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Faculdades Integradas realizam vestibular em dezembro
As Faculdades Integradas Padre Albino recebem até 29 de no-

vembro as inscrições para o seu Processo Seletivo (Vestibular)
Unificado 2008 para os cursos de Administração, Direito, Educa-
ção Física e Enfermagem. A prova será no 1º/12/2007. Página 09.

Ensino a distância
Até 14 de novembro, o Ensino a Distância da Fundação Padre

Albino estará com inscrições abertas para o seu Vestibular de Ve-
rão. A prova será aplicada dia 18 de novembro, sendo que dois
novos cursos são oferecidos: Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e Superior de Tecnologia em Ges-
tão Ambiental. Página 08.

FPA adquire máquina para o Serviço
de Hemodiálise com recursos da

Central de Telemarketing
A Fundação Padre Albino,

graças aos recursos recebidos da
população de Catanduva e região
através da sua Central de Tele-
marketing, adquiriu para o Ser-
viço de Hemodiálise do Hospi-
tal Padre Albino uma reprocessa-
dora automática para dialisadores,
máquina indispensável para os
centros de diálises. Página 11.

Inaugurados novos CTI e Centro
Cirúrgico e a Unidade do Coração do HPA

Com a presença do Secretário de Estado da Saúde, Dr. Luiz
Roberto Barradas Barata, a Fundação Padre Albino inaugurou dia
21 de setembro último, as novas instalações do Centro de Terapia
Intensiva e do Centro Cirúrgico e a Unidade do Coração (Serviço
de Hemodinâmica) do Hospital Padre Albino. Páginas 06 e 07.

COMEMORAÇÕES Os hospitais Padre Albino e Emílio Car-
los realizaram atividades para comemorar o Dia da Criança e o
Dia da Secretária. No Hospital Padre Albino o Dia da Criança
(foto) foi comemorado pela AVOHPA. Página 11.

AVOHPA

A máquina é totalmente
automática.

IMPRENSA/FPA.

Leilão de Gado divulga balancete
O 2º Leilão de Gado pró Fundação Padre Albino, organi-

zado por uma Comissão formada por voluntários de Catandu-
va e região e realizado dia 03 de junho último no Recinto de
Exposições João Zancaner, apresentou um superávit de R$
49.650,24.

A Comissão de Voluntários, encabeçada pelo Sr. Edison
Bonutti, pelo casal Ana e Toninho Simielli e pela Irmã Ana
Maria Custódio, agradece aos doadores, compradores e volun-
tários, que garantiram o sucesso do leilão. A renda, de acordo
com Sr. Edison Bonutti, está sendo aplicada na restauração/
manutenção do prédio do Hospital Escola Emílio Carlos.

Edison Bonutti disse ainda que há doações a serem rece-
bidas de algumas Prefeituras da região, que reconhecem as
dificuldades dos hospitais em atender aos seus munícipes,
o que aumentará o superávit do leilão. O balancete está na
página 02.

Abertura solene do Congresso no Teatro Municipal.

As Faculdades Integradas Padre Albino realizaram de 4 a 6 de
outubro último o seu I Congresso de Iniciação Científica - CIC
2007. O número de trabalhos inscritos – 70, foi considerado exce-
lente. Última página.

Congresso de Iniciação Científica
reúne 70 trabalhos

LUIS ISSAMU

Ligue-Digue
A Administração do Hospital Padre Albino instalou no saguão

principal uma linha telefônica interna denominada Ligue-Digue, liga-
da diretamente na Ouvidoria. A linha funciona 24 horas. Página 11.
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Instruções para uma vida
1. Tenha em conta que os grandes amo-

res e enganos comportam um grande risco.
2. Se o perder, não perca a lição.
3. Aplique a regra dos “3 erres”:
- Respeite-se,
- Respeite os demais, e
- Responsabilize-se pelas suas ações.
4. Recorde que, às vezes, não conseguir o

que se quer é um maravilhoso golpe de sorte.
5. Aprenda as regras para que saiba cum-

pri-las quando convierem.
6. Não permita que uma pequena dis-

cussão afete uma grande relação.
7. Quando descobrir que cometeste um

erro, tome imediatamente as medidas neces-
sárias para corrigi-lo.

