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FIPA faz parceria com o Fórum de Catanduva
para realização de exames de DNA

O Fórum de Catanduva assinou convênio com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC) para que a coleta 
de exame para DNA seja realizada no município de Catanduva. Para esse atendimento foi feita parceria com as Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA), através dos cursos de Direito e Enfermagem. A previsão para início é julho próximo. Última página.

Direito elabora cartilha sobre

controle dos gastos públicos

Hospital Padre Albino inicia

reforma nas enfermarias SUS

Rede Cegonha

Escrito nas estrelas

Projeto Alimentação

O curso de Direito da FIPA elaborou cartilha sobre controle social dos 
gastos públicos, resultado do projeto de extensão “Controle social dos 
gastos públicos”, coordenado pela Profª Mestre Ivana Mussi Gabriel. A 
cartilha será lançada em agosto. Página 09.

A Fundação Padre Albino iniciou neste mês de maio a remodelação 
das enfermarias do SUS do Hospital Padre Albino. Entre as inúmeras me-
lhorias, os pacientes terão à disposição aparelhos de ar-condicionado. A 
Pediatria SUS também será reestruturada. Página 08.

Novas instalações A FIPA iniciou a construção do prédio para os cur-
sos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física, no Câmpus Sede. 
A previsão de término da obra é para dezembro deste ano. Página 07.

O Prof. Dr. Alfeu Accorsi Neto, a enfermeira obstetra Luciana Braz de 
Oliveira Paes e a enfermeira da UTI Neonatal do Hospital Padre Albino 
Léia Cátia Antonio visitaram a Maternidade do Hospital Geral de Itapevi. 
A troca de experiências tem o objetivo de ampliação do conhecimento 
para a implantação da Rede Cegonha. Página 08.

O Brasil e por consequência nós brasileiros vivemos uma das mais 
graves crises econômicas dos últimos doze anos, cujas consequências 
podemos sentir na vida cotidiana. Para quem acompanha, mesmo que à 
distância, o cenário político e econômico do país sabe que essa foi uma 
crise anunciada, ou seja, estava escrito nas estrelas. Página 02.

Os alunos da Educação Infantil e do 1° ano do Ensino Fundamental 
do Colégio Catanduva organizaram exposição de trabalhos sobre ali-
mentação, produzidos pelos alunos do Maternal e do Pré II. Os trabalhos 
são resultado do projeto “Alimentação”, desenvolvido com as turmas de 
alunos de 03 a 05 anos. Página 07.

Fotos “Água: fonte de toda vida!” recebeu Menção honrosa no V Con-
curso de Fotografi a da FIPA realizado em maio. As demais fotos premia-
das estão na última página.
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Dica do Poupinho

Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Escrito nas estrelas
EXPEDIENTE

O Brasil e por 
c o n s e q u ê n c i a 
nós brasileiros 
aqui residentes 
vivemos atual-
mente uma das 
mais graves cri-
ses econômicas 
dos últimos doze 
anos, cujas con-
sequências po-
demos sentir na 

vida cotidiana, que afeta muitas das nossas ne-
cessidades básicas, tais como saúde, educação, 
custo de vida, lazer etc. 

Para quem acompanha, mesmo que à dis-
tância, o cenário político e econômico do país 
sabe que essa foi uma crise anunciada, ou seja, 
estava escrito nas estrelas. A história da demo-
cracia moderna – e mesmo em algumas não 
democracias – está repleta de exemplos de go-
vernos populistas, que não medem consequên-
cias para se manter no poder. A conta disso fi ca, 
evidentemente, para o povo. Sempre o povo!

A saúde, direito do cidadão e dever do Esta-
do, é sempre uma das primeiras a sofrer cortes 
orçamentários em tempos de crise. Ora, a situa-
ção, que já não era boa, poderá fi car caótica com 
o corte de mais de onze bilhões de reais anun-
ciado pela equipe econômica. E aí, vamos fi car 
calados? Não me parece ser uma boa atitude.

Tema sempre muito recorrente, contudo, a 
maioria de nós só lembra de que temos direi-
to a saúde, e com qualidade, quando nós ou 
alguns dos nossos, precisamos de serviços mé-
dicos, hospitalares, enfermeiros, ambulâncias 
etc. Geralmente somos muito conformados 
com situações com a qual não contribuímos, 
ou melhor, contribuímos, e muito, através de 
uma carga tributária vexatória, e acabamos por 
pagar um preço injusto. Nesse momento é que 
vamos nos lembrar de criticar os hospitais su-
cateados, a demora no atendimento, a falta de 
leitos, a excessiva demora em sermos atendidos 
e por aí vai.

Por que não nos preocuparmos também 
quando não estamos com problemas de saúde? 
Por que não cobramos o poder público consti-
tuído pelo descaso com que a saúde é tratada 
no Brasil há anos? Por que não procuramos pe-
los gestores das entidades fi lantrópicas para 
perguntar quais são as difi culdades por que 
passa a instituição e ajudamos na luta por me-
lhores condições?

Talvez seja porque quando é o outro que está 
precisando isso não nos afeta, não nos comove e 
não é problema nosso.

Temos que ter consciência de que não é as-
sim que funciona. Temos que aprender a reivin-
dicar nossos direitos individuais e também os co-
letivos. Para o bem de todos e não só de alguns.

Há anos as Santas Casas e Hospitais Filantró-
picos vêm lutando incansavelmente por melho-
rias na saúde, sucateada pelo sub-fi nanciamento 
do SUS. Precisamos deixar de ser inocentes, para 
não dizer omissos. Não existe almoço grátis. Se 

quisermos uma saúde de qualidade precisamos 
ter consciência de que isso só é possível com re-
cursos sufi cientes; aqui ou em qualquer lugar do 
mundo. Bilhões são gastos em construção de es-
tádios fantasmas e outros tantos bilhões se vão 
pelo ralo da corrupção e da má gestão, enquanto 
fi camos inertes aguardando as coisas piorarem. 
Só levantamos a voz na porta do pronto socorro 
para ofender os atendentes que estão ali fazen-
do o seu trabalho, com difi culdade é certo, mas 
estão ali dando a cara a tapa, enquanto aqueles 
que nós elegemos para nos proporcionar ao me-
nos uma saúde digna estão muito distantes da 
nossa indignação, desfrutando das benesses de 
seus régios salários, para não ir mais além.

Os hospitais da Fundação Padre Albino, com 
todas as difi culdades impostas pela escassez de 
recursos, jamais deixaram de atender a todos os 
que os procuram, dentro de suas reais possibili-
dades e, às vezes, até mesmo além delas. Apesar 
das difi culdades estamos, através de um traba-
lho sério e competente, fazendo o dever de casa. 

O Hospital Padre Albino foi avaliado re-
centemente dentro do Programa Santas Casas 
Sustentáveis e, dentre os 18 (dezoito) Hospitais 
Estruturantes do Estado de São Paulo, fi cou em 
segundo lugar no Estado e em primeiro lugar 
na Regional de São José do Rio Preto. O Hospital 
Emílio Carlos, avaliado junto a outros 950 esta-
belecimentos do gênero através de pesquisa de 
satisfação do usuário promovida pela Secretaria 
Estadual de Saúde por meio de mala direta, atin-
giu a média de 88,2% de aprovação em todos os 
quesitos, alcançando assim o conceito “ótimo”, 
acima da média geral dos avaliados.

O problema é que os cortes anunciados 
na saúde trarão novas dificuldades para as 
instituições, em especial àquelas que já estão 
no limite de suas forças. Só no Estado de São 
Paulo já são mais de 90 (noventa) Santas Ca-
sas em processo de fechamento ou de inter-
venção. Em razão disso a Fehosp – Federação 
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do 
Estado de São Paulo e a CMB – Confederação 
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do 
Brasil estão lançando mais uma campanha de 
conscientização da população a fim de pres-
sionar as autoridades competentes a olharem 
com prioridade para a saúde dos brasileiros: 
“Acesso à Saúde – Meu Direito é um Dever do 
Governo”. No dia 29/06 será o dia “D” de Ação 
nos Municípios; no dia 13/07 será o dia “D” de 
Ação nos Estados e no dia 04/08 será o dia “D” 
de ação nacional em Brasília – DF. Serão mo-
mentos únicos para demonstramos nossa in-
dignação para com o descaso com que é trata-
da a saúde no Brasil. 

Queremos o que é de direito constitucional 
e obrigação do Estado proporcionar. Isto não 
está escrito nas estrelas, mas na Constituição 
do Brasil.

