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VESTFIPA recebe mais de 1.400 alunos de Catanduva e região
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizaram dias 1º e 02 

de outubro, no Complexo Esportivo do Câmpus Sede, a Feira VESTFIPA, 
que recebeu a visita de 1.478 alunos do Ensino Médio de 31 escolas 
estaduais e particulares de Catanduva e região. Última página.

FIPA amplia instalações para os 

cursos de Educação Física

Hospitais aderem à paralisação 

nacional da assistência eletiva

PAS programa orientação às gestantes

Medicina pesquisa uso de 

ergogênicos em academias

Gincana entre colaboradores

 arrecada produtos de higiene

As FIPA, em mais uma expansão do seu complexo esportivo, vai cons-
truir, no Câmpus Sede, um prédio com 1.005 metros quadrados para os 
cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física. Página 07.

Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino aderiram à paralisação na-
cional da assistência eletiva (atendimentos ambulatoriais/não urgentes) 
proposta pela Federação das Santas Casas e Hospitais Benefi centes do 
Estado de São Paulo/FEHOSP e Confederação das Santas Casas do Brasil/
CMB e realizada dia 25 de setembro. Página 09.

O Padre Albino Saúde realizará nos dias 22 e 29 de novembro, no An-
fi teatro Padre Albino, a 19ª edição do Bebê de A a Z. As inscrições estão 
abertas na sede do plano, na Rua Maranhão, 1137. Página 11.

O docente do curso de Medicina das FIPA, Dr. Durval Ribas Filho, está 
coordenando a pesquisa “Avaliação do uso de ergogênicos por pratican-
tes de academia no Noroeste e Nordeste do Estado de São Paulo”. Dois 
acadêmicos farão a pesquisa em academias das cidades de São José do 
Rio Preto, Catanduva, Pindorama, Taquaritinga, Jaboticabal, Ribeirão Pre-
to e Cajuru. Página 04.

Durante a XXIII Semana Monsenhor Albino, os colaboradores dos hospi-
tais Emílio Carlos e Padre Albino realizaram gincana solidária com o objetivo 
de arrecadar produtos de higiene pessoal para o Recanto Monsenhor Albino 
e para os clientes internados pelo SUS naqueles hospitais. Página 11.

Responsabilidade Social As Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA), através dos seus oito cursos, participaram, de 15 a 20 de setem-
bro, da Semana da Responsabilidade Social, iniciativa da Associação Bra-
sileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) que visa divulgar as 
atividades desenvolvidas pelas IES com a comunidade. Página 06.
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A feira recebeu grande número de alunos nos três períodos de realização.

Coletiva à imprensa para informar sobre o movimento.
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Dica do Poupinho

Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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Prezado leitor. 
No momento em 
que você estiver 
lendo este edito-
rial já estaremos 
sabendo quem 
será o primeiro 
mandatário (ou 
mandatária) do 
país para os pró-

ximos quatro anos.
Após uma extenuante festa democrática, 

nós, eleitores e eleitoras brasileiros, por nos-
sa livre e espontânea vontade, escolhemos 
quem conduzirá o destino do país, para o bem 
ou para o mal. Assistimos, durante todo o perí-
odo eleitoral, acalorados – e às vezes exagera-
dos – debates sobre quem seria o melhor can-
didato (a) e suas respectivas propostas para a 
melhoria geral do povo brasileiro e da nação 
como um todo.

Na verdade ouvimos e vimos mais críticas 
recíprocas do que propriamente propostas; 
talvez em razão de certa imaturidade ainda da 
nossa jovem democracia, em que pese já te-
rem decorridos quase trinta anos da atual fase 
democrática, na acepção da palavra. Ouvimos 
também muitas opiniões sobre socialismo e 
liberalismo, direita e esquerda, ricos e pobres, 
nós contra eles etc., sem entender muito bem 
o signifi cado de tudo isso. 

Para a grande maioria de nós, pobres mor-
tais, toda essa discussão não faz muito sentido, 
até porque a nossa percepção da realidade fi ca 
muito aquém (ou muito além) das grandes 
questões fi losófi cas, que só vamos entender 
mesmo ao roncar da barriga vazia ou na maca 
enferrujada no corredor de um hospital qual-
quer, entre outras realidades palpáveis. Mesmo 
assim, muitos, resignados, ainda dirão: fazer o 
que? Deus quis assim! Certamente que não. 
Deus não quis e nem quer que seja assim. Aliás, 
penso até que Deus não tem nada a ver com 
isso desde quando deixou o mundo à mercê 

dos homens para que dele nos servíssemos e 
cuidássemos, bem como de nossos semelhan-
tes. Tudo bem que para nós que cremos há 
sempre a possibilidade de rogarmos por uma 
ajudazinha a Deus e Ele certamente não se ne-
gará. Mas penso também que grande parte da 
solução está em nossas próprias mãos, a partir 
do momento em que podemos fazer nossas 
escolhas de forma consciente e não de forma 
desleixada, permitindo que outros as façam 
por nós. É certo também que sempre há a pos-
sibilidade de errarmos na escolha, quanto é 
certo também que sempre haverá uma próxi-
ma oportunidade para escolhermos melhor, se 
não desistirmos de escolher. 

Muitas das mazelas que experimentamos 
nos serviços públicos de responsabilidade 
do Estado advêm de maus governantes que 
ou ajudamos a escolher ou, no mínimo, nos 
omitimos em escolher votando em branco ou 
anulando o voto. Uma atitude assim nos der-
roga até mesmo do direito de reclamar, já que 
quando fomos chamados à responsabilidade 
dela nos esquivamos. 

Saúde, educação, saneamento básico, 
segurança, moradia etc. são direitos do cida-
dão e dever do Estado. Só que muitas vezes 
nos esquecemos de que o Estado também 
somos nós, que nos fazemos representar no 
Poder Legislativo e Executivo pelos políticos 
profi ssionais que livremente escolhemos. Por-
tanto, criticar o Estado, ou seja, a nós próprios, 
é direito inalienável e exclusivo daqueles que 
participaram efetivamente do processo de es-
colha. Nem mais nem menos. 

Exigir melhores condições de saúde para 
todos, indistintamente e independentemente 
de preferências partidárias, é direito de todos 
os que, legitimamente, exerceram seu poder 
de escolha. 

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP) e Membro do 

Conselho de Administração da Fehosp.

Membros Suplentes

Luiz Marcos Garcia
Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
Nelson Aparecido Oliani

s.

A vida

Você pode ter defeitos, viver ansioso e 
ficar irritado algumas vezes, mas não se es-
queça de que sua vida é a maior empresa 
do mundo. E você pode evitar que ela vá a 
falência. Há muitas pessoas que precisam, 
admiram e torcem por você.

Gostaria que você sempre se lembrasse de 
que ser feliz não é ter um céu sem tempes-
tade, caminhos sem acidentes, trabalhos sem 
fadigas, relacionamentos sem desilusões.

Ser feliz é encontrar força no perdão, 
esperança nas batalhas, segurança no pal-
co do medo, amor nos desencontros. Não é 
apenas comemorar o sucesso, mas apren-

der lições nos fracassos. Ser feliz é reconhe-
cer que vale a pena viver, apesar de todos 
os desafios, incompreensões e períodos 
de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos 
problemas e se tornar um autor da própria 
história. É agradecer a Deus a cada manhã 
pelo milagre da vida.