8. Passe algum tempo sozinho todos os dias.
9. Abra os seus braços à mudança, mas

não abandone os seus valores.
10. Recorde que, às vezes, o silêncio é

a melhor resposta.

11.Vive uma boa vida honrada. Depois,
quando for mais velho e olhares para trás,
serás capaz de desfrutá-la de novo.

12. Um ambiente de amor no teu lar será
a base para a tua vida.

13. Quando não estiver de acordo com
os teus seres queridos, preocupe-se unica-
mente com a situação atual. Não faça refe-
rências a disputas anteriores.

14. Compartilhe os seus conhecimen-
tos. É a forma de conseguir a imortalidade.

15. Seja bom para com a Mãe Terra.
16. Uma vez por ano, visite um lugar a

que nunca tenha ido antes.
17. Recorde que a melhor relação é

aquela em que o amor mútuo é maior do
que a necessidade mútua.

18. Julgue o teu êxito em função do que
ou a que renunciou para consegui-lo.

19. Ame e trabalhe com absoluto em-
penho.

A melhor filosofia
1. Experimente de tudo duas vezes. Há

detalhes que você só percebe na segunda.
2. Mantenha apenas os amigos alegres.

Os tristes te deprimem. (tenha isso em mente
e certifique-se que você não é um desses
depressivos).

3. Continue aprendendo: aprenda mais
sobre computadores, artes, jardinagem,
qualquer coisa. Nunca deixe o cérebro de-
socupado. “Uma mente vazia é o ambiente
propício para instalação do mal.” E o nome
desse mal é Alzheimer!

4. Curta as coisas simples.
5. Ria com freqüência, em alto e bom

som. Ria até perder o fôlego. E se você tiver
um amigo que te faça rir, procure estar bas-
tante tempo na companhia dele/dela.

6. Se vierem lágrimas, resista, recupe-
re-se e siga em frente. A única pessoa que

está com você a tua vida inteira é você mes-
mo. Viva enquanto estiver vivo!

7. Cerque-se de coisas que você ama: não
importa se é sua família, seus amigos, seus ani-
mais de estimação, música, plantas, hobbies, o
que quer que seja. Sua casa é seu refúgio!

8. Cuide da sua saúde: se ela está bem,
preserve-a. Se está instável, melhore-a. Se
está além das tuas possibilidades fazê-la
melhor, procure ajuda.

9. Não vá a lugares onde não se sinta
bem. Saia para ir ao shopping, mesmo que
seja num outro bairro, numa outra cidade,
mas não vá a lugares que te deprimam.

10. Às pessoas que você ama, diga que
as ama, sempre que tiver oportunidade.

11. Perdoe aqueles que te fizeram cho-
rar. Você pode não ter uma segunda chance
para fazer isso.

2º Leilão de Gado pró Fundação Padre Albino
03/06/2007

Demonstrativo das Receitas e Despesas

Receitas Despesas

Convites ................................ 2.960,00 Bar ......................................... 3.196,77

Doações .............................. 12.809,00 Combustíveis ............................ 286,09

Rendas Diversas ................  37.772,00 Despesas c/ Gado ..................... 392,90

Telefone .......................................15,00

sub-total ............................. 53.541,00 sub-total .................................3.890,76

Superávit do Evento .........  49.650,24

 Total Geral ......................  53.541,00 Total Geral .......................   53.541,00

Expediente
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma
publicação interna editada pela Assesso-
ria de Imprensa da Fundação Padre Albino.

CONSELHO DE CURADORES

• Antonio Hércules
• Antonio José dos Santos
• Delcides Montes
• Edison Bonutti
• Geraldo Paiva de Oliveira
• Padre Jeová Bezerra da Silva
• João Antonio Corniani
• José Carlos Rodrigues Amarante
• José Pedro Motta Salles
• José Rodrigues
• Luiz Marcos Garcia
• Nélson Jimenes
• Nélson Lopes Martins
• Olegário Braido
• Raul José de Andrade Vianna
• Renato Centurion Stuchi
• Renato Segura Ramires Júnior
• Rodrigo Alonso Garcia
• Padre Sylvio Fernando Ferreira
• Valdemar Bergamaschi
• Vicente Chiavolotti