O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação 
interna editada pela Assessoria de Imprensa da Funda-
ção Padre Albino.
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Durante a limpeza de áreas grandes, 

acender apenas as luzes necessárias. Junho/2015 3
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Membros Conselheiros da 
Fundação Padre Albino

22 – Pe. Sylvio Fernando Ferreira
27 – Dr. Antonio Hercules

Coordenadoria Geral
03 - Roberto Pizzi
04 - Ramiro Braz Martins da Rocha
09 - Benedito Maria
12 - Roseli Martins da Rocha
18 - Daniele de Cássia P. Romero Betram

Tatiana da Silva Guchardi
19 - Claudemir Viana Lopes
20 - Salvador José Izepan
22 - Fabiano Zeferino Gonçalves
25 - Tatiane Kratuti Devitto
 

Hospital Padre Albino
01 - Andrieli Fernanda dos Santos Souza

Camila Luzia Damiana Chieratto
Daniela Drapella Nakamoto
Shirlei Matucho

03 - Jéssica Siqueira Monteceli
04 - Patrícia de Carvalho Bertolo

Rita de Cássia Brambilla da Silva
05 - José Roberto Ferreira de Souza

Luana Alves da Silva
Maria Delci Gomes
Mayara de Morais Galetti

06 - Fabrícia de Cássia Presente
Izabel Cristina Brachi Fava
Silvia Elena Lima
Vânia Aparecida Lazarini

07 - Eliane Lourdes Vieira
Esmerinda Cavassana da Silva
Maria Cláudia Piccolo Barbosa

08 - Elizandra Regina Rorato
Gabriela Grizoste Cassiolado
Juliana Rosa da Silva
Monize da Silva Sousa

09 - Amanda Cristina Costa
Benedito de Castilho Carvalho
Eliana Aparecida de Souza
Lucélia Fernanda Domingos
Zilda Aparecida Guimarães

10 - Débora Fernanda Meneguesi
Emília Cristina Furtado
Lígia Paola Longo Cândido da Silva

11 - Flávio José da Silva
Nayara Cristina Silva

12 - Ana Daniele Santana Correa Fernandes
Jéssica Fernanda Leite
Pamela da Silva Alborguete Moraes
Renata Aparecida Teixeira da Silva

13 - Elisabeth Alves de Oliveira
José Luís Cabreira
Madalena de Cássia R. das Neves
Valdir Cândido Dionisio

14 - Amanda Beatriz Miranda
Maria Helena de Lucena Silva
Maria Soares de Moraes Fava
Sandra Cavalieri
Schalon Seraphin
Tania da Cruz

15 - Luciana Primo
Luís Fernando Silva
Maria Antonia Fragoso

16 - Diego Henrique de Souza
Silvana de Aguiar Mochi Rotta

17 - Canidia Agnalda Vetucci
Jeruza da Penha Bernardes
Jéssica Aparecida Beserra
Kátia Cristina de Oliveira Alves
Márcia Cristina Ruiz Pedroso

18 - Andreia Custódio Braga
Izabelle Garcia Martins
Dr. Sidney Ivo Gerlack Junior
Sonia Cristina de Britto

19 - Marta Maria Alves de Souza Costa

19 - Nair da Silva Monte
20 - Antonio Donizete de Souza

Bruna Paulino
José Marciano Valente
Suzamara Ferreira Turim

21 - Josiane Soares Gonçalves
Sabina Perpétua Silvério
Susy Pesarini Beia

23 - Adriana Mara Cardoso Baldaquini
Luciana Walquiria Massola

24 - Fátima Perpétua Ferrari
Jaice Regina Caserta
Liliany Alves de Queiroz Barão

25 - Antonio Faria da Silva
Patrícia do Nascimento Silva
Perside Valzacchi Fernandes

26 - Larissa Pagliuco
Maria Aparecida Parra

27 - Alber Ferreira
Andrea de Souza Silva e Silva
Jane Maria Garcia
Josiane Batista da Silva Duarte
Maitana Suelen Canassa Toledo
Maria Helena Bertolo Camargo
Maria Teodoro Borsato

28 - Aparecida Perpétua de Mattos
Clébia Antonia Bucalon 
Jucilene Souza de Jesus

29 - Valdirene Aparecida de Sousa Dutra
30 - Daiana Geraldi da Silva Ribeiro

Fernando Gaspar Gatarossa
Izaias Martins
Jéssica Alcieri Molina
Rogério Bartkevicius
Vera Lúcia Querino Cupaioli

31 - Francielli Franciosi
Lucas Floriano Corsi

Hospital Emílio Carlos
01 - Michele Tavares de Menezes Processo

Rosângela Cristina Silvestre
02 - Gláucia Cristina da Silva do Carmo

Rosangela Aparecida Piovesan de Brito
03 - Claudete de Oliveira Santos

Lucineia da Silva Velho
04 - Douglas André Gomes

Elaine Marques de Oliveira Barbosa
06 - Anneliese Elze Brattig

Célia Madalena Carleci Ferreira
Dalva Alice Fabre do Carmo
Roseli Cavassani

07 - Eliane Silmara Zirondi
José Roberto Dermindo
Maria Aparecida Nelson Bianchi

08 - Lair Aparecida Pereira
09 - Doris Pereira Cabrera
10 - Reginaldo Adriano Brambila

Ruth Marculina Bezerra de Mattos
11 - Aparecida Maria Vieira Cardozo

Micheli Fontes Galindo
12 - Magaly Aparecida da Silva
13 - Alessandra Soares de Lima
15 - Jaqueline Aparecida Osti da S. Santos

Maria Isabel Perozzi
17 - Marta Rodrigues da Silva Zague
18 - Lucas Baldan Frezarini

Priscila Aparecida Villa
20 - Andrea Cristiane Dutra Campos

Eziel Mariano da Silva
Wilson Artur Zampieri Filho

22 - Belmiro Morgado Júnior
23 - Vania Cristina Surmam
24 - Adriana Vantaggiatto Rouxinol Orlando

Vanilde Alves Nogueira
25 - Marcos Antonio Martim
27 - Adriano de Melo Mingoia

Gilberto Mantovanelli
Leonice José Alves Iembo
Solange Cristina da Silva

ESTE CORAÇÃO CONTINUA

A BATER POR VOCÊ!

28 - Darci Ferreira da Silva
Josmara Carine Pepineli 

29 - Ana Paula Garavelo Ricci Main 
Claudenice dos Santos Rocha
Elisabete Machado
Ronaldo da Silva Costa

30 - Bruno Aparecido Monzani
Edineia Aparecida Leão Magalhães

31 - Osmar Cherubim Lereu

Recanto Monsenhor Albino
10 - Clair de Fátima Traldi

Helena Aparecida de Angelo
11 - Meire Aparecida da Silva
12 - Cleide Aparecida de Almeida da Silva
17 - Irmã Anália Nunes
18 - Elizabete Carmen dos Santos
19 - Magali Manhane Coelho
21 - Angela Bonafe
31 - Ana Maria Oliveira Lacroes

Lilian Karla Buniak Pinto
                               

Padre Albino Saúde
05 - Gabriela Della Libera de Lima
07 - Juliana Aparecida de Souza Silva
20 - Emanuelly Leu
24 - André Massoni Fernandes
25 - Joice Fernanda Lopes Pereira

 
Ambulatório Médico de Especialidades - AME      

09 - Deniz Simiel
11 - Patrícia de Carvalho Fracasso
15 - Sérgio Luis Bolzani
17 - Juliana Aparecida Aguliari de Godoi
22 - Damaris dos Santos
26 - Maria de Fátima Franco Garcia Sisto
29 - Camila Soares
30 - Nadir Aparecida da Cruz Carvalho

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino    
01 - Prof. João Alarcon Junior

Juscelino Teotonio
02 - Marcos Roberto Pedroso
03 - Marisa Centurion Stuchi
04 - Prof. Sérgio Rebelato

Profª Simone Mayra Fernandes
05 - Vilma Eugênio dos Santos
07 - Lana Cláudia Escolhant Lopes
08 - Prof. Fernando Augusto Albuquerque Mourão
11 - Prof. Alfeu Cornelio Accorsi Neto
12 - Prof. Luis Roberto Rissi

Prof. Paulo César Biagi
Vera Lúcia de Oliveira

13 - Dr. Carlos Alberto Montovani Costa
Rosana Gregório

14 - Prof. Renato Lorenzon
16 - Profª Maria Rita Braga
19 - Antonio Carlos Ganga
20 - Prof. Alberto Hamra
22 - Profª Márcia Alcantara Santos Cavazzana
23 - Prof. Antonio Carlos Arruda Souto
24 - Profª Eliana Gabas Stuchi Perez
25 - Profª Cibelle Rocha Abdo

Profª Janaina Ornelas
26 - Débora Aparecida Arens

Profª Ivana Mussi Gabriel
27 - Profª Márcia Helena Magati Antonioli

Rosinete Lopes Araújo   

Colégio Catanduva
14 - Márcia Pereira
21 - Carmelita Aparecida de Oliveira

Rosemeire Aparecida Marques Rosa
25 - Adilson Orsi

Milene Aparecida Thomazeli
30 - Thaiza Perez de Luca

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



Novos companheiros

Recrutamento interno  promove funcionários

Junho/2015

O Departamento de Recursos Huma-
nos da Fundação Padre Albino realizou no 
mês de maio último processo de Recruta-
mento Interno (RI) para transferência de 
uma posição para outra, promoção de um 
nível para outro e promoções de um cargo 
para outro.

Doze funcionários demonstraram in-
teresse pela ascensão funcional, partici-
pando de todas as etapas do processo se-
letivo, e foram aprovados em virtude dos 
recrutamentos internos. São eles:
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É preciso
As vezes é preciso perder para dar valor.  É preciso chorar para aprender 

a amar. É preciso confi ar para se entregar.  E ainda assim a grande verdade 
é que é preciso ouvir para nunca gritar.  Todos irão sofrer um dia para saber 
o verdadeiro sentido da felicidade! 