Jamais desista de si mesmo. Jamais de-
sista das pessoas que você ama. Jamais de-
sista de ser feliz, pois a vida é um obstáculo 
imperdível, ainda que se apresentem deze-
nas de fatores a demonstrarem o contrário. 
Pedras no caminho? Guarde todas; um dia 
construirá um castelo...
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Durante a limpeza de áreas grandes, 

acender apenas as luzes necessárias. Outubro/2014 3

ANIVERSÁRIOS
Membros Conselheiros da 

Fundação Padre Albino

03 – Dr. Diomar Paleta
12 – Prof. Joaquim Carlos Martins
27 – Dr. Nelson Jimenes
29 – Rodrigo Alonso Garcia

Membros Honorários da 

Fundação Padre Albino

10 – Jayme de Andrade Telles

Coordenadoria Geral

04 - José Donizeti da Silva
21 - Alessandro Favarom Pirota
21 - Danilo Scarmagnan Crisostomo
23 - Leonardo Henrique Mismito
29 - Cristiane Valéria da Silva P. de Oliveira
 

Hospital Padre Albino

01 - Everson de Souza
Maria Suzana de Oliveira

02 - José Carvalho de Souza
Liliane Cristina de Souza Florentino

03 - Edson Luis Aparecido Ferreira Barbosa
Kellen Cristina Veneziano

05 - Ozéias Ujaque
06 - Andreza Mathias Navarro

Francisca Honorata Melo Freitas
Jéssica Lilian Moreira Barbosa
Natália Boso Manfrin

07 - Drª Adriana Romero Braga
Ana Carolina Eugênio Dias
Irene Euzébio
Márcia Cristina Ferraz Pereira

08 - Valdete Salles Maransatto
09 - Margaret Bregolato Nicoleti

Miriele Cristina Pereira da Silva
Sirlei Aparecida Mena Furlan

10 - Marli Maria Camilo Carai
11 - Cleonice Queiróz dos Santos

Damaris Aline dos Santos
Dario Hernandes
Giselda Mara Orlando Gozzo
Josélia Cristina Octaviano
Lirian Leandra Pereira
Priscila Borges Guimarães
Vera Lúcia Alberganti Lucci

12 - Marciclea Melo Pereira
Natália da Silva Estevo

13 - Liliane Patrícia Bernaldo Conceição
Maria Ivonete Chagas
Naoni Monisi Flor

14 - Elizabeth de Lima Crosariol
Lúcia Alves da Silva Araújo
Tamiris Piovesan

15 - Marco Roberto dos Santos Amaral
Maria de Lourdes dos Santos

17 - Richard Aparecido Pezarini
18 - Débora Cristina Amaro

Delzuita Souza Santos
Isabel Cristina de Oliveira
Rosana Brugunholi

19 - Rosimeire Aparecida Perossi Mellado
Rute Lourenço da Silva

20 - Creuza de Fátima Campos
Maria de Lourdes Cristianotte Costa
Queila Rafaela Rodrigues da Silva

21 - Janete Cristina da Silva Costa
Paula Cristina Vieira de Souza
Sérgio Valentim Trigo

22 - Jaqueline Belon
Maria José Pereira Magalhães

23 - Aliane Nascimento Silva Bastos
24 - Cristiane Aparecida Viana Acevedo

Edineia Crispim de Oliveira
Maria das Graças Franca
Maria Nadege Castanha de Angelo
Nair Feliciana de Campos Silva

25 - Ana Maria da Penha 
Francismeire Ap Rodrigues dos Santos

26 - Graziela Sanches Nasso
27 - Alessandra Cristina Mauricio

Márcio Ricardo da Silva
Vanessa Garavelo Sus

28 - Berenice Giselia Baldan
29 - Joana Pinto 
30 - Cosmo Luis André Vaz

Lucimara Tartaglia Honorato
Sueli Rodrigues Valente

Hospital Emílio Carlos

02 - Maria de Fátima Bueno Almeida Romana
06 - Conceição Aparecida Mancini Gardini

Silvania Gomes da Silva
07 - Ana Paula Pinha
08 - Vilma Alves de Moraes
09 - Josicler Alves de Queiróz da Cruz

Nayara Murinelli Benedette
Roseli de Oliveira Brito

10 - Mônica de Moraes
Tatiane Machado

11 - José Eugenio Baisso
Maria Aparecida Veronesi Bigoni

12 - Idevanir Aparecida Gussi da Silva
Vanessa Mariano

13 - Márcia Regina da Silva Carvalho
18 - Maria do Carmo Galan Amaro

Vanessa do Carmo Vicente Gravata
19 - Eunice José da Silva Pereira
20 - Maria Rita de Cássia Jeronimo Bonfi m

Noelia Almeida Teixeira da Silva
21 - Fernando Henrique da Cruz
23 - Sonia Aparecida Fernandes Casaletti
26 - Mariele Curti

ESTE CORAÇÃO CONTINUA

A BATER POR VOCÊ!

NOVEMBRO
27 - Andreza Correia Dourado da Silva

Rosicleia Gomes dos Santos Camargo
28 - Angela Aparecida Gutierres Barretos

Ivone Alves Battilani
Odete Aparecida Bugatti

30 - Carla Defendi
Madalena Aparecida Correa

Recanto Monsenhor Albino

07 - Benedito Daniel de Almeida
Odanir Esteves

08 - Sandra Ap.  Rosan de Paula Erchenberge
09 - Roseli Aparecida Rocha da Mata
11 - Zenaide Vieira Silva Barboza
15 - Dulcineia Tavares de Menezes Nery
25 - Valtencir Alexandre dos Santos

Museu Padre Albino

17 - Prof. Sérgio Luiz de Paiva Bolinelli           
 

Padre Albino Saúde

06 - Rafaela Perpétua de Oliveira
08 - Carolina Bianchi Freitas
17 - Bianca Moraes Ribeiro
25 - Dayene de Souza

Ambulatório Médico de Especialidades - AME      
06 - Cintia Cristina de Carvalho Florindo
08 - Josandra de Cássia Airoldi
10 - Raphael Martinho Lopes
16 - Karulini Davoli Prescilio Polo
30 - Isabel Cristina L. Medeiros Rascaglia
  

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino    
03 - Janete Rodrigues de Silva
05 - Profª Therezinha Hernandes Gonzales
06 - Profª Dircelene Jussara Sperandio

Prof. Leonardo Eid Marques
07 - Profª Luciana de Carvalho Leite
09 - Prof. Marcos Antonio Lopes

Rosinei de Lourdes Mandelle de Paula
12 - Carmen Cristina Cezare Simões

Prof. Everaldo Gregio 
14 - Prof. Marcos Oliveira de Melo
16 - Prof. Arlindo Schiesari Junior
17 - Prof. Marcelo Tricca Figueiredo

Renata De Fazzio Stuchi
Tatiane Sabião do Nascimento Ravazzi

20 - Erika Cristina Milanez
Luis Antonio Zanardi
Márcia Aparecida Mota Zirondi
Profª Silene Fontana
Profª Zélia de Oliveira Pantaleão

21 - João Paulo Aparecido P. da Silva
Prof. Ricardo Bosquesi

29 - Ricardo Leandro Marchesim 

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

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000

s,

s.



Pesquisa analisa processo de empresa de móveis

Outubro/2014

Funcionários homenageados do mês

dades consideradas naturais das va-
riabilidades especiais, responsáveis 
pelos diversos tipos de distorções na 
produção, por exemplo, número de 
peças produzidas com defeitos, cum-
primento dos prazos de entrega, insa-
tisfação do cliente etc.