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Presidente: Dr. Olegário Braido
Vice-presidente: Prof. Nélson Lopes
Martins (Licenciado)
1º Secretário: Dr. Antonio José dos Santos
2º Secretário: Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
1º Tesoureiro: Renato Centurion Stuchi
2º Tesoureiro: Edison Bonutti

CONSELHO DE CURADORES
Presidente: Padre Sylvio Fernando Ferreira
Vice-presidente: João Antonio Corniani
1º Secretário: Dr. Antonio Hércules
2º Secretário: Dr. Raul José de A. Vianna

CONSELHO FISCAL

Membros Efetivos:
Rodrigo Alonso Garcia
Dr. Nélson Jimenes
Dr. Renato Segura Ramires Júnior

Membros Suplentes:
Padre Jeová Bezerra da Silva
Delcides Montes
José Pedro Motta Salles

EDITOR
Mauro Tadeu Assi – MTb 11.895
Editoração Gráfica: BECK'S Art & Design

As matérias assinadas são de inteira res-
ponsabilidade de seus autores e não refle-
tem necessariamente a opinião do Jornal.

TIRAGEM: 2.500 EXEMPLARES

Correspondências, críticas, sugestões e co-
laborações para o jornal devem ser enca-
minhadas para a Av. São Vicente de Paulo,
1.455 - Fone: (17) 3531-3200 - Fax: (17)
3531-3201 - 15809-145 - Catanduva/SP
 e-mail: imprensa.fpa@terra.com.br
www.fundacaopadrealbino.org.br.
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Este coração continua a bater por você!
  Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir de R$ 2,00

(dois reais) na sua conta de luz. Informações: 3531-3200 ou 3524.5402

Este coração continua a bater por você!

DIA/NOME DIA/NOME DIA/NOME

Hospital Padre Albino

02 - José Carvalho de Souza
Gizele Daiana Panulo

04 - Rodrigo Andriolli
05 - Ozéias Ujaque
06 - Ademir Domingos Teciano

Ana Cláudia Tamburi
Francisca Honorata Melo Freitas
Daiane Devietro
Lucas Comesso
Andreza Mathias Navarro
Rosemari da Costa Veroneze
Reginaldo Correa da Silva

07 - Benedito Canhada
08 - Valdete Salles Maransatto
09 - Margareth Bregolato Nicoleti

Alan Nery Mare
10 - Marli Maria Camilo Carai

Márcia das Graças Leite Braga
Rodrigo Thiago Garavelo

11 - Cleonice Queiroz dos Santos
Vera Lúcia Alberganti Lucci
Dario Hernandes
Maria Aparecida Veronesi Bigoni

13 - Maria Ivonete Chagas
Graziela Valderrama
Marciel Jóia Gimenez

14 - Débora Cristina Costa
15 - Maria de Faria Ramos

Maria de Lourdes dos Santos
18 - Isabel Cristina de Oliveira Won Ancken
20 - Maria de Lourdes Cristianotte Costa
21 - Sérgio Valentim Trigo

Wanderley Carvalho de Azevedo Junior
22 - Alessandra Cristina Trazzi
23 - Sônia Aparecida Fernandes Casaletti

Rosimeire Aparecida Soares Carobeno
Aliane Nascimento Silva

NovembroNovembro

ROMÃO MÁQUINAS

Rua Minas Gerais, 454 - Catanduva - SP
visite nosso site: www.romaomaquinas.com.br

“QUALIDADE SEMPRE”
Há 35 anos fazendo de

seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167

24 - Cristiane Aparecida Viana Acevedo
Maria das Graças França
Maria Nadege Castanha de Ângelo
Edinéia Crispim de Oliveira
Nair Feliciana de Campos Silva

25 - Ana Maria da Penha
Sônia Mingóia Boraschi
Carla Moraes Sampaio
Flávio Luiz Revez dos Santos
Rogério Aparecido Cruz