Se sentir saudade, procure.  Se sentir vontade, faça.  Se tiver medo, lute.  
Se perder, esqueça.  Se gostar, viva !

Lembre-se: nunca é tarde para recomeçar e buscar ser feliz!

Dica do Poupinho

Ao sair da sala, desligue a luz.z.

Funcionários homenageados do mês

Paulo Fernandes de Souza – Almoxarifado
Angélica M. de Salles Silva – Central de Materiais e Esterilização
Rodrigo de Oliveira – Enfermagem 
Maria Rita de Cássia Jerônimo – C2 Impar
Aparecida Maria Vieira Cardozo – C2 Par 
Márcia Luciane Messias – C3 Impar 
Cláudia Andréia dos Santos Correia – C4 
Vanessa Aparecida Velasco – C5 
Cícera Aparecida de Jesus – Centro Cirúrgico 
Micheli Fontes Galindo – Enfermeira 
Gláucia C. Silva do Carmo – Moléstias Infecciosas 
Maira Giseli Spada Barbosa – Quimioterapia 
Paulo César de Andrade – Unidade de Terapia Intensiva 
Rosangela da Silva – Farmácia
Fernanda Pereira Borges Miesa – Laboratório
José Henrique Alexandre – Manutenção
Claudio Ludogero – Segurança
Jamila Ferreira – Monitoramento 
Ailto Aparecido Machado – Portaria
Odete Bugatti – Recepção
Rosemary Fernandes – C4 e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
Michele Tavares de Menezes Processo – Serviço de Higiene e Limpeza
Sueli Ap. Furtado Romana – Serviço de Nutrição e Dietética
Maria de Fátima Romana – Copeira
Silmara Regina Aguiar – Telemarketing

Angélica Ravazzi – Faturamento Convênios
Rosevânia Aparecida Colturato – 5° Andar
Edna Maria Amorim – 4° Andar
Helena Aparecida de Souza – 3° Andar
Cristina Aparecida Faria – Pediatria 
Márcia José Alves Dezidério – Centro Cirúrgico
Luciana Maria Coubin de Menezes – Unidade de Terapia Intensiva Adulta
Rosimara de Campos – Hemodiálise
Suelen Cristina Martins Macedo – Unidade de Tratamento para Queimados
Andréia Cristiane do Nascimento – Pronto Atendimento
Suzana Forcato Guimarães – Unidade de Urgência e Emergência 
Vanilce Pereira de Oliveira – Berçário
Cláudia Aparecida Lopes Braga – Centro Obstétrico
Daniela Cristina Gonçalves Candido – Maternidade I
Nair da Silva Monte – Maternidade II
Cristina Aparecida Virgille – Unidade Terapia Intensiva Neonatal
Matilde Ivete Bolonhini – Unidade Terapia Intensiva Infantil
Emilia Cristina Furtado – Posto III
Josiane de Paula – Agência Transfusional
Cristiane Maria Graciano Pedrasoli – Banco de leite
Luiz Antonio Sizenando de Queiroz – Raio X
Daniela César Ramos – Recepção Unidade de Urgência e Emergência

Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, que vestem a ca-
misa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado 
por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!

Funcionários admitidos em maio de 2015:

Julho - Datas comemorativas

01 – Dia da Vacina BCG
02 – Dia do hospital
04 – Dia do operador de telemarketing
08 – Dia do panificador
09 – Dia do Soldado Constitucionalista
10 – Dia da pizza
12 – Dia do Engenheiro Florestal
13 – Dia do cantor, do Engenheiro 
Sanitarista e mundial do rock
14 – Dia do propagandista de laboratório
16 – Dia do comerciante
17 – Dia da proteção de florestas

18 – Dia do trovador
19 – Dia do futebol e da caridade
20 – Dia da amizade e Panamericano 
do Engenheiro; aniversário da che-
gada do homem a Lua (1969)
22 – Dia do trabalhador doméstico
23 – Dia do guarda rodoviário
25 – Dia do colono, do escritor e do 
motorista
26 – Dia dos avós
27 – Dia do motociclista
28 – Dia do agricultor

Hospital Padre Albino

Adriana Mara Cardoso Baldaquini
Alexandra Monteiro 
Aline Mendes da Silva de Oliveira
Bruna Cristina Machado
Bruna Gabriela de Oliveira
Camila do Amaral Perles
Daniela Drapella Nakamoto
Fernanda Barreto de Souza
Heidi Wania Macedo Langenbach
Janiff er Carine Catão Jesus
Jéssica Daiane Honorato Dias
Joana Darc Pascoal Moreira
Lucas Floriano Corsi
Marcela Gobete de Grande
Márcia Morino Bianchini
Paloma Michele Rapagane
Reginalva Perpétua da Silva Ananias
Tatiane Cristian Lima dos Santos
Zilma Pereira de Sousa

Colégio Catanduva

Mariele Gomes Jorge 
Fernando Yago Colombo da Silva

Hospital Emílio Carlos

Geise Cabral Belini 
Bruna Giovana da Silva
José Thiago Moraes
Julian Cláudia Pereira
Karen Romanini 
Madalena Vieira
Maria Betânia Santos Araújo
Patrícia Fernanda Caluz da Silva
Regiani Trentini
Wandria Crispim de Oliveira

Ambulatório Médico de Especialidades

Aline dos Santos Garcia
Gabriela Fernanda Gonçalves de Almeida
Jonas Carvalho de Sant’Ana 
Juliana Aparecida Aguliari de Godoi

Padre Albino Saúde

Amanda Thais Araújo Pedrassoli

Faculdades Integradas

Padre Albino/FIPA 

Maria Stela Estevam

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Ângela Maria Checos Faxineira HEC Vigia

Cleonice Bento Neto Rego Técnica de Enfermagem HPA Enfermeira

Daniele Silva Duarte Auxiliar de Enfermagem HPA Técnica de Enfermagem

Ednéia Crispim de Oliveira Copeira HPA Auxiliar de Nutrição

Fabiana de Souza Cury Copeira HEC Vigia

Jane Alice Sperandio Copeira HPA Auxiliar de cozinha

 Luciana Walquiria Massola Auxiliar de Enfermagem HPA Técnica de Gesso

 Maria Aparecida Sar   de Siqueira Brabo Auxiliar de Enfermagem HEC Técnica de Gesso

Patrícia Farina Vivaldini Auxiliar de compras AME Comprador

Silene Squinca Tessari Recepcionista HPA Recepcionista caixa

Telma Maria de Oliveira Ribeiro Auxiliar de almoxarifado HPA Auxiliar de operações

Vanessa Damião Silva Auxiliar administra  vo I AME Auxiliar de Faturamento



Economize água apenas com

um pingo de atenção

LAZER E VARIEDADES

Junho/2015

• Se uma pessoa escova os dentes em cinco minutos com a torneira 
aberta gasta 12 litros de água. No entanto, se molhar a escova e fechar 
a torneira enquanto escova os dentes e, ainda enxaguar a boca com um 
copo de água, consegue economizar mais de 11 litros de água.

• O tempo no banho deve ser monitorado. Cinco minutos são sufi -
cientes para realizar a limpeza do corpo. A economia fi ca ainda maior 
quando o registro é fechado na hora de ensaboar-se. No caso de banho 
com chuveiro elétrico, em quinze minutos com o registro meio aberto 
são gastos 45 litros de água. Se reduzir para cinco minutos o consumo 
cai para 15 litros.

• Ao lavar a louça primeiro limpe os restos de comida dos pratos e 
panelas e só aí abra a torneira para molhá-los. Ensaboe tudo que tem 
que ser lavado e, então, abra a torneira novamente para um novo enxá-
gue. Numa casa lavando louça com a torneira aberta em 15 minutos são 
utilizados 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar a 
20 litros.

• Ao molhar as plantas durante 10 minutos o consumo de água pode 
chegar a 186 litros. Use um regador ao invés de utilizar a mangueira.

• Adote o hábito de usar a vassoura, e não a mangueira, para limpar 
a calçada e o quintal de sua casa. Lavar a calçada com a mangueira é um 
costume antigo da população que traz grandes prejuízos. Em 15 minutos 
são perdidos 279 litros de água. Continua.

Fonte: SAEC/Prefeitura de Catanduva

Não caia antes de ser empurrado.

Provérbio Inglês

5

CURIOSIDADE
Por que as baratas morrem viradas de costas? 

Na verdade, nem todas as baratas morrem de costas. Isto ocor-
re com baratas que passaram por lugares onde foi aplicado in-

seticida. O veneno age no sistema nervoso da barata, deixando-a tonta. 
Como o peso do casco é maior, ela se desequilibra e tomba, não conse-
guindo desvirar mais.
 Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Novos usos 

para objetos 

de todo dia

Alivie a dor de garganta. Co-
loque a metade de um limão 
sobre a chama do fogão até 
dourar a casca. Deixe esfriar 
um pouco e então misture o 
sumo com uma colher de mel. 
Tome a mistura.