A pesquisa tem por objetivo mos-
trar para o empresário, como estra-
tégia gerencial, a importância de se 
conhecer o grau de variabilidade na 
sua linha produção, verifi cando se a 
mesma está relativamente estável, 
bem como se está satisfazendo os 
requisitos do seu cliente. Para isso é 
necessário traduzir essas necessida-

Gilmara do Carmo – Recepção
Fábio Martinez – Transportes
Bruno Machado Dutra de Morais – Telemarketing
Michelle Sona da Silva – Administração
Marcos Leão Alves – Monitoramento
Aparecido do Carmo Santos – Monitoramento
Jéssica Naiane Gomes – SAME
Antonio Gaspar Guerbas – Laboratório
Silvana Ferreira – Serviço de Higiene e Limpeza
Belchior Lucas Soares – Portaria
Magaly Aparecida da Silva – Serviço de Nutrição e Dietética
Luis Carlos Girabel – Manutenção
Nathalya Leonardi Marquesini – Enfermagem
Silvana Apolaro – Unidade de Terapia Intensiva
Patrícia F. de Araújo – C2 Par Masculino
Lucas Adriano dos Santos – C3 Par
Márcia Luciane Messias Class – C3 Impar
Débora de C. Sampaio – C2 Impar
Edna Gavioli – C4
Natalina Aparecida Furoni – Central de Materiais e Esterilização
Rogério Torres – Centro Cirúrgico

Elisangela Patrícia de Moura – Laboratório de Análises Clínicas
Daniela Aparecida Pretti – 5° Andar
Ariane Cristina Alves de Toledo – 4° Andar
Andreia Regina Voltarelli – 3° Andar
Marisa Cristina Alexandre – Pediatria
Antônio Aparecido Gasparini – UTI Adulta
Glaucieli  Thays Oliveira – Centro Cirúrgico
Claudina Angélica Crocciari – Unidade de Urgência e Emergência
Amador Gomes da Silva – Unidade de Tratamento de Queimados
Gesebel Baia Souza – Pronto Atendimento
Rosimara de Campos – Hemodiálise
Sônia Cristina de Brito – Maternidade I
Cleide Paulino – Maternidade II
Isabel Moreira Ferreira da Silva – Berçário
Pérside Valzacchi Fernandes – Centro Obstétrico
Jucinéia Lima Rodrigues – Posto III
Erica Patrícia Marim Barbosa – UTI Neonatal
Gisele Fernanda Santana – UTI Infantil
Josiane Paula Souza – Agência Transfusional
Clarice Aparecida dos Santos – Banco de Leite
Aparecida Fátima Romera – Serviço de Higiene e Limpeza
Renata Ribeiro Bittencourt – Fisioterapia 
Fabiana Berteli Santos – PABX
Telma Maria Ribeiro de Oliveira – Almoxarifado
José Luis Cabreira – Raio X
Daniela César Ramos – Recepção 
Silene Squinca Tessari – Recepção Pronto Atendimento
André M. da Silva – Portaria 

des em parâmetros 
denominados espe-
cifi cações, traçando 
uma curva que iden-
tifi cará a tolerância 
especifi cada pelo 
cliente. “É sempre 
bom lembrar que 
não basta um pro-
cesso estar sobre 
controle; deve-se ve-
rifi car se ele também 
é capaz de atender 
as especifi cações da 
sua clientela”, ressal-
ta o Prof. Nilson.

4

Novembro - Datas comemorativas

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
09 – Dia do Hoteleiro
12 – Dia do Diretor de Escola
15 – Proclamação da República 
(1889)
17 – Dia da Criatividade
18 – Dia do Conselheiro Tutelar

19 – Dia da Bandeira Nacional
20 – Dia nacional da consciência ne-
gra, do Auditor Interno, do Biomé-
dico, 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

Os alunos do curso de Adminis-
tração Matheus da Silva Oliveira, An-
dré Jonas Lucena, Ernest Regalado e 
Danilo Sanches Francisquetti, orien-
tados pelo Prof. Ms. Nilson Mozas 
Olivares, estão desenvolvendo o pro-
jeto de pesquisa “Utilização das car-
tas controle e análise de capabilidade 
como importância estratégica geren-
cial em uma linha de produção”, que 
se realiza em uma empresa de móveis 
na cidade de Itajobi/SP. 

O projeto investiga o comporta-
mento da variação a qualquer tipo 
de processos industriais ou serviços, 
distinguindo o que são as variabili-

Dica do Poupinho

Ao sair da sala, desligue a luz.z.

Medicina pesquisa uso de

ergogênicos em academias

Nos esportes, vários recursos 
ergogênicos têm sido usados, 
tais como equipamentos e rou-
pas mais leves, métodos de con-
trole do estresse e ansiedade e 
inclusão de nutrientes a fi m de se 
obter maior efi ciência física nas 
competições. Os suplementos 
nutricionais, amplamente utili-
zados por atletas, consumidores 
em alta escala, têm sido também 
cortejados pelo público em geral. 
No entanto, a American Dietetic 
Association (ADA), a Canadian 
Dietetic Association (CDA) e o 
American College of Sports Medi-
cine (ACSM) afi rmam que apenas 
atletas que restringem a ingestão 
energética, que usam práticas 
de perda de peso drásticas, que 
eliminam um ou mais grupos 
de alimentos de suas dietas ou 
consomem dietas com alta pro-
porção de carboidratos e baixa 
densidade de nutrientes podem 
necessitar de alguma suplemen-
tação dietética.

A partir dessas afi rmações, o 
docente do curso de Medicina 

das FIPA Dr. Durval Ribas Filho 
está coordenando a pesquisa 
“Avaliação do uso de ergogêni-
cos por praticantes de academia 
no Noroeste e Nordeste do Esta-
do de São Paulo”, que tem a par-
ticipação dos alunos Fillipe de 
Biaggi Borges da Silva e Renan 
Isa Botura.

De acordo com Dr. Durval, a 
pesquisa objetiva analisar o per-
fi l antropométrico, faixa etária, 
sexo e escolaridade dos pratican-
tes de atividade física em aca-
demias do nordeste e noroeste 
paulista a partir da prevalência 
do uso de ergogênicos e suple-
mentos nutricionais.

A pesquisa será feita através 
de questionários aplicados em 
praticantes de atividades físicas 
em várias academias das cidades 
de São José do Rio Preto, Catan-
duva, Pindorama, Taquaritinga, 
Jaboticabal, Ribeirão Preto e 
Cajuru com avaliação de idade, 
gênero, peso, altura, IMC e uso 
de ergogênicos e suplementos 
nutricionais.

Prof. Nilson e os alunos participantes da pesquisa.
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A vitamina D e o sol

LAZER E VARIEDADES

Outubro/2014

A vitamina D evita a depressão, osteoporose, câncer da próstata, 
câncer da mama e até mesmo efeitos do diabetes e obesidade. É, tal-
vez, o nutriente mais subestimado no mundo da nutrição provavel-
mente porque é “gratuita”: seu corpo a produz quando a luz solar atin-
ge a sua pele.

A vitamina D é produzida pela pele em resposta à exposição e ra-
diação ultravioleta da luz solar natural. Os raios de luz solar natural que 
geram a vitamina D na pele não atravessam o vidro e, por isto, o orga-
nismo não produz vitamina D quando se está no carro, escritório ou 
em sua casa. É quase impossível conseguir quantidades adequadas de 
vitamina D a partir da dieta. A exposição à luz solar é a única maneira 
confi ável para o corpo dispor de vitamina D. Seria necessária a ingestão 
diária de dez copos grandes de leite enriquecido com vitamina D para 
obter os níveis mínimos necessários dessa vitamina.

Quanto maior a distância da linha do Equador e o lugar onde se 
vive, maior será a exposição ao sol necessária para gerar vitamina D, 
pois depende do ângulo de incidência dos raios solares. A maior parte 
do Brasil está perto do Equador.

Pessoas com a pigmentação escura da pele podem precisar de 20-

De nada vale a terra fértil, muito menos a boa semente, se em nossos 
corações não houver o intuito de plantar. 
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Bolinho de chuva 

funcional

Ingredientes 

2 ovos inteiros
3 colheres (sopa) de farinha de berinjela
1 colher (sopa) de farinha trigo integral
2 colheres (sopa) de adoçante culinário
2 colheres (sopa) de leite em pó desnatado
1 colher (chá) de fermento em pó
3 gotas de baunilha
1 pitada de sal

Modo de preparo: Bata no liquidifi cador os ovos junto com adoçante o 
leite o sal e a baunilha. Em um bowl, junte as farinhas e o fermento. Mexa 
juntando os ingredientes que foram batidos. Coloque a massa em formi-
nhas pequenas. Assar em forno pré-aquecido a 160ºC por 10 minutos. 
Servir em seguida.