26 - Aglauria de Jesus Pereira
Graziela Sanches Nasso

27 - Márcio Ricardo da Silva
Ivonete Class Finanssi

28 - Wilson Wagner Ferreira Neves Jr
29 - Joana Pinto

Cristiane V. Silva Procópio de Oliveira
30 - Sueli Rodrigues Valente

Hospital Emílio Carlos

02 - Maria de F. Bueno Almeida Romana
03 - Edson Luis Aparecido Ferreira
06 - Conceição Aparecida Mancini Gardini
09 - Rosinei de Lourdes Mandelle de Paula
10 - Luciana Gonçalves da Cruz
12 - Idevanir Aparecida Gussi da Silva

Vanessa Mariano
16 - Karulini Davoli Prescilio Polo
18 - Maria do Carmo Galan Amaro

Vanessa do Carmo Vicente Gravata
19 - Eunice José da Silva Pereira
21 - Estela Cristina Manfredo Botelho
26 - Silvia Helena Lisboa Malavais
27 - Rosicleia Gomes dos Santos Camargo
28 - Ângela Aparecida Gutierres Barretos

Odete Aparecida Bugatti
Ivone Alves Battilani
Adauto Soares de Lima

30 - Aparecida D. P. da Cruz Fiomano

FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO

Curso de Medicina

05 - Profa. Terezinha Hernandes Gonzales
07 - Profa. Adriana Romero Braga
09 - Prof. Marcos Antonio Lopes
12 - Prof. Emílio Herrera Júnior

Prof. Everaldo Gregio
Carmen Cristina Césare Simões

16 - Prof. Arlindo Schiesari Júnior

17 - Renata De Fazzio Stuchi
19 - Prof. João Romera
20 - Luis Antonio Zanardi
28 - Dr. Marco César Peruchi

Cursos de Administração e Direito

20 - Márcia Aparecida Mota Zirondi
Curso de Educação Física

08 - Thomaz Saturnino Rodrigues
17 - Tatiane Sabião do Nascimento Ravazzi
20 - Profa. Zélia de Oliveira Pantaleão

Profa. Silene Fontana
Curso de Enfermagem

06 - Profa. Dircelene Jussara Sperandio
08 - Profa. Maria Cristina de Moura Ferreira
17 - Mariane Celi Groggia Centurion

Colégio de Aplicação

01 - Marlene Lopes
Patrícia Fernanda Vizentin de Souza

08 - Aparecida de Fátima Lazarini Silva
15 - Prof. Fábio Garcia Ferreira

Recanto Monsenhor Albino

07 - Odanir Esteves
Benedito Daniel de Almeida

15 - Valdeci Alves
Museu Padre Albino

17 - Sérgio Luiz de P. Bolinelli
Padre Albino Saúde

23 - Keli Cristina Siscar
Membros do Conselho de Curadores

27 - Dr. Nélson Jimenes
29 - Rodrigo Alonso Garcia
Membros Honorários da Fundação Padre Albino

10 - Jayme de Andrade Telles
16 - Dr. Lenício Pacheco Ferreira

 Materiais Elétricos e Iluminação

Fone/Fax (17) 3525-2255
Rua Brasil, 1330 - Centro - Catanduva - SP

e-mail: eletromais@eletromais.com.br

• Serviços de Alta Tensão
• Cabines de Medição • Cabines

de Transformação • Linhas Rurais
• Instalações Industriais, Comerciais e Residenciais

• Iluminação de Loteamentos • Iluminação de
Quadras Esportivas • Instalação de Pára-Raios

• Fabricação Própria de Postes de Concreto

ELETROMAIS, a energia positiva de Catanduva e Região.
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É fácil trocar palavras,
difícil é interpretar os silêncios!
É fácil caminhar lado a lado,
difícil é saber como se encontrar!
É fácil beijar o rosto,
difícil é chegar ao coração!
É fácil apertar as mãos,
difícil é reter o seu calor!
É fácil sentir o amor,
difícil é conter a sua torrente!
Enfim...
É fácil viver...
a gente é que complica!!!

É fácil História de paciente
Quando nasceu, Bruna Le-

tícia era um bebê normal. Aos
dois anos e oito meses começou
a apresentar dificuldade para an-
dar. O problema evoluiu e ela
passou a andar somente dentro
de casa.