Segredos culinários
Frutas frescas

4. Coloque os pinhões num recipiente com água e deixe ferver. Escor-
ra, coloque água fria e deixe cozinhar. Não coloque sal, senão os pinhões 
endurecem. Depois de quarenta minutos, eles estarão cozidos e abertos. 

5. Cozinhe as castanhas-do-pará numa panela de pressão. Quando 
estiverem prontas, escorra a água quente e deixe as castanhas em água 
gelada por algum tempo. Assim, as cascas se soltarão facilmente.

Para fortalecer as unhas
01 – Não use esmalte ininterruptamente.
02 – prefi ra removedor de esmalte a acetona.
03 – mantenha mão e unhas hidratadas.
04 – evite contato prolongado com detergente e químicos em geral.

Cuidados com as roupas
4 – Para lavar roupas delicadas na máquina de lavar, coloque-as dentro 

de uma fronha e amarre o lado aberto. Ligue a máquina no ciclo suave.
5 – Para os zíperes que não estão correndo bem, coloque um pouco de 

grafi te de lápis e esfregue. Vá abrindo e fechando para o grafi te espalhar-
-se melhor.

6 – Remova as “bolinhas” e  nós de suéter ou de outras peças de lã com 
uma lâmina de barbear (com muito cuidado) ou com um barbeador elétrico.

Continua.

Dica do Poupinho

 Elimine, quando possível, a 

iluminação de áreas externas.

a 

s.

Pão de liquidifi cador

Ingredientes
• 2 xícaras de farinha de arroz
• 3 colheres (sopa) de polvilho azedo
• 3 colheres (sopa) de semente de linhaça
• 1 colher (sopa) de fermento químico
• 2 ovos caipiras inteiros (sem a pele da gema)
• 1 xícara de água
• 1 colher (café) de sal
• 1 colher (chá) de açúcar ou mascavo
• 2 colheres (sopa) de azeite extra virgem de oliva

Modo de preparo: Comece colocando no copo do liquidifi cador 
os ingredientes líquidos: a água, o azeite e os ovos. Não se esqueça 
de tirar a “pele” da gema. Bata esses ingredientes. Acrescente os 
ingredientes secos, à exceção do fermento, nesta ordem: linhaça, 
açúcar mascavo ou demerara, polvilho azedo, sal e farinha de ar-
roz. Bata tudo muito bem até a linhaça fi car totalmente triturada, 
como se fosse uma farinha. Coloque então o fermento e bata rapi-
damente só para misturar os ingredientes. Pré-aqueça o forno na 
temperatura de 180 graus. Unte uma fôrma com azeite e farinha 
de arroz: espalhe o azeite pela fôrma e, depois, peneire a farinha de 
arroz por cima, de maneira que essa farinha se distribua por toda a 
fôrma. Coloque a massa na fôrma untada e leve ao forno preaque-
cido para assar em temperatura média por cerca de 40 minutos.
Como se tira a “pele” da gema?  Passe a gema numa peneira com 
um recipiente embaixo. Não use colher. Basta ir balançando a pe-
neira. O que fi car na peneira é a pele e será descartado. O que pas-
sou pela peneira é a gema sem a pele e será aproveitado.

CULINÁRIA
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No ELEC, Ligas fazem 1.200 atendimentos
Dia 23 de maio, das 8h00 às 

13h00, na Praça da República, em 
Catanduva, os alunos do curso 
de Medicina da FIPA realizaram o 
Encontro das Ligas Estudantis de 
Catanduva (ELEC).

Do Encontro participaram as 
Ligas de Clínica Médica, Coração, 
Cirurgia Geral, Dermatologia, Dor, 
Endocrinologia e Diabetologia, 
Medicina Esportiva, Ginecologia e 
Obstetrícia, Infectologia, Medicina 
de Família, Neuropsiquiatria, On-
cologia, Pediatria, Cirurgia Plástica, 
Cirurgia de Urgência e Trauma, Ci-
rurgia Vascular e Angiologia, além 

Dica do Poupinho

 Limpe regularmente paredes, 

janelas, pisos e forros.

do GAC – Grupo de Ajuda Comu-
nitária e do cursinho preparatório 
Sala Extra, que integram os proje-
tos de Extensão do curso. 

Os acadêmicos esclareceram 
dúvidas e realizaram atendimen-
tos básicos, como aferição de 
pressão arterial, dosagem de gli-
cemia, além de diagnósticos que 
possam direcionar para atendi-
mento médico específi co, assim 
como realizaram campanha de 
doação de medula óssea. 

Segundo a organização fo-
ram realizados cerca de 1.200 
atendimentos.A população foi orientada e fez exames gratuitos.

Dia 02 de junho, no período da 
manhã, no saguão térreo do Câm-
pus Sede, a Liga da Infectologia 
do curso de Medicina e o curso de 
Enfermagem da FIPA realizaram a 

Dia 29 de maio, no Anfi teatro 
Padre Albino, a FIPA, através do 
curso de Medicina, e a Secretaria 
de Saúde de Catanduva apoiaram 
a realização do II Curso de Diretri-
zes Resolutivas em Mastologia – 
“Apresentação de casos clínicos e 
hands-on em biópsias mamárias”, 
promovido gratuitamente pelo 
Centro de Referência da Saúde da 
Mulher do Hospital Pérola Bying-
ton, excelência em atendimento 
na área de Mastologia na cidade 
de São Paulo, e pela organização 
Susan G. Komen, Instituição de 
Caridade ao Câncer de Mama, lo-
calizada nos Estados Unidos.

Os participantes assistiram pa-
lestras e apresentação de casos clí-
nicos pelos médicos Prof. Dr. Jorge 
Yoshinori Shida, Profª Ana Luiza 
Antunes Faria, Prof. Dr. Flávio Spí-
nola Castro, Prof. Dr. Luiz Henrique 
Gebrim e Prof. Dr. Eduardo Mala-
quias Chagas, além do Curso Han-

O curso de Medicina das Fa-
culdades Integradas Padre Albi-
no (FIPA) tem mais um docente 
doutor. O médico Eduardo Rogé-
rio Malaquias Chagas defendeu 
dia 26 de maio sua tese de dou-
torado na Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto/USP.

A tese “Análise da expressão 
de HIF1A, HIF2A e ALDH1 em pa-
cientes com câncer de mama lo-
calmente avançado submetidas à 

Imunização contra a gripe H1N1

II Curso de Diretrizes 

Resolutivas em Mastologia

Medicina tem mais um docente doutor

V Campanha de Imunização con-
tra a gripe H1N1. 

60 pessoas foram vacinadas, en-
tre elas alunos, médicos residentes 
e funcionários da instituição.

Três trabalhos desenvolvidos 
nos Laboratórios Multidisciplinar 
e de Imuno-Histoquímica com 
alunos de Iniciação Científi ca do 
curso de Medicina da FIPA, técni-
cos dos laboratórios e docentes 
associados de outras instituições, 
sob orientação da Profª Drª Ana 
Paula Girol, foram apresentados 
em jornada e congresso. Os tra-
balhos tiveram auxílio fi nanceiro 
da FIPA.

O trabalho “Role of anti-
-infl ammatory protein annexin 
A1 and its interaction with the 
FPR1 receptor in infl ammatory 
and tumoral processes of the 
esophagus and stomach” foi 
apresentado em painel no 11th 
International Gastric Cancer Con-
gress, realizado em São Paulo-
-SP de 4 a 6 de junho, pela alu-
na da sexta série Nathália Dias 
Sertório. O trabalho tem como 
autores Nathália Dias Sertório, 
Rodolfo Takaoka, Mairto Roberis 
Geromel, Helena Ribeiro, Melina 
Iyomasa, Luiz Lima (associação 
com Hospital AC Camargo de São 

Medicina apresenta trabalhos de iniciação 

científi ca em jornada e congresso

Paulo) e Ana Paula Girol.
Dois trabalhos foram apre-

sentados oralmente na IX Jor-
nada Brasileira de Queimaduras 
realizada de 04 a 06 de junho na 
Associação Médica de Brasília/
DF. “Lavandula offi  cinallis e Arc-
tium lappa em modelo de quei-
madura de segundo grau”, auto-
ria de Jean Clever Bido Cesário, 
Iasmin Barufaldi Prette, Bruna 
Gabrieli Glad (associação IMES 
Catanduva), Isis Forgerini, Rafael 
Martorano De Santis, Melina Mi-
zusaki Iyomasa, Helena Ribeiro 
Souza, Giselda Pereira Rodrigues 
da Silva (associação IMES Catan-
duva) e Ana Paula Girol, foi apre-
sentado pelo aluno da terceira 
série Jean Clever Bido Cesário. 
“Quantifi cação de mastócitos e 
ação da proteína Anexina A1 em 
modelo de lesão térmica de se-
gundo grau”, autoria de Helena 
Ribeiro Souza, Ana Paula Girol, 
Sonia Maria Oliani (associação 
Unesp São José do Rio Preto), foi 
apresentado pela técnica Helena 
Ribeiro.

ds-on de Biópsias Mamárias (teó-
rico – prático) com interatividade 
através de aplicativo SunVote em 
que os participantes respondiam 
perguntas sobre os temas no an-
fi teatro, enquanto outros  parti-
cipantes realizavam o curso prá-
tico nas salas de ultrassonografi a 
do CDI do Hospital Padre Albino, 
com vídeo conferência entre os 
locais, além da transmissão em 
tempo real através de site especí-
fi co do evento. 

