se motiva-
rem na busca da performance para alcan-
çar metas estratégicas”.

Grupo faz a análise e validação das informações.

O Programa 5S reativado no último mês 
de maio pelo Núcleo da Qualidade dos 
hospitais da Fundação Padre Albino tem 
a participação efetiva dos trabalhadores. 
A metodologia propõe melhorias que in-
cluem desde a organização dos setores de 
trabalho até a padronização dos processos.

Os hospitais já trabalham os sensos da 
utilização, organização, limpeza e saúde. 
No mês de outubro, a coordenação do 
programa fez visitas nos dias 10 no “Emi-
lio Carlos” e no dia 11, no “Padre Albino” 
com o objetivo de avaliar a prática diária 
dos sensos. Ao todo, já foram realizadas 
quatro auditorias internas pelos colabo-
radores que são auditores do programa.

De acordo com a enfermeira respon-
sável pelo projeto, Maria Cláudia Piccolo 
Barbosa, o programa tem como objetivo 

Colaboradores dos hospitais 

aderem ao Programa 5S

principal melhorar a qualidade dos pro-
dutos e serviços. “Já é possível notar um 
ambiente de trabalho melhor e com oti-
mização dos recursos disponíveis”, revela.

Considerando a somatória dos sen-
sos auditados, o setor com a pontuação 
maior ou igual a 48 é considerado con-
forme. No Hospital Emílio Carlos 83% 
das unidades auditadas está de acordo 
com os critérios do Programa 5S. Já no 
Hospital Padre Albino, 80% das unidades 
está regular, segundo os auditores. No fi -
nal do ano, os setores participantes com 
pontuação de 80 a 100 devem ser certi-
fi cados pela participação do programa.

A metodologia 5S surgiu na década 
de 50, no Japão, e tem como objetivo 
apresentar resultados expressivos em re-
lação à padronização dos processos.

Carrinho para medicação: a entrega dos medicamentos fi cou mais ágil.

Comunicação/HPA

Comunicação/HPA