CULINÁRIA

CURIOSIDADE
Por que os pássaros voam numa formação em V?

Esse tipo de formação ajuda os pássaros a economizar ener-
gia. Aqueles que vão na frente reduzem a resistência do ar 

para os outros. Quando o líder se cansa, ele é substituído por outro 
mais descansado.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Novos usos 

para objetos 

de todo dia

Para controlar a oleosidade 
do seu rosto ao longo do 
dia, use amido de milho 

misturado à base. Funciona 
como um pó mineral...

Segredos culinários
Frituras

1. Para que a linguiça fi que deliciosa, ferva antes em um pouco de 
água. Quando a água secar, deixe que ela frite na própria gordura, sem 
acrescentar óleo. 

2. Quando você fi zer qualquer fritura à milanesa, prepare e deixe na 
geladeira por dez a quinze minutos. Assim, o empanado de ovo e farinha 
de rosca não se desprenderá ao fritar. 

3. Para evitar o mau cheiro de frituras, ferva ao lado, numa panelinha, 
uma casca de laranja, em fogo baixo. 

4. Para fazer uma fritura na manteiga, acrescente uma colherinha de 
óleo. Assim, a manteiga não queimará. 

5. Ao fazer frituras, coloque um pouco de sal no fundo da frigideira, 
para a gordura não espirrar. 

Dica do Poupinho

 Elimine, quando possível, a 

iluminação de áreas externas.

a 

s.

30 vezes mais exposição à luz solar do que pessoas de pele clara para 
gerar a mesma quantidade de vitamina D. Por isto, também, o câncer 
de próstata é muito frequente entre homens negros - é a simples defi -
ciência generalizada de luz solar. Níveis sufi cientes de vitamina D são 
essenciais para a absorção de cálcio nos intestinos. Sem vitamina D su-
fi ciente seu corpo não pode absorver o cálcio, tornando os suplemen-
tos inúteis.

A defi ciência crônica de vitamina D não pode ser revertida rapi-
damente. São necessários meses de suplementação e de exposição à 
luz solar para “reconstruir” os ossos e o sistema nervoso. Mesmo fi ltros 
solares fracos (FPS = 8) bloqueiam em 95% a capacidade do corpo de 
gerar vitamina D. É por isto que o uso constante de protetores solares 
provoca defi ciência crítica de vitamina D. A exposição à luz solar não 
gera a produção excessiva de vitamina D no corpo, porque ele se auto-
-regula e produz apenas a quantidade que necessita.

A vitamina D é “ativada” pelos rins e fígado, antes de ser usada pelo 
organismo e, por isto, doenças renais ou hepáticas podem prejudicar 
muito a ativação da vitamina D circulante. Algumas substâncias deno-
minadas “antioxidantes” aceleram muito a capacidade do organismo 
para lidar com luz solar, sem que ela provoque danos; também permi-
tem a exposição ao sol duas vezes mais tempo sem danos. Um exem-
plo de tais antioxidantes é a astaxantina, poderoso “fi ltro solar interno”. 
Outras fontes de antioxidantes similares são algumas frutas (açaí, romã, 
mirtilo etc.), algumas algas e alguns crustáceos do mar (camarão, “krill” 
etc.) Continua na próxima edição.
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FIPA participa da Semana da Responsabilidade Social

O curso de Direito das FIPA 
promoveu dia 12 de setembro, 
às 19h30, no Câmpus São Fran-
cisco, a palestra “Terceirização, 
Súmula 331 e Repercussão Ge-
ral”, ministrada pelo Dr. Pedro 
Paulo Teixeira Manus, ministro 
aposentado do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST).

O Dr. Pedro Manus traçou 
um histórico da terceirização 
do trabalho no Brasil, apresen-
tou seus pontos positivos e ne-
gativos, cuidou da terceirização 
no serviço público, do que se 
entende por atividade fim e ati-
vidade meio e de como os Tri-
bunais Superiores vêm cuidan-
do do tema em seus julgados. 
Após perguntas, Dr. Pedro ex-
plicou, sucintamente, com base 
na sua experiência, a rotina de 
um ministro de tribunal superior.

            
Direito Eleitoral

No dia 11, às 19h30, a palestra 
foi “Direito Eleitoral – atualidades”, 
ministrada pelo Dr. André Luiz No-
gueira da Cunha. Por quase uma 
hora, Dr. André tratou de temas 
como elegibilidade, voto obriga-
tório, fi cha limpa, sigilo da urna 
eletrônica e anulação de eleição. 
Após a exposição, respondeu a 
várias  perguntas.

O Dr. André Luiz Nogueira 
da Cunha é Promotor de Justiça, 
Mestre em Direito Público, profes-
sor e monitor da Escola Superior 
do Ministério Público do Estado 
de São Paulo, professor convida-
do da Pós-Graduação Lato Sensu 
da PUC, Módulo Crime Eleitoral, 
autor de livro e artigos na área do 
Direito Eleitoral.

As Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA), através dos 
seus oito cursos, participaram, de 
15 a 20 de setembro, da Semana 
da Responsabilidade Social, ini-
ciativa da Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino Su-
perior (ABMES) que visa divulgar 
as atividades desenvolvidas pe-
las IES com a comunidade, pro-
porcionando mais visibilidade e 

Palestra no curso

de Direito

Dica do Poupinho

 Limpe regularmente paredes, 

janelas, pisos e forros.

força aos atos realizados. Além 
dos benefícios à sociedade, as 
ações ainda garantem a certifi ca-
ção das instituições participan-
tes com o Selo Instituição Social-
mente Responsável.

O curso de Administração 
promoveu no dia 20, das 8h00 
às 12h00, no Câmpus São Fran-
cisco, o 3º Encontro Interação 
Bairro-Escola de Responsabili-

dade Social quando foram apre-
sentados para a comunidade 
convidada os projetos de res-
ponsabilidade social do curso - 
O ABC da Informática; O bê-a-bá 
da Informática para bombeiros 
mirins; Informática inclusiva 
para crianças; GDP/Grupo de 
Desenvolvimento Profissional; 
Faeca Junior e Inclusão digital 
para deficientes visuais. Houve, 

ainda, apresentação musical 
pelo deficiente visual Emerson 
Faria e palestra sobre Solidarie-
dade e responsabilidade social 
pelo Prof. Marcílio Antônio Bor-
toluci, Coordenador de Exten-
são do curso.

Na abertura do Encontro, o 
Diretor Geral das FIPA, Dr. Nel-
son Jimenes, disse da satisfação 
pela promoção do evento, res-
saltando que todos têm a res-
ponsabilidade social consigo e 
com o próximo e que Padre Albi-
no foi um grande exemplo.

Durante o ano: consultoria na 
Casa da Criança Sinharinha Netto; 
consultoria na APAE de Catandu-
va; Natal Junior; GDP/Grupo de 
Desenvolvimento Profi ssional; 
Informática inclusiva para defi -
cientes visuais; O bê-a-bá da infor-
mática para os Bombeiros Mirins; 
Informática inclusiva para crianças 
e O ABC da Informática.

Administração

Durante o ano: Atividade física 
e cidadania e Faculdade da 3ª Ida-
de. Atividade realizada durante a 
Semana da Responsabilidade So-
cial: Primavera no Recanto (18/09), 
no Recanto Monsenhor Albino.