O curso, encerrado às 17h00, 
com happy hour e animação mu-
sical pelo Grupo Feitiço no Choro, 
teve a supervisão do Prof. Dr. Luiz 
Henrique Gebrim, Professor Livre-
-Docente da Disciplina de Masto-
logia e Diretor Médico do Hospital 
Pérola Byington, Coordenação do 
Prof. Dr. Alfeu Accorsi e Organiza-
ção do Prof. Dr. Eduardo Chagas, 
docentes do curso de Medicina 
da FIPA.

hormonioterapia neoadjuvante” foi 
avaliada pela banca composta pe-
los professores Dr. Daniel Tiezzi (Fa-
culdade de Medicina da USP), Dr. 
René Vieira (Hospital do Câncer de 
Barretos), Dr. Hélio Carrara (Facul-
dade de Medicina da USP), Dr. Al-
fredo Silva (Faculdade de Medicina 
da USP) e Dr. Gilberto Uemura (Fa-
culdade de Medicina de Botucatu).

Dr. Eduardo é docente de 
Mastologia.

Nos dias 25 e 26 de maio, às 
19h30, no Anfi teatro Padre Albi-
no, o Centro Acadêmico “Emílio 
Ribas” do curso de Medicina da 
FIPA promoveu a XII Jornada de 
Ampliação da Arte Médica. 

No dia 25 a palestra foi “Como 
dar sentido a sua vida”, ministra-
da pelo Mestre em Engenharia 

XII Jornada de Ampliação da Arte Médica

Eletrônica e gerente executivo da 
Ong Ágere Cooperação  em Advo-
gacy, Iradj Roberto Egrari, e no dia 
26, “A arte médica: Uma ciência 
antiga, humana e interativa”, por 
Eugênio Scannavino Netto, médi-
co, criador e coordenador do pro-
jeto Saúde e Alegria e Fundador 
do Grupo de trabalho Amazônico. 

DivulgaçãoDivulgação
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Iniciadas obras das novas instalações para os cursos de Educação Física

Em mais uma expansão do seu 
complexo esportivo, as Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA) inicia-
ram a construção, no Câmpus Sede, 
do prédio com 1.005 metros quadra-
dos para os cursos de Bacharelado e 

Dica do Poupinho

Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas 

e demais aparelhos de iluminação.

as 

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 
cobertas e à minipista de atletis-

Nos dias 14 e 21 de maio, no 
Colégio Catanduva, os alunos da 
Liga da Pediatria do curso de Me-
dicina da FIPA, através da IFMSA 
Brazil (International Federation of 
Medical Students Associations), 
realizaram o Projeto Teddy Bear 
Hospital, o “Hospital do Ursinho”. 

O projeto foi desenvolvido 
com alunos do Maternal, Pré I, Pré 
II e 1º ano do Ensino Fundamental 

Dia 27 de maio, às 20h45, na 
quadra do Câmpus Sede, os cursos 
de Bacharelado e Licenciatura em 
Educação Física da FIPA, em par-
ceria com o SESC Catanduva, pro-
moveram o Dia do Desafi o, movi-
mento comunitário que envolve 
poderes públicos, instituições pri-
vadas e cidadãos trabalhando em 
parceria para mobilizar o maior 
percentual de participantes em 
relação ao seu total de habitantes 

Hospital do ursinho

Educação Física participa do Dia do Desafi o

que levaram seus próprios ursos 
de pelúcia, os supostos pacientes, 
para serem consultados pelos mé-
dicos (estudantes de Medicina). O 
objetivo do projeto foi familiarizar 
as crianças com o ambiente hos-
pitalar, quebrando tabus e facili-
tando a compreensão e o envol-
vimento com a equipe hospitalar, 
criando assim confi ança entre 
médico-paciente.

A FIPA iniciou dia 04 de maio 
último a reforma de anexos do 
Anfi teatro Padre Albino, na Rua 
13 de maio, 1064, centro de Ca-
tanduva. O projeto, de autoria do 
Setor de Arquitetura da Fundação 
Padre Albino, prevê, no conjunto, 
uma sala de aula com 17 lugares, 

Reforma do Anfi teatro Padre Albino 
a reforma do Anfi teatro II, com ca-
pacidade para 100 lugares, e uma 
copa para apoio em eventos.

A sala de aula e o Anfi teatro II 
são utilizados rotineiramente para 
reuniões e aulas da Residência Mé-
dica. O término da reforma está 
previsto para setembro próximo.

para praticar atividades físicas.
Os alunos assistiram apresen-

tação de futebol freestyle, conhe-
cido também como Futebol Estilo 
Livre, que consiste em fazer acro-
bacias com a bola usando diferen-
tes partes do corpo, como cabeça, 
pé, coxa, calcanhares, ombros, 
nuca, entre outras. 

Após a apresentação, alunos 
do curso foram desafi ados pelos 
atletas a fazer embaixadinhas.

 

DivulgaçãoDivulgação
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mo. Os alunos terão à disposição, 
também, área de convivência, 
cantina e cozinha. Sob as quadras 
será construído um palco com ca-
marins, vestiários e sanitários.

As novas instalações poderão 

ser disponibilizadas aos alunos 
dos demais cursos da FIPA, em 
horário diverso ao das aulas dos 
cursos de Educação Física. A pre-
visão de término da obra é para 
dezembro deste ano.

As novas instalações deverão estar prontas em dezembro.

Objetivo do projeto é criar confi ança entre médico e paciente.

No dia 24 de abril, os alunos da 
Educação Infantil e do 1° ano do 
Ensino Fundamental do Colégio 
Catanduva organizaram exposi-
ção de trabalhos sobre alimenta-
ção, produzidos pelos alunos do 
Maternal e do Pré II. Os trabalhos 
expostos são resultado do projeto 
“Alimentação”, desenvolvido com 
as turmas de alunos de 03 a 05 
anos, que durante o primeiro bi-
mestre receberam orientações so-
bre a temática. A exposição mar-
cou o fechamento do 1° bimestre 
das turmas.

Alunos do Colégio Catanduva organizam 

exposição sobre alimentação

De acordo com a Coordena-
dora Pedagógica do Colégio, Profª 
Fabiana Fiorin Checconi, o Projeto 
Alimentação é anual, envolvendo 
alunos da Educação Infantil e do 
1º ano do Ensino Fundamental. 
Nesse primeiro bimestre foram 
abordadas a importância das 
frutas na alimentação e de uma 
alimentação saudável. “As profes-
soras fi zeram pesquisas sobre a 
alimentação dos alunos em casa, 
atividades práticas, como O dia 
da fruta; realização da salada de 
fruta e de lanches naturais; ativi-

dades de recorte, cola-
gem e manuais; histórias 
relacionadas ao tema do 
projeto”, contou a Profª 
Fabiana. “Encerramos o 
bimestre com uma ex-
posição de atividades 
realizadas pelas crianças 
na aula de Arte integrada 
com o projeto de leitura, 
ou seja, o tema alimenta-
ção integrado com a lite-
ratura infantil”, fi nalizou.Os alunos receberam orientações sobre o tema 

para organizar a exposição.

DivulgaçãoDivulgação
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Dica do Poupinho

 Use luz natural de janelas 

sempre que possível.

s 

Hospital Padre Albino inicia reforma nas enfermarias SUS
A Fundação Padre Albino in-

veste no Hospital Padre Albino e 
no mês de maio iniciou a remode-
lação das enfermarias do Sistema 
Único de Saúde/SUS.

De acordo com o setor de Ar-
quitetura e Projetos, os sanitários 
serão remodelados com substi-
tuição das louças, metais, com-
plementos e acabamentos. “Aten-
dendo a NBR 9050, os sanitários 
de pacientes receberão barras de 
apoio de aço inox e cadeiras arti-
culadas para banho para auxiliar 

as pessoas com necessidades es-
peciais”, informa a arquiteta Sônia 
Corradi. Além disso, as portas, os 
batentes e o piso também serão 
substituídos. A equipe de obras 
contratada executará uma ca-
mada de regularização do contra 
piso com aplicação posterior de 
revestimento cerâmico com re-
junte de epóxi nas áreas molha-
das e revestimento vinílico em 
mantas nas demais áreas, sendo 
feita a devida manutenção e o re-
paro do piso de granilite existen-

te no local. O forro também será 
substituído por gesso acartonado 
estruturado. As instalações hi-
dráulicas e elétricas serão revisa-
das e, se necessário, substituídas. 
As áreas receberão nova pintura, 
totalizando, somente no 4º andar, 
uma superfície de 1.127,73 m² de 
acabamento. 

Nas novas enfermarias, os pa-
cientes do SUS poderão utilizar 
moderno sistema de campainha 
para facilitar o acesso à equipe 
multiprofi ssional e terão à disposi-

ção aparelhos de ar-condicionado 
para a climatização dos ambientes.