A família, residente na Vila
Soto, em Catanduva, procurou
tratamento e a pediatra Drª
Cleonice Lahóz, em 15/12/99,
solicitou uma radiografia de
punho, diagnosticando que Bru-
na tinha dois anos de atraso na
idade óssea, encaminhando-a
para o Ambulatório de Ortope-
dia do Hospital Escola Emílio
Carlos, aos cuidados do Dr. Al-
berto Hamra e sua equipe. Após
vários exames, os médicos che-
garam ao diagnóstico de raqui-
tismo ósseo, que evoluiu para ar-
quivamento de fêmur e tíbia mais
deformidade torcional dos mem-
bros inferiores, sendo que Bru-
na também foi encaminhada para
a Endocrinologia, aos cuidados
do Dr. Marcos Antonio Lopes,
para que os tratamentos fossem
feitos simultaneamente.

Bruna foi operada pelo Dr.
Alberto Hamra e equipe em
abril/2006 no Hospital Padre
Albino. No último dia 11 de
outubro ela passou por nova ci-
rurgia, desta vez corretiva da
perna direita, tendo alta no dia
14. As duas cirurgias foram um

Bruna Letícia Pazeli Bernardo
DIVULGAÇÃO

O santo não condena o pecador.
Ampara-o sem presunção.
O sábio não satiriza o ignorante.
Esclarece-o fraternalmente.
O iluminado não insulta o que anda
em trevas.
Aclara-lhe a senda.
O orientador não acusa o aprendiz
tateante.
A ovelha insegura é a que mais re-
clama o pastor.
O bom não persegue o mau.
Ajuda-o a melhorar-se.
O forte não malsina o fraco.
Auxilia-o a erguer-se.
O humilde não foge ao orgulhoso.
Coopera silenciosamente, em favor
dele.
O sincero a ninguém perturba.
Harmoniza a todos.
O simples não critica o vaidoso.
Socorre-o, sem alarde, sempre que
necessário.

Em verdade

fazem questão de agradecer ao
Dr. Marcos Lopes pela sua aten-
ção para com o caso e ao Servi-
ço de Fisioterapia do Hospital
Emílio Carlos, na pessoa do fi-
sioterapeuta Walter Matsumura
e da auxiliar administrativa Cás-
sia Maria de Souza.

Doraci Candido frisa que
tem fé que após a cirurgia da
perna direita a vida da Bruna,
hoje com 13 anos, “vai ser nor-
mal e com muita alegria”.

NOVEMBRO
01 – Dia de Todos os Santos
02 – Dia de Finados
03 – Dia da Instituição do Direi-

to de Voto para a Mulher
(1930)

04 – Dia do Inventor
05 – Dia Nacional da Cultura e da

Ciência, do Cinema Brasi-
leiro, do Escrivão de Polícia
e do Radioamador

08 – Dia Mundial do Urbanismo
e do Aposentado

09 – Dia Nacional do Hoteleiro e do
Manequim

10 – Dia do Trigo
11 – Dia Nacional do Supermer-

cado
12 – Dia do Diretor de Escola
14 – Dia Nacional de Alfabetização
15 – Aniv. da Proclamação da

República (1889) e Dia do
Esporte Amador

17 – Dia da Criatividade
19 – Dia da Bandeira Nacional e

Mundial do Xadrez
20 – Dia Nacional da Consciência

Negra e do Auditor Interno
21 – Dia Nacional da Homeopatia
22 – Dia da Música e do Músico
25 – Dia Mundial do Doador de

Sangue e Internacional Con-
tra a Exploração da Mulher

26 – Dia Nacional de Ação de Gra-
ças e do Ministério Público

27 – Dia da Infância e do Técnico
de Segurança do Trabalho

28 – Dia do Soldado Desconhecido
29 – Dia do Café
30 – Dia da Reforma Agrária, do

Estatuto da Terra, do Síndi-
co e do Teólogo

Datas Comemorativas

Bruna com os médicos Tiago Miyasato
e Mário Zambom.

sucesso.
Doraci de Fáti-

ma Pazeli Candido,
tia de Bruna, conta
que os períodos de
recuperação das duas
cirurgias foram óti-
mos, pois ela não
teve dor e está levan-
do uma vida quase
normal, inclusive
freqüentando a 7ª sé-
rie do Ensino Funda-
mental.