Educação Física (Licenciatura 

e Bacharelado)

Durante o ano: Cursinho 
preparatório Sala Extra; Preven-
ção e promoção à saúde (em 
parceria com o curso de Enfer-
magem); Palestra sobre Neuro-
patia Diabética; Dia mundial de 
conscientização do Autismo; 
Projeto Adolescer; Dia Interna-
cional da Síndrome de Down 
(em parceria com o curso de 
Educação Física); Memorable 
Blitz; Teddy Bear Hospital; Doa-
ção de cestas básicas; Trote So-
lidário; Visita ao Recanto Mon-
senhor Albino; V Campanha de 
Imunização. Atividade realizada 
durante a Semana da Responsa-
bilidade Social: Dia da Respon-
sabilidade Social (20/09), na 
Praça Monsenhor Albino.

Medicina

Atividades realizadas durante a 
Semana da Responsabilidade So-
cial, na Praça Monsenhor Albino: 
Informações sobre DST/Aids, He-
patites e Vacinação contra o HPV 
(15/09); Estética facial: cuidados 
com a pele (17/09); Aferição de 
pressão arterial, glicemia capilar e 
tipagem sanguínea (18/09); Infor-
mações sobre diarreia infantil, ál-
cool e drogas na gestação (19/09) 
e Ações informativas e aferição de 
pressão arterial, glicemia capilar e 
tipagem sanguínea (20/09).

Biomedicina

Durante o ano: Alimentação 
saudável e qualidade de vida na 
infância; Aleitamento materno 
exclusivo: uma estratégia de edu-
cação em saúde para prevenção 
da mortalidade infantil; Avaliação 
da acuidade visual de escolares. 
Atividade realizada durante a Se-
mana da Responsabilidade Social: 
Saúde do Caminhoneiro (17/09), 
no Posto da Polícia Rodoviária de 
Catanduva.

Enfermagem

Atividade exclusivamente 
realizada durante a Semana da 
Responsabilidade Social: Dia da 
Criança na Praça (20/09), na Praça 
Monsenhor Albino.

Pedagogia

Direito

Durante o ano: Educação para 
o consumo consciente.

PROJETOS
Os projetos desenvolvidos pelos cursos das FIPA e inseridos no evento da ABMES foram:
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FIPA amplia instalações para os cursos de Educação Física

Dica do Poupinho

Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas 

e demais aparelhos de iluminação.

as 

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) encerram dia 18 
de novembro as inscrições para 
os seus vestibulares 2015 – o Uni-
fi cado, para os cursos de Admi-
nistração, Biomedicina, Direito, 
Educação Física (Bacharelado e Li-
cenciatura), Enfermagem e Peda-
gogia, e para o curso de Medicina.

As inscrições para o Vestibular 
Unifi cado devem ser feitas através 
do site www.fi pa.com.br, median-
te o preenchimento da fi cha de 
inscrição e o pagamento da taxa 
de R$ 30,00, por meio de boleto 
bancário, em qualquer agência 
bancária, lotérica ou tesourarias 
dos cursos. A prova, de Conheci-
mentos Gerais e Redação em Lín-
gua Portuguesa será aplicada no 
dia 23/11/2014, às 14 horas, no 
Câmpus São Francisco, na Rua Se-
minário 281, em Catanduva.

Para o vestibular para o curso 
de Medicina, de responsabilidade 
da VUNESP, as inscrições devem ser 
feitas pelo site www.vunesp.com.

Dia 27 de setembro, na Brinque-
doteca do Câmpus Sede, a Profª Fa-
biana Fiorin Checconi, do curso de 
Pedagogia das FIPA, ministrou aula 
do projeto “Contadores de história”, 
dando continuidade ao trabalho 
com a fábula “Mãe Coruja”.

As alunas tiveram aulas teóri-
cas sobre a fábula e práticas, na 

Dia 19 de setembro, os alunos 
do primeiro ano do curso de Medi-
cina das FIPA, acompanhados pelas 
professoras Ana Paula Girol e Cibel-
le Rocha Abdo, visitaram a Casa da 
Criança Sinharinha Neto. A ativida-
de fez parte da programação da 
XXIII Semana Monsenhor Albino. 

Os alunos foram divididos 
em duas turmas para visitarem 
as crianças que frequentam o pe-
ríodo da manhã e da tarde, das 
8h00 às 10h00 e 14h00 às 16h00. 
Durante a atividade os alunos co-
nheceram o local e o trabalho de-
senvolvido pela Casa da Criança e 
desenvolveram atividades lúdicas. 
Além disso, os alunos e as docen-
tes fi zeram doações em dinheiro, 
que foram convertidas em produ-
tos de higiene e limpeza doados à 
instituição.

A CASA DA CRIANÇA

A Casa da Criança Sinharinha 
Neto, entidade fi lantrópica sem 
fi ns lucrativos, foi fundada em 
05/04/1936 inicialmente com o 
nome de “Liga Feminina de Ação 
Católica”, com a fi nalidade de pres-
tar serviços e executar programas 
sociais voltados às famílias caren-
tes, basicamente no atendimento 
às crianças, sem distinção de raça, 
cor, condição social, credo político 
ou religioso.

Os fundadores 
da Casa da Criança 
foram o Pe. Albino 
Alves da Cunha e 
Silva e a Srª Irace-
ma de Lima Bueno 
Netto, que foi a pri-
meira presidente da 
entidade, permane-
cendo até o ano de 
1966. A denomina-
ção atual foi dada 
em 31/01/1942, jus-
tamente para home-

FIPA encerra inscrições para

vestibulares dia 18-11

Aula e ação social

Semana Monsenhor Albino: alunos de 

Medicina visitam Casa da Criança

br, mediante o preenchimento da 
fi cha de inscrição e o pagamento 
da taxa de R$ 200,00, por meio 
de boleto bancário, em qualquer 
agência bancária. As provas serão 
aplicadas nos dias 21 e 22/12/2014 
nas cidades de Catanduva e São 
Paulo (no ato da inscrição o can-
didato deverá indicar a cidade em 
que deseja realizá-las).

Os interessados podem obter 
mais informações sobre os dois 
vestibulares nos respectivos edi-
tais, disponíveis nos sites www.
fi pa.com.br e www.vunesp.com.
br e nos seguintes locais: Secre-
tarias dos cursos: telefones 0800-
772-5393, (17) 3311-3222 e 3311-
3228, de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 21 horas, e aos sábados, 
das 8 às 11 horas, e pelos e-mails 
atendimento@fi pa.com.br e se-
cretariaacademica@fipa.com.br; 
Central de teleatendimento – DIS-
QUE VUNESP: (0xx11 3874-6300), 
das 8 às 20 horas, de segunda a 
sábado, exceto feriados.

contação de história e confecção 
dos fantoches. Após a aula, acom-
panhadas pela Profª Dirce Gime-
nez, três alunas, que fazem parte 
do GPS da Alegria, foram à Pe-
diatria do Hospital Padre Albino 
contar histórias para as crianças 
internadas, utilizando brinquedos 
confeccionados durante a aula.

nagear a primeira presidente, cujo 
apelido era Sinharinha Netto.

Todo trabalho administrativo 
da entidade é feito por voluntárias. 
A maioria dos funcionários da Casa 
da Criança é mantida com recursos 
próprios e alguns são cedidos pela 
Prefeitura de Catanduva, que tam-
bém fornece toda a alimentação, 
de excelente qualidade. “Apesar 
disso, os gastos de manutenção 
são muito elevados e sem a cola-
boração da comunidade fi caria 
muito difícil dar continuidade ao 
trabalho”, explica a presidente, An-
gela Colombo Amarante.

Atualmente a Casa da Crian-
ça Sinharinha Neto atende a 146 
crianças de 04 meses a 05 anos, 
das 6h40 às 18h20 – Berçário I e II, 
Maternal, Jardim I e II. Nesse perío-
do elas recebem uniformes, quatro 
refeições diárias - café da manhã, 
almoço, lanche da tarde e jantar, 
orientações de higiene, atenção 
à saúde (com pediatra e dentista 
gratuitos), aulas de boas maneiras, 
brincadeiras educativas com pro-
fi ssionais capacitados, entre mui-
tos outros benefícios.