A Pediatria SUS, localizada no 
3º andar, também será reestrutu-
rada e receberá nova ambienta-
ção com motivos infantis. A Brin-
quedoteca será remodelada de 
acordo com a assistência humani-
zada praticada pelo hospital.

As reformas integram um pla-
nejamento de melhoria que vem 
sendo desenvolvido pela Funda-
ção Padre Albino nos hospitais 
Padre Albino e Emílio Carlos.

O Setor de Quimioterapia do 
Hospital Emílio Carlos realizou no 
dia 11 de maio, das 14h às 16h, 
confraternização para celebrar o 
Dia das Mães, comemorado no 
dia 10 de maio. As pacientes da 
Unidade participaram de curso de 
maquiagem ministrado por profi s-
sionais de beleza voluntárias.

A Associação Sempre Viva de 
Catanduva, que presta serviço de 
apoio à mulher com câncer de 
mama, ofereceu turbantes, cache-
cóis e próteses mamárias externas 
de polietileno às pacientes em tra-
tamento no “Emílio Carlos”.

A Fundação Padre Albino, 
através do Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho – SESMT 
realizou de 18 a 22 de maio cam-
panha de vacinação contra o ví-
rus Infl uenza (gripe), benefi cian-
do seus funcionários. 

Pacientes da Quimioterapia

participam de confraternização

Colaboradores dos hospitais são 

vacinados contra o vírus da gripe

A equipe multidisciplinar res-
ponsável pelo atendimento espe-
cializado ofereceu quitutes e de-
corou o setor com mensagens de 
felicitação para deixar o ambiente 
mais acolhedor.

De acordo com a enfermeira 
Érika Fachim Esteves, a ação teve 
por objetivo proporcionar mo-
mentos de descontração e intera-
ção com a equipe e os demais pa-
cientes para a troca de vivências. 
“O atendimento humanizado bus-
ca contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida física, emocio-
nal e social dos pacientes”, disse.

No Hospital Emílio Carlos, a 
vacina foi ministrada nos dias 18 e 
19, das 7h às 16h. No Hospital Pa-
dre Albino, os profi ssionais da saú-
de foram vacinados nos dias 21 e 
22, das 7h às 16h. De acordo com a 
Medicina do Trabalho, 1.010 doses 
da vacina foram aplicadas.

A Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes – CIPA do Hospi-
tal Emílio Carlos e das Faculdades 
Integradas Padre Albino – FIPA, 
Gestão 2014/2015, promoveu nos 
dias 27 e 28 de maio, na Sala de 
Espera da Ortopedia, a 19ª Sema-
na Interna de Prevenção de Aci-
dentes do Trabalho – SIPAT.

No dia 27, a partir das 14h, o 
tema da palestra foi ‘Dependên-
cias químicas e suas consequên-
cias’, ministrada pelo Sr. Alcides 
Franco; no dia 28, às 14h, ‘Exercí-
cio físico e qualidade de vida’ foi 

Hospital Emílio Carlos realiza a 19ª SIPAT

abordado pelo Coordenador do 
curso de Bacharelado em Educa-
ção Física da FIPA, Prof. Me. Igor 
Augusto Braz. Simultaneamente, 
o operador de computador do se-
tor de Tecnologia da Informação, 
Rinaldo Tassi, traduziu as pales-
tras para a língua de sinais. A prá-
tica é uma inovação para integrar 
os colaboradores com necessida-
des especiais.

Ao fi nal das palestras, os co-
laboradores participaram de um 
café oferecido pela organização 
do evento e de sorteio de brindes.

A nova Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes/CIPA do 
Hospital Emílio Carlos, Gestão 
2015/2016, tomou posse no dia 3 
de junho, no refeitório do hospital.

Os representantes indicados 
pelo Empregador para compor 
a CIPA são: Efetivos: João César 
Jacon, Belmiro Morgado Junior; 
Maria Cláudia do Prado Lopes e 
Rodrigo Lopes de Souza. Suplen-
tes: Cintia Ap. Fernandes Martins 
Porta, Donizete Socorro Aparecido 

Nova CIPA

Martins, Daniela Cristina Miller e 
Márcia Regina da Silva Carvalho. 
Os representantes eleitos pelos 
Empregados são: Efetivos: Julia-
na Dias, Daniela Jacomini, Carina 
Marina Bucardi e Rafael Luzia. Su-
plentes: Edimara Cristina Simoneti 
Moraes, Elisabete Aparecida de 
Oliveira, Cecília Nogueira e Sueli 
Teixeira Dimitrovi. Cássia Maria de 
Sousa Gomes é a 1ª Secretária e 
Jaqueline Rollo Camargo Izelli a 2ª 
Secretária.

Nova CIPA do Hospital Emílio Carlos.

DivulgaçãoDivulgação Orientação de beleza na Quimioterapia.

Comunicação/HPAComunicação/HPA
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Dica do Poupinho

 Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando 

apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.

o 

Direito elabora cartilha sobre controle
social dos gastos públicos

Resultado do projeto de 
extensão “Controle social dos 
gastos públicos”, coordenado 
pela Profª Mestre Ivana Mussi 
Gabriel, o curso de Direito das 
Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) elaborou cartilha 
sobre o assunto.

“Diante de tantos escândalos 
de corrupção envolvendo o des-
vio de dinheiro público há neces-
sidade de um efi ciente controle 
não estatal. A sociedade possui, 
sim, legitimidade para fazer valer 
mecanismos previstos na Consti-
tuição Federal de 1988 de fi scali-
zação dos gastos públicos, bem 
como para indicar caminhos, pro-
por ideias e participar das deci-
sões políticas”, disse a Profª Ivana.

A Coordenadora do projeto 
explica que a cartilha preocupa-
-se com a transmissão do conhe-
cimento a respeito do controle 
social dos gastos públicos, visan-
do ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, ao preparo para exercício 
de cidadania e à qualifi cação para 
o trabalho. “O que importa, nes-
se trabalho, é educar o cidadão 
comum para que assuma uma 
postura mais racional diante do 
Estado, fazendo valer seu direito 
fundamental de controlar os dis-

pêndios públicos”, complementa.
O Coordenador do curso de 

Direito da FIPA, Dr. Luís Rossi, res-
saltou que “é preciso que a edu-
cação deixe de ser pensada pelo 
governante e passe a ser vivida 
por todos, como deve ser. Daí a 
iniciativa de fazer uma ponte de 
aproximação entre o Direito e a 
sociedade, transformando o estu-
do jurídico numa cartilha de aces-
so a qualquer pessoa”.

Rossi disse que foram impres-
sos mil exemplares. De acordo 
com ele, a cartilha será lançada 
no dia 11 de agosto, em even-
to que englobará o lançamento 
da revista “Direito e Sociedade” 
e a divulgação dos projetos de 
pesquisa e extensão do curso 
de Direito. “Depois disso desen-
volveremos uma programação 
para distribuição aos alunos de 
escolas de Ensino Fundamental 
e Médio e uma ampla divulga-
ção junto às organizações civis e 
órgãos governamentais, além da 
possibilidade de acesso via site”, 
completou.

As autoras da cartilha são Ala-
na Fávaro, Amanda dos Santos 
Mafei, Isabela de Lima Estevam, 
Ivana Mussi Gabriel, Karina Yumi 
Ogata, Ligia de Almeida Jorge, 

Lucilaine Cristina Rissi, Nathália 
Cristina Antonietto e Stefani Ema-
noeli Silva, com revisão da Profª 
Drª Maria Carmen Possato.

O Grupo de Humanização do 
Recanto Monsenhor Albino está 
promovendo a venda do livro “As-
sistência humanizada ao idoso”, 
elaborado pela Equipe Multipro-
fi ssional e organizado pela Profª 
Drª Luzia Urbano, enfermeira e ex-
-docente do curso de Enfermagem 
das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA).

Recanto vende livro sobre

assistência ao idoso

As pessoas interessadas em 
adquiri-lo, no valor de R$ 15,00, 
devem entrar em contato com 
a Enfermeira da Educação Con-
tinuada Mariângela Teixeira pe-
los telefones (17) 3522.5052 ou 
3522.5234. A renda será rever-
tida para o Recanto Monsenhor 
Albino, que atende idosos de 
ambos os sexos. 

Dia 19 de julho próximo será 
realizado na cidade de Fernando 
Prestes/SP, no Parque de Eventos 
José Molena, o 2º Churrasco Bene-
fi cente em prol da Fundação Padre 
Albino e APAE de Catanduva e o 1º 
Encontro de carros antigos.

O ingresso para o churrasco é 
R$ 30,00 (crianças acompanhadas 
até 10 anos não pagam) e cada 
expositor de carro receberá um 

Fernando Prestes realiza 

churrasco pró Fundação dia 19/07

convite gratuito. O churrasco terá 
show da dupla Mailson e Gabriel 
e presença especial de Rita Ca-
dillac. A exposição de carros anti-
gos começa às 9h00 e a partir das 
12h00 o churrasco com show de 
prêmios e leilão do gado. Haverá 
sorteio de uma moto.

O churrasco está sendo organi-
zado por uma Comissão, com apoio 
da Prefeitura e Câmara municipais. Equipe do HPA realiza visita técnica em unidade de referência.