As pessoas que quiserem co-
laborar com a Casa da Criança 
podem contribuir mensalmente. 
Os interessados devem entrar em 
contato através do telefone (17) 
3522-3370, na Rua Pará, 959.

As Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA), em mais uma expan-
são do seu complexo esportivo, 
vai construir, no Câmpus Sede, um 
prédio com 1.005 metros quadra-
dos para os cursos de Bacharelado 
e Licenciatura em Educação Física.

As atuais salas de musculação, 
ginástica, danças e lutas serão 
transferidas para o novo prédio, 
que se somará às duas quadras co-

bertas e à minipista de atletismo. 
Os alunos terão à disposição, tam-
bém, área de convivência, cantina e 
cozinha. Sob as quadras será cons-
truído um palco com camarins, ves-
tiários e sanitários.

As novas instalações poderão 
ser disponibilizadas aos alunos dos 
demais cursos das FIPA, em horário 
diverso ao das aulas dos cursos de 
Educação Física.

ReproduçãoReprodução

Os alunos desenvolveram atividades lúdicas com as 
crianças atendidas pela Casa da Criança.

DivulgaçãoDivulgação

O novo prédio fi cará ao lado das quadras cobertas.
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Dica do Poupinho

 Use luz natural de janelas 

sempre que possível.

s 

FIPA participa de plenária sobre violência 
entre estudantes de medicina

Dia 26 de setembro, em São 
Paulo, no auditório do Cremesp, a 
advogada Adriana Borges Rodri-
gues, que atua no setor jurídico 
das FIPA, representou a institui-
ção  na Plenária temática “Violên-
cia entre estudantes de Medicina 
– do trote a outras violências”, 
promovida pelo Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado de São 
Paulo.

A plenária debateu o cresci-
mento do número de casos de 
trotes abusivos, preconceitos e 

assédio entre estudantes de me-
dicina, não só em trotes aos ca-
louros, mas também em compe-
tições esportivas, festas e mesmo 
dentro do ambiente de ensino.

Acadêmicos, psiquiatras e di-
retores do Cremesp realizaram 
amplo debate sobre o assunto e 
assistiram à palestra “Violência 
e trote: altruísmo x projeção da 
destrutividade”, ministrada por 
Luiz Roberto Millan, membro da 
Câmara Técnica de Psiquiatria do 
Cremesp. Drª Adriana Rodrigues representou as FIPA na plenária

Prof. Igor exibe seu livro lançado.

Coordenador do Bacharelado em 

Educação Física das FIPA lança livro 

Conselhos se reúnem para discutir propostas  

para melhoria do curso de Biomedicina

Trabalhos da Medicina são 

apresentados em congresso

Teste do progresso

O que importa na vida

O Prof. Ms. Igor Augusto Braz, 
Coordenador do curso de Bacha-
relado em Educação Física das Fa-
culdades Integradas Padre Albino 
(FIPA), lançou o livro “Promoção de 
Saúde na Terceira Idade: Conceitos 
e atitudes proativas” pela editora 
Novas Edições Acadêmicas.

A obra é fruto de trabalho reali-
zado com a Terceira Idade. “O livro 
apresenta e comprova os benefí-
cios causados às idosas, devido a 

Dia 26 de setembro, o Coorde-
nador do curso de Biomedicina das 
FIPA, Prof. Dr. Manzélio Cavazzana 
Junior, esteve em São Paulo a convi-
te dos Conselhos Regional e Federal 
de Biomedicina para participar de 
reunião que discutiu propostas de 
melhorias para o ensino de Biome-
dicina no Brasil, com a participação 
do Presidente do Conselho Federal, 
Sílvio Secchi, o Biomédico Roberto 
Figueiredo, além de delegados do 
Conselho e mais 15 Coordenadores 

Dois trabalhos do curso de Me-
dicina das FIPA, orientados pela 
Profª Drª Nilce Barril Brighetti, fo-
ram apresentados no XXI Congres-
so Médico do Oeste Paulista rea-
lizado de 18 a 20 de setembro, na 
Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de São José do Rio Preto.

Os trabalhos são “Prevalência 
de hemoglobinopatias em pa-
cientes assistidos no Ambulatório 
de Aconselhamento Genético de 
um hospital do noroeste paulis-

Dia 08 de outubro, alunos 
convocados do curso de Medi-
cina das FIPA, do 1° ao 6° ano, 
submeteram-se a prova única 
denominada “Teste do progres-
so”, programa implementado na 
Fameca e em outras faculdades 
de medicina que visa avaliar os 
conhecimentos cognitivos ad-

Os cursos de Bacharelado e 
Licenciatura em Educação Física 
das FIPA promoveram dia 20 de 
setembro, às 13h30, no Câmpus 
Sede, a palestra “O que importa 
na vida”, ministrada por Fernan-
do Gabas, proprietário do site 
oqueimportanavida.com.br

Fernando Gabas apresentou 
temas relevantes quanto ao com-
portamento do ser humano nos 
dias atuais e abordou, sobretudo, 
os malefícios que o próprio ser 
humano causa à sua saúde em 
decorrência de um estilo de vida 
insatisfatório. Ele apresentou, ain-
da, estratégias para se livrar de 
comportamentos inadequados e 
assumir atitudes proativas à saúde.

participação no projeto do curso 
de Educação Física das FIPA”, expli-
ca o professor.

Graduado em Educação Físi-
ca pela Universidade Estadual de 
Londrina (PR), em 2007, Prof. Igor 
é Mestre em Promoção de Saúde 
pela Universidade de Franca, em 
2012, e membro do GEPEMENE 
(Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Metabolismo, Nutrição e Exercí-
cio) desde 2006.

de cursos de Biomedicina de outras 
instituições no Brasil.

Durante a reunião foi formada 
uma comissão, composta pelos 
Coordenadores presentes, que 
terá a missão de levar propostas 
ao MEC de mudanças nas diretri-
zes curriculares nacionais e tam-
bém nos formulários de avaliação, 
com o intuito de modernizar os 
Projetos Pedagógicos dos cursos 
de Biomedicina brasileiros quanto 
às áreas de atuação do biomédico.

ta - resultados preliminares”, dos 
alunos Talita Sucena, Camila Man-
zati Galvani, Paula Paiva Pegoraro 
e Diego de Paula Ferreira Nunes, 
do terceiro ano, e “Avaliação do ín-
dice glicêmico em portadores de 
defi ciência física e/ou mental”, dos 
alunos Rodrigo de Paiva, do 4º ano, 
Pâmela Stabile e Beatriz Vincenzzi, 
do 3º ano. Este último trabalho foi 
selecionado, pela comissão organi-
zadora do congresso, para apresen-
tação oral em plenária.

quiridos durante os seis anos do 
curso.

O resultado é online e apenas 
o aluno tem acesso à sua avalia-
ção. O curso recebe apenas um 
relatório com o desempenho ge-
ral. A aplicação do teste nas FIPA 
é coordenada pelo  Dr. Ricardo 
Gonsaga, professor do curso.

Capacitação

Dia 20 de agosto, no SESC Ca-
tanduva, os alunos do 3° ano de 
Licenciatura e do 4º ano de Ba-
charelado participaram do curso 
de capacitação do estudante de 
Educação Física para o trabalho 
com pessoas com necessidades 
especiais, ministrado pelo Prof. 
Paulo Verardi.

O curso fez parte da progra-
mação da Semana da Pessoa com 
Defi ciência, ação conjunta entre a 
Prefeitura de Catanduva, através 
da Coordenadoria de Inclusão So-
cial e Secretaria de Assistência So-
cial, Apae, Sesc, Senac e Conselho 
Municipal da Pessoa com Defi ciên-
cia, realizada de 18 a 22 de agosto. 

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação
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Hospitais da Fundação realizam evento de prevenção em 

saúde durante a paralisação nacional da assistência eletiva
Os hospitais Emílio Carlos e 

Padre Albino, mantidos pela Fun-
dação Padre Albino, aderiram à 
paralisação nacional da assistên-
cia eletiva (atendimentos ambu-
latoriais/não urgentes) proposta 
pela Federação das Santas Casas e 
Hospitais Benefi centes do Estado 
de São Paulo/FEHOSP e Confede-
ração das Santas Casas do Brasil/
CMB, no dia 25 de setembro.

Na ocasião, a população e os 
colaboradores da instituição fo-
ram convidados para um even-
to de promoção em saúde, em 
frente ao Hospital Padre Albino, 
em parceria com o curso de me-
dicina das FIPA. Os estudantes 
do Internato do curso de medici-
na das FIPA fi zeram a aferição da 
pressão arterial, o teste glicêmico, 
o cálculo do índice de massa cor-
pórea. Além disso, os integrantes 
da Comissão Intra-hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplante dos Hospitais da Fun-

dação Padre Albino orientaram a 
comunidade sobre a importância 
da doação de órgãos. O Banco de 
Leite do Hospital Padre Albino 
panfl etou sobre a amamentação 
e doação de leite humano. O He-
monúcleo de Catanduva fez a dis-
tribuição de folhetos informativos 
sobre a doação de sangue e me-
dula óssea.

Na mesma data, representan-
tes da Diretoria Administrativa da 
Fundação Padre Albino, comitê 
gestor e administração hospitalar 
participaram de uma coletiva de 
imprensa para os apontamentos 
em relação ao tema. A imprensa 
local prestigiou a ação e por meio 
das divulgações chamou a aten-
ção dos formadores de opinião 
em relação ao assunto.

Segundo as entidades repre-
sentativas, a situação é muito 
grave, pois ameaça seriamente a 
prestação dos serviços em saúde 
pelas fi lantrópicas, que já ultra-

passa a 50% de todos os atendi-
mentos realizados no Brasil. As 
dívidas das Santas Casas já so-
mam mais de R$ 15 bilhões, sem 
nenhuma perspectiva saneadora 
até o presente momento. A Fun-
dação Padre Albino vem colocan-
do recursos próprios na área da 
saúde e, por isso, não possui dívi-
das, mas  registra um défi cit anual 
crescente.

O administrador hospitalar 
dos hospitais da Fundação Padre 
Albino, Rogério Bartkevicius, o 
Supervisor de Saúde da Funda-
ção Padre Albino, Dr. Sinval Sinter 
Bravin Banhos, e o Diretor Auxiliar 
Administrativo da Área da Saúde 
da Fundação Padre Albino, Sr. Re-
nato Centurion Stuchi, usaram a 
tribuna, durante a sessão da Câ-
mara Municipal de Catanduva do 
dia 23 de setembro, para expor 
o posicionamento da instituição 
sobre a Mobilização das Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos 

Brasileiros. Durante a sessão, os 
hospitais da Fundação Padre Albi-
no foram exaltados pela assistên-
cia de qualidade prestada à popu-
lação de Catanduva e região.

No dia 26 de setembro, às 
19h, Rogério Bartkevicius foi 
convidado do Dr. Sinval Banhos 
no programa Vida e Saúde na TV 
Imaculada. Durante a entrevista, a 
importância das Santas Casas foi 
abordada. A TV Imaculada é uma 
tevê via web, inaugurada dia 30 
de julho e ligada à Paróquia Ima-
culada Conceição, de Catanduva.

O movimento de protesto 
contra o subfi nanciamento do 
Sistema Único de Saúde/SUS foi 
realizado sem prejuízos para os 
pacientes. O contratempo passa-
geiro serviu para a busca de uma 
solução defi nitiva. A instituição 
manteve todos os atendimentos 
de urgência e emergência e os 
exames para que a população 
não sofresse desassistência.

Dica do Poupinho

 Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando 

apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.

o 

FIPA apóia o movimento.

Funcionários do Hospital Emílio Carlos. Funcionária entrega folheto sobre o movimento. Padre Albino Saúde apóia o movimento.

Conselheiros da Fundação.

Colaboradores da FPA e internos do curso de Medicina das FIPA.Evento de prevenção em saúde. Representantes da Fundação na Câmara Municipal.

Funcionários da Coordenadoria Geral.
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BRONCOSCOPIA

•Dr. Pedro Enzo Macchione

Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•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. José Luís Sampaio Martins

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. 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 Grisotto

Av. Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR 

E ANGIOLOGIA

•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone

Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179

CLÍNICA MÉDICA

•Drª Fabiana Zocchi Darme

Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho

Rua 13 de Maio, 830
Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque

Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato

Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

DOENÇA DO SONO

•Dr. Ricardo Domingos Delduque

Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

ELETROCARDIOGRAFIA

•Dr. Sérgio Rebelato

Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

ENDOCRINOLOGIA E 

METABOLOGIA

Diabetes, Obesidades, Tireóide

•Dr. Marino Cattalini

Rua Maranhão, 1.341
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

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 Grisotto

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 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 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. 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. 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

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

GUIA MÉDICO

A Fundação Padre Albino, re-
presentada pelo Gerente do Centro 
de Serviços Compartilhados, Regi-
naldo Donizete Lopes, e pelo advo-
gado Dr. Márcio Zerbinatti, partici-
pou, dia 29 de setembro, na sede 
da Fehosp, do Seminário sobre Se-
gregação dos Planos de Saúde.

Na abertura, o presidente da 
Fehosp, Edson Rogatti enfatizou 
a importância da união entre to-
dos os profi ssionais. “Para que 
possamos discutir e avançar, pre-
cisamos lutar juntos. Devemos ser 
fortes e fazer com que todos os 
hospitais atendam nosso plano 
de saúde, pois ele pode ser um 
grande aliado das Santas Casas. 

Seminário aborda segregação 

dos planos de saúde

Tenho certeza de que todas as 
pessoas que estão aqui hoje vão 
sair do Seminário com uma men-
talidade diferente, além de fi car-
mos mais unidos para melhorar a 
Saúde do Brasil e termos um futu-
ro promissor do setor”, disse.

Mais de 40 participantes assis-
tiram às palestras de Virginia Ro-
darte, advogada sócia da Oliveira 
Rodarte Advogados, Ygoro Rocha 
Gomes, da Toro Advogados e As-
sociados, e Wagner Barbosa de 
Castro, da Somatória S.A – Con-
sultoria em Saúde, que apresen-
tou “Dez pontos de refl exão que 
envolvem a segregação de ativi-
dades Operadora x Hospital”.

Dica do Poupinho

 Remova para próximo às janelas setores de trabalho 

que requerem níveis elevados de iluminação.

o 



Outubro/2014 11

Dica do Poupinho

Em locais de grande área disponível e poucos usuários, 

procure concentrá-los em um só local.

s, 

Hospitais realizam ações comemorativas

pelo Dia nacional da doação de órgãos
portância das pessoas deixarem 
claro para as suas famílias que 
são doadores. “Não é necessário 
deixar nada por escrito, mas os 
familiares precisam se compro-
meter a autorizar a doação após 

a constatação do falecimento do 
paciente”, diz.

As atividades fi zeram referên-
cia ao Dia Nacional da Doação de 
Órgãos e Tecidos, comemorado 
no dia 27 de setembro.

A Comissão Intra-hospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplante dos Hospitais da 
Fundação Padre Albino realizou 
diferentes atividades de conscien-
tização sobre a Doação de Órgãos.