A cartilha pode ser acessada 
através do link http://www.fi pa.
com.br/facfi pa/pdf/186047c23f0
9ea4126937a570ac01201.pdf

O médico responsável pela 
Maternidade do Hospital Padre 
Albino, Prof. Dr. Alfeu Accorsi 
Neto, a enfermeira obstetra Lu-
ciana Braz de Oliveira Paes e a 
enfermeira da Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal Léia Cátia An-
tonio fi zeram no dia 15 de maio 
visita técnica à Maternidade do 
Hospital Geral de Itapevi.

A Secretaria Estadual da Saú-
de indicou o acolhimento com a 
classifi cação de risco em obste-
trícia do hospital de Itapevi como 
referência. Sendo assim, a articula-
ção de humanização da Diretoria 
Regional de Saúde/DRS XV, em 
parceria com os Centros Integra-
dos de Humanização dos Hospi-
tais da Fundação Padre Albino, 
viabilizou a troca de experiências 
com o objetivo de ampliação do 
conhecimento para a implanta-
ção da Rede Cegonha, programa 
do SUS que propõe a melhoria do 
atendimento às mulheres durante 
a gravidez, o parto e o pós-parto 
e também ao recém-nascido e às 
crianças até dois anos de idade.

O hospital estadual de Itapevi 
possui 258 leitos, sendo 50 deles 
destinados à ginecologia e obste-
trícia. Mensalmente, a Maternida-
de contabiliza cerca de 400 partos, 
sendo 68%, normais.  A taxa pode 
ser considerada como indicador po-
sitivo resultante de trabalho realiza-
do por equipe multidisciplinar que 
preconiza o parto seguro.

Na ocasião, 
a recepção do 
recém-nascido 
na sala de parto, 
o contato pele-
-a-pele do bebê 
com a puérpera 
na primeira hora 
de vida, o aloja-
mento conjun-
to, entre outras 
ações praticadas 
também pela 
Maternidade do 
Hospital Padre 
Albino, foram 

Equipe do “Padre Albino” visita 

o Hospital Geral de Itapevi

exemplifi cadas como requisitos 
para a implantação da Rede Cego-
nha, que propõe maior disponibi-
lidade de atendimento no pré-na-
tal, garantia de realização de todos 
os exames necessários, inclusive 
exame de ultrassonografi a, enca-
minhamento para atendimento, 
se houver alguma complicação 
durante a gravidez, e vinculação 
da gestante à maternidade de re-
ferência para o parto.

Referência em gestação de alto 
risco para Catanduva e microrre-
gião, a Maternidade do Hospital 
Padre Albino deverá passar por 
reestruturação física e reorganiza-
ção dos fl uxos e protocolos para a 
implantação da Rede Cegonha e 
do método Canguru, que consiste 
em promover, a partir da posição 
canguru, o contato pele-a-pele en-
tre a mãe/pai/familiares e o bebê 
prematuro, de forma gradual, pos-
sibilitando maior vínculo afetivo, 
estabilidade da temperatura do 
corpo da criança, estímulo à ama-
mentação e ao desenvolvimento 
do bebê, além de menor tempo de 
internação, diminuição do choro e 
mais segurança e envolvimento da 
mãe nos cuidados com o bebê.

Após a visita, a experiência foi 
compartilhada com os Grupos de 
Trabalho de Humanização dos 
Hospitais da Fundação Padre Al-
bino, pois as melhorias previstas 
integram o planejamento institu-
cional de humanização.

DivulgaçãoDivulgação
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BRONCOSCOPIA

•Dr. Renato Eugênio Macchione

Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

CARDIOLOGIA

•Dr. Sérgio Rebelato

Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

CIRURGIA GERAL

•Dr. José Celso Assef

Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.

Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.

Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA GERAL E

GASTROENTEROLOGIA

•Dr. 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

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

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA

•Dr. Bruno C. Sabino

Instituto Jorge de Medicina

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 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. 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

Dica do Poupinho

 Remova para próximo às janelas setores de trabalho 

que requerem níveis elevados de iluminação.

o 

Dia 03 de junho, nos períodos 
da manhã e tarde, no Anfi teatro 
Padre Albino, foi realizado o curso 
“Noções de administração de pes-
soal” para gestores da Fundação 
Padre Albino. O objetivo do curso 
foi informar e esclarecer sobre as 
regras que regulam as relações tra-
balhistas no âmbito interno e ex-
terno da instituição, bem como os 
aspectos da legislação trabalhista, 
composta por leis aplicadas nas re-
lações de trabalho e de emprego.

De acordo com a Gerente de 

A nova Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) das 
Faculdades Integradas Padre Al-
bino (FIPA), Gestão 2015/2016, to-
mou posse no dia 03 de junho, no 
Refeitório do Hospital Emílio Carlos.

Na nova CIPA da FIPA os re-
presentantes indicados pelo em-
pregador são: Efetivos: Iara Lima 
Zulato e Carmen Cristina Cezare 

Curso “Noções de administração de pessoal”

Empossada nova CIPA da FIPA 

RH da Fundação, Cristiane Procó-
pio de Oliveira, o conhecimento 
das rotinas trabalhistas é neces-
sário para o bom andamento de 
uma organização e o tema abor-
dado para os gestores é de suma 
importância para sanar as dúvidas 
dos funcionários no dia a dia.

O curso foi ministrado pelo 
Diretor da Support Assessoria 
Empresarial, José Armando Cal-
deraro, e dele participaram 157 
funcionários que ocupam cargos 
de liderança.

Simões. Suplentes: Fuad Hasan 
Husien Ali e Rosana Gregório. Os 
representantes eleitos pelos em-
pregados são: Efetivos: Mairto Ro-
beris Geromel e Sonia da Silva Es-
tevo. Suplentes: Mônica Terezinha 
Colombo e José Ricardo de Souza. 
Alessandra Ferreira Trídico é a 1ª 
Secretária e José Ricardo de Souza 
o 2º Secretário.
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Em locais de grande área disponível e poucos usuários, 

procure concentrá-los em um só local.

s, 

AME Catanduva implanta o Projeto ECOAME
Com o projeto, a unidade vai economizar um litro de água a cada descarga.

Com o objetivo de divulgar a 
importância da economia de água 
e preservação dos recursos natu-
rais, o Centro Integrado de Huma-
nização (CIH), o Grupo de Trabalho 
de Humanização (GTH) e os cola-
boradores do Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME) Catandu-
va, sob gestão da Fundação Padre 
Albino, implantou neste mês de 
maio o Projeto ECOAME.

Segundo a gerente administra-
tiva da unidade, Renata Rocha Bu-
gatti, “a intenção é divulgar, alertar 
e conscientizar os clientes internos 
e externos sobre a importância da 
economia de água com o uso das 
garrafas pet de um litro nas caixas 
acopladas dos sanitários do AME 

Catanduva, que vai gerar econo-
mia de um litro de água a cada 
descarga”. Renata explica o meca-
nismo: “pegue uma garrafa pet de 
um litro, encha de água, tampe-a e 
coloque dentro da caixa acoplada. 
A cada descarga haverá economia 
de um litro de água, pois a caixa se 
encherá com um litro a menos - o 
que foi previamente preenchido 
pela garrafa”.

A gerente ressalta que se em 
uma unidade a descarga é acionada, 
em média, 1000 vezes/dia, a econo-
mia será de 1000 litros de água/dia. 
Renata Bugatti estima que o AME 
Catanduva, com esse projeto, de-
verá economizar aproximadamente 
700 litros de água por dia.

O AME Catanduva, para exe-
cução do projeto, contou com a 
colaboração dos funcionários para 
a arrecadação das 20 garrafas pets 
de um litro. O projeto é divulgado 
através do sistema interno de TV 
aos clientes internos e externos 

para praticarem em locais onde 
frequentam, bem como em suas 
residências.

O AME Catanduva está situado 
na Rua Cascata, 825, Parque Irace-
ma, em Catanduva/SP, fone (17) 
3311-1100.

O curso de Administração da 
FIPA realizou dia 02 de junho, às 
19h30, no auditório do Câmpus 
São Francisco, sob coordenação 
do Prof. Paulo Marques, docente 
da disciplina Gestão Ambiental, 
seu VI Encontro do Meio Ambien-
te, com a participação dos alunos 
do 4º ano.

O encontro teve como ativi-
dade a palestra “Gestão ambien-
tal empresarial no setor público”, 
ministrada pelo Eng. Florestal, 
Diretor de Agropecuária, Abas-
tecimento e Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de Novo Ho-
rizonte, Leandro Brabo da Crús, 
e faz parte da programação de 
atividades de Extensão do curso.