Durante a semana, a enfermei-
ra da captação da Comissão Intra-
-hospitalar de Doação de Órgãos 
e Tecidos do Hospital Padre Al-
bino, Camila Chierato, ministrou 
palestras educativas nas escolas 
técnicas de Catanduva e nos hos-

Padre Albino Saúde realiza

orientação às gestantes

Gincana entre os colaboradores

arrecada produtos de higiene

HPA instala dois novos aparelhos para a 

refrigeração das ressonâncias magnéticas

Colégio Catanduva promove Mostra 

Espanhola e campanha de solidariedade

Durante a XXIII Semana Mon-
senhor Albino, de 15 a 20 de se-
tembro, os colaboradores dos 
hospitais Emílio Carlos e Padre 
Albino realizaram gincana soli-
dária com o objetivo de arreca-
dar produtos de higiene pessoal 
para o Recanto Monsenhor Albi-
no e para os clientes internados 
pelo Sistema Único de Saúde/
SUS naqueles hospitais.

No “Padre Albino”, os partici-
pantes arrecadaram 958 unidades 
de creme dental, 174 escovas de 
dente, 92 sabonetes líquidos, 105 
hidratantes, 157 shampoos, 121 
condicionadores, 80 pacotes de 
fraldas geriátricas e 84 antissépti-
cos bucal.  Os produtos foram con-
vertidos em pontos e as funcioná-
rias Renata Cristina Cardoso Silva 
(2.605 pontos) e Verônica Apareci-
da Evaristo (2.120 pontos) fi caram 

O Hospital Padre Albino ins-
talou no dia 28 de setembro, das 
7h às 12h, dois novos chillers, 
aparelhos responsáveis pela re-
frigeração das ressonâncias mag-
néticas. No período, o trecho da 
Rua Treze de Maio, entre as ruas 
Manaus e Belém, foi interdita-
do pela Secretaria Municipal de 
Trânsito.

A equipe de manutenção e 
obras precisou substituir o chiller 
por um mais moderno e também 
fez a instalação do novo aparelho 
de refrigeração para a nova res-

No dia 20 de setembro, o Colé-
gio Catanduva realizou a V Mostra 
Espanhola, que tem o objetivo de 
resgatar nos alunos o sentimento 
de solidariedade.

Dentro da linha de cuidados da 
Medicina Preventiva, o Padre Albi-
no Saúde/PAS realizará nos dias 22 
e 29 de novembro, das 13h30 às 
17h30, a 19ª edição do Bebê de A a 
Z, no Anfi teatro Padre Albino.

O curso tem o objetivo de 
preparar a mulher para a mater-
nidade. As participantes recebe-
rão o auxilio de profi ssionais das 
áreas de ginecologia, pediatria, 
enfermagem, fonoaudiologia, 
nutrição, odontologia, psicolo-

respectivamente em primeiro e 
segundo lugares na competição.

Já no “Emílio Carlos”, a comis-
são organizadora da atividade 
contabilizou 274 pastas de den-
te, 104 escovas dentárias, 69 sa-
bonetes líquidos, 32 hidratantes, 
39 shampoos, 100 condicionado-
res, 99 pacotes de fraldas geriá-
tricas e 66 antissépticos.  O pri-
meiro lugar foi conquistado pela 
colaboradora Alessandra Soares 
de Lima do Laboratório de Aná-
lises Clínicas, com 2.120 pontos, 
e a segunda colocação foi obti-
da por Mariele R. Azevedo, com 
2.010 pontos.

Em nome do Comitê Gestor 
e administração dos hospitais 
da Fundação Padre Albino, a co-
missão organizadora da ativida-
de agradece aos participantes e 
parabeniza todos os ganhadores.

sonância magnética, adquirida 
pela Fundação Padre Albino.

Devido à especifi cidade da 
intervenção e do peso dos apa-
relhos de refrigeração (700 kg 
cada), uma empresa terceira es-
pecializada em guindastes fez o 
descolamento dos chillers.

O Hospital Padre Albino está 
ampliando e adequando o Cen-
tro de Diagnósticos por Imagem 
que, em breve, receberá o novo 
equipamento de ressonância 
magnética para atender a popu-
lação de Catanduva e região.

A entrada foi um produto 
de higiene pessoal e faz par-
te da Campanha Solidarieda-
de não tem idade, destinada 
ao Recanto Monsenhor Al-
bino. A arrecadação total foi 
de 830 sabonetes; 06 paco-
tes de cotonetes; 205 cremes 
dentais; 20 escovas de den-
tes; 24 shampoos; 10 con-
dicionadores de cabelo; 01 

óleo corporal e 21 desodorantes, 
num total de 1.117 produtos.

A atividade fez parte da XXIII 
Semana Monsenhor Albino.

Os produtos arrecadados foram doados para o Recanto Monsenhor Albino 
e pacientes do SUS.

Palestras sobre o tema foram ministradas nos hospitais

gia e fi sioterapia. A orientação é 
direcionada às gestantes bene-
fi ciárias do PAS e às clientes do 
Sistema Único de Saúde – SUS. 

As inscrições estão abertas e 
podem ser feitas gratuitamente na 
sede do plano, na Rua Maranhão, 
1137, de segunda a sexta-feira, das 
7h às 12h e das 13h30 às 17h.  O 
Anfi teatro Padre Albino está loca-
lizado na Rua 13 de Maio, 1064. 
Mais informações pelos telefones 
17 3311.3732 ou 3311.3700.

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA pitais Emílio Carlos e 
Padre Albino, com dis-
tribuição de folhetos 
informativos.

De acordo com a 
profi ssional, a Comis-
são trabalha para de-
tectar possíveis doado-
res de órgãos e tecidos 
no hospital, pessoas 
com diagnóstico de 
morte encefálica ou pa-

rada cardiorrespiratória, conforme 
a resolução do Conselho Federal 
de Medicina.

De janeiro a agosto de 2013 
os hospitais da Fundação Padre 
Albino registraram 46 doações 
de córneas. Além disso, foram 
doados seis rins, três fígados e 
um osso. No mesmo período, 
em 2014, foram registradas 94 
doações de córneas, uma doa-
ção de fígado e duas doações de 
rins. A enfermeira ressalta a im-
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Feira VESTFIPA recebe 1.478 alunos de Catanduva e região
e interagiram com a Cia. Giraso-
nhos. Havia, ainda, área de ali-
mentação.

A Feira VESTFIPA, que fun-
cionou nos três períodos, das 8 
às 12h00, das 14 às 17h30 e das 
19h30 às 22h00, foi classifi cada 
como excelente por todos os vi-
sitantes. Joice Mara Narciso, da 
EE Carolina de Quadros Toledo, 

de Paraíso, gostou muito da visi-
ta aos laboratórios e agradeceu a 
oportunidade de poder conhecer 
a estrutura oferecida. Joana Darc 
Arruda Garcia, da EE Joaquim Al-
ves Figueiredo, de Catanduva, 
ressaltou a organização e infor-
mações recebidas. “Que a feira 
continue no mesmo estilo; o tra-
balho foi excelente”, elogiou. 

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) realizaram dias 
1º e 02 de outubro, no Complexo 
Esportivo do Câmpus Sede, a Feira 
VESTFIPA, que recebeu a visita de 
1.478 alunos do Ensino Médio de 
31 escolas estaduais e particulares 
- 16 de Catanduva e 15 da região.

Os alunos, acompanhados por 
monitores, visitaram os labora-

tórios de ensino e depois se diri-
giram para as quadras cobertas 
onde foram montados os stands 
dos oito cursos oferecidos pelas 
FIPA, do Banco do Brasil e das 
escolas de inglês Yazigi e Alps, 
apoiadoras do evento. Eles ainda 
receberam prêmios e brindes, as-
sistiram a espetáculos de dança, 
show com Vitor Hugo Ilusionista 