Para Prof. Paulo, “a sala orna-
mentada com plantas, buscando 

  Nos dias 06, 13 e 20 de junho, no 
Câmpus São Francisco, o NAE - Nú-
cleo de Apoio ao Estudante da FIPA 
promoveu o Curso de Nivelamento 
de Matemática, ministrado pelo Prof. 
Me. Nilson Mozas Olivares e destina-
do para alunos de todos os cursos. 
No mês de maio, no Câmpus Sede, o 
NAE realizou o Curso de Nivelamento 

Dia 11 de junho, no Câmpus 
Sede, o curso de Bacharelado 
em Educação Física da FIPA pro-
moveu a primeira reunião do 
GPC (Grupo de Produção Cien-
tífica), idealizado pelo Coorde-
nador do curso, Prof. Me. Igor 
Augusto Braz, e pelo Coordena-
dor de pesquisa, Prof. Me. Ade-
mir Testa Junior, com apoio do 
Coordenador de extensão, Prof. 
Me. Américo Riccardi Lourenço. 
Nesse primeiro encontro, o Prof. 
Me. Ademir Testa Junior minis-
trou aula sobre a natureza da 

No dia 16 de junho, às 10h00, na 
sala D1 do Câmpus Sede, o ISE/CEE-
PA da FIPA realizou Seminário sobre 
Práticas Pedagógicas nos cursos de 
Licenciatura, objetivando explicitar 
o conceito de práticas pedagógi-

Administração realiza 

VI Encontro do Meio Ambiente

Curso de Nivelamento

Educação Física cria 

Grupo de Produção Científi ca

Seminário sobre Práticas Pedagógicas

a integração homem e o ambien-
te natural, favoreceu o clima do 
evento e muito contribuiu para 
a formação e qualifi cação profi s-
sional dos alunos”. 

Empreendedorismo

Dia 25 de maio, a 41ª Tur-
ma do curso de Administração 
promoveu a palestra “Empre-
endedorismo”, ministrada por 
Émerson Serandin, empresário, 
CEO de franchising, diretor de 
marketing e planejamento estra-
tégico, consultor de empresas, 
com atuação nas áreas de varejo 
com expertise em planejamento 
estratégico, administração, logís-
tica e marketing, palestrante e 
professor universitário. 

de Português ministrado pela Profª 
Eunice Alonso. O curso foi oferecido 
também para alunos de todos os cur-
sos. As aulas foram ministradas nos 
dias 09, 16 e 23 de maio.

No segundo semestre os cur-
sos acontecem nos dias 02, 09 e 16 
de agosto para alunos de todos os 
anos e cursos da FIPA.

pesquisa científica. 
O grupo é dirigido para alunos 

dos cursos de Bacharelado e Licen-
ciatura em Educação Física, com o 
objetivo de desenvolver o poten-
cial de análise crítica, discutindo 
artigos, coletando dados, propor-
cionando aulas dos professores en-
volvidos e, principalmente, publi-
cando resumos, trabalhos e artigos 
em congressos e periódicos. 

Egressos interessados também 
podem participar das reuniões que 
acontecerão sempre às quintas-
-feiras, às 18h00, no Câmpus Sede. 

cas constantes na Legislação e sua 
aplicação na Matriz Curricular dos 
cursos. 

O curso foi dirigido para Coor-
denadores e professores dos cursos 
da FIPA.

A colocação da garrafa com água gera economia de um litro a cada descarga.
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FIPA faz parceria com o Fórum de Catanduva para exames de DNA
Direito e Enfermagem são os cursos envolvidos na parceria

O Fórum de Catanduva assinou 
convênio com o Instituto de Medi-
cina Social e de Criminologia de 
São Paulo (IMESC) para que a co-
leta de exame para DNA seja reali-
zada no município de Catanduva. 
O objetivo é agilizar os processos 
de investigação de paternidade 
em Catanduva e região. Até então 
a coleta do material era feita na 
unidade do IMESC em São José do 
Rio Preto e o exame em São Paulo.

Para esse atendimento foi 
feita parceria com as Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA), 
através dos cursos de Direito e 
Enfermagem, que redigiram um 
projeto por intermédio do Prof. 
Me. Luís Antonio Rossi e da Profª 

Drª Márcia Menin, Coordenador e 
docente do curso de Direito, res-
pectivamente, da Profª Drª Maria 
Cláudia Parro e da Profª Ma. Maris-
tela Ap. Magri Magagnini, respec-
tivamente Coordenadora e do-
cente do curso de Enfermagem.

As atividades jurídicas dos 
atendimentos, como entrevis-
ta e registros, serão feitas pelos 
graduandos do curso de Direito, 
sob supervisão da Profª Drª Már-
cia Menin, e a coleta do material 
para investigação de DNA será de 
responsabilidade do curso de En-
fermagem e feita por graduandos 
daquele curso sob supervisão dire-
ta da Profª Ma. Maristela Ap. Magri 
Magagnini, Profª Drª Maria Cláudia 

Parro e Profª Drª Maria Rita Braga.
As docentes do curso de En-

fermagem, acompanhadas pela 
Assistente Jurídica do Fórum de 
Catanduva, Rosely Inês Stuchi, 
fi zeram treinamento teórico-prá-
tico dia 19 de maio último com 

a equipe do IMESC na cidade de 
São Paulo, a fi m de posteriormen-
te capacitar os seus graduandos 
que participarão do projeto.

A previsão para início das 
atividades em Catanduva é ju-
lho/2015.

O Dr. Nelson Jimenes foi re-
conduzido no cargo de Diretor 
Geral das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA). A indicação 
da Diretoria Administrativa foi 
aprovada pelo Conselho de Ad-
ministração e referendada pela 
Assembleia dos Membros da 
Fundação Padre Albino. Para o 
cargo de Vice-Diretor foi contra-
tado o Prof. Sidnei Stuchi, que 
ocupava a Secretaria Geral das 
faculdades.

A nova gestão da FIPA está as-
sim constituída:

- Prof. Dr. Antônio Carlos de 
Araújo - Coordenador Pedagógico

- Prof. Antônio Agide Mota Ju-
nior - Coordenador do curso de Ad-
ministração

- Prof. Me. Luís Antônio Rossi - 
Coordenador do curso de Direito

- Profª Drª Terezinha Soares Bis-

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) encerraram dia 
30 de maio, no Anfi teatro Padre 
Albino, a partir das 9h00, o VIII 
Congresso de Iniciação Científi ca 
(CIC), o VII Workshop de Pós-Gra-
duação (WPG) e o V Concurso de 
Fotografi a, com a premiação dos 
vencedores.

No CIC e WPG foram inscritos 
79 trabalhos: 18 na modalidade 
oral, apresentados no Câmpus São 
Francisco, 49 na modalidade oral, 
apresentados no Câmpus Sede, e 
12 na modalidade painel, também 
apresentados no Câmpus Sede. Os 
prêmios do CIC e WPG nas áreas de 
Saúde, Humanas e Sociais foram, 
para as respectivas categorias: Oral: 
1º lugar: R$ 250,00; 2º lugar: R$ 
150,00; Painel: 1º lugar: R$ 150,00; 
2º lugar: R$ 100,00.

Os vencedores, por catego-
ria, estão disponíveis em http://
w w w.fundacaopadrealb ino.
org.br/noticias/lernoticiaportal.
php?codigo=5230 O congresso e 
o workshop foram realizados pelos 
Núcleos de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção da FIPA.

Nova gestão da FIPA

Os vencedores do CIC e 

Concurso de Fotografi a da FIPA

cegli - Coordenadora do curso de 
Medicina

- Profª Drª Maria Cláudia Parro 
- Coordenadora do curso de Enfer-
magem

- Prof. Me. Igor Augusto Braz 
- Coordenador do curso de Educa-
ção Física Bacharelado

- Prof. José Cione Neto - Coorde-
nador do curso de Educação Física 
Licenciatura

- Profª Drª Ana Paula Girol - Coor-
denadora do curso de Biomedicina

- Profª Drª Silene Fontana - Co-
ordenadora do curso de Pedagogia

- Dr. Eduardo Marques da Silva 
- Coordenador da Comissão de Re-
sidência Médica

As funcionárias Josiane Apareci-
da Zambon e Maria Ângela Guijen 
Lahr assumiram, respectivamente, 
a Secretaria Geral e a Secretaria Ge-
ral adjunta.

Fotografi a

Com o tema “Água: insípida, 
incolor e inodora, às vezes. Indis-
pensável, sempre” o concurso teve 
43 fotos inscritas e os vencedores 
foram: 1º lugar - Fonte de Vida, de 
Leniele Demarque Rossi - Curso 
de Administração - 2º ano; 2º lugar 
- Não é uma coincidência, é ele-
mentar!, de Rafaela Franco Garcia 
- Curso de Direito – 1º ano; 3º lugar 
- Foto do Livro, de Daiane Regiane 
Garcia - Curso de Licenciatura em 
Educação Física – 3º ano, e Menção 
honrosa - Água: fonte de toda vida!, 
de Bárbara Soares Gius - Curso de 
Direito – 1º ano.

Os prêmios foram os seguin-
tes: 1º lugar: R$ 500,00; 2º lugar: R$ 
350,00; 3º lugar: R$ 200,00; Menção 
honrosa: R$ 100,00. As fotos foram 
julgadas pelos fotógrafos Antonio 
Fazio e Rafael Belo, pelo design grá-
fi co Dennis Olívio, pelo jornalista 
Mauro Assi e pela produtora cultu-
ral Teka Mastrocola.

O concurso de fotos foi realiza-
do pelo Núcleo de Apoio ao Estu-
dante (NAE).

Os gestores da FIPA após a posse.
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