Bruna e sua tia
disseram que Dr. Al-
berto Hamra e equipe foram
muito atenciosos. “Foi Deus
quem colocou esses médicos no
nosso caminho”, consideram.
Elas ressaltam o tratamento ca-
rinhoso recebido no período de
internação, assim como a aten-
ção de todos os funcionários do
Ambulatório de Ortopedia do
Hospital Emilio Carlos. Doraci
lembra também dos cuidados e
atenção da Equipe de Enferma-
gem do Hospital Padre Albino e
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Utilidades do sal em diversas situações
SALA DE ESTAR – CAR-

PETES - As cores podem ser
restauradas com o auxílio de um
pano umedecido em uma solu-
ção, meio a meio, de sal e água.
Quando usar novos tapetes de lã,
lembre-se de que as traças não
gostam de sal. O segredo é es-
fregar o chão com uma solução
concentrada de sal e água quen-

“Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a
colher aquilo que plantamos”. Provérbio chinês.

te antes de assentar o carpete.
LAREIRAS - Outro segre-

do do sal, que possibilita às la-
reiras um funcionamento me-
lhor e mais seguro: jogue um
punhado de sal no chamuscar do
fogo. Aprecie as bonitas labare-
das amarelas enquanto o sal re-
move a fuligem acumulada e
ajuda a evitar incêndios perigo-

sos na chaminé. É um segredo
que vale por dois!

PAREDES - Ficou algum
buraco feio na parede de onde você
tirou um quadro? Não se desespe-
re, fazendo você mesmo a restau-
ração. Misture quantidades iguais
de sal e amido com água suficien-
te para fazer um pasta. Os buracos
poderão ser facilmente restaurados
com esta pasta e ninguém desco-
brirá o seu segredo.

PEIXINHOS DOURA-
DOS - Ocasionalmente dissol-
va uma colher de chá de sal em
um litro de água fresca, à tem-
peratura ambiente, e coloque
seus peixinhos dourados para
nadar nesta solução por uns
quinze minutos, devolvendo-os
após essa operação para o seu
próprio aquário. Isto os mante-
rá saudáveis.

SALA DE JANTAR -
MANCHAS NA MESA -  Não
é novidade que pratos e copos,
quentes ou molhados, deixam

Dicas úteis
• Para tornar a cebola mais

digestiva deixe-a de molho, com
casca, por uns minutos antes de
usá-la.

• Use manteiga com bastan-
te alho cortado bem fininho para
refogar a couve.

• Para evitar que se forme
mofo na lata de extrato de toma-
te guarde o que sobrar na gela-
deira, em vasilha de louça ou vi-
dro, tendo o cuidado de cobrir
com um pouco de azeite ou óleo.

• Quando cozinhar arroz,
depois de pronto, retire a panela
do fogo e coloque-a sobre um
pano molhado em água. Isso faz
o arroz soltar do fundo.

• O pior da fritura é a gor-
dura que espirra. Imagine que
isso pode ser evitado salpican-
do sal no fundo da frigideira

antes de acrescentar alimentos ou
gordura.

• Quando for preparar ome-
letes, acrescente 1 colher de sopa
de água para cada ovo. Bata tudo
como de costume e prepare as
omeletes. Você vai ver como fi-
cam muito mais macias.

• Para conseguir bater as cla-
ras em neve com perfeição, é ne-
cessário que estejam em tempe-
ratura ambiente. O recipiente e
batedor ou garfo que for utilizar
devem estar perfeitamente secos
e sem traços de gordura. Acres-
cente algumas gotas de limão.
Ficarão no ponto rapidamente.

• Ponha dentro da garrafa
térmica água bem quente e sal e
deixe descansar por dez minutos.
Você verá que o mau cheiro de-
saparecerá.

manchas brancas nas mesas.
Aqui está um segredo para re-
movê-las: faça uma pasta rala de
óleo de salada e sal em propor-
ções mais ou menos iguais. Es-
fregue a pasta sobre a mancha e
deixe em repouso por uma ou
duas horas. Em seguida remova
a pasta, esfregando-a até sair. As
manchas desaparecerão.

COZINHA - QUEIJOS -
Mofos (fungos) se desenvolvem
nos queijos, mesmo naqueles
que não desejaríamos ver mofa-
dos. Para evitar o mofo, antes de
colocar o queijo na geladeira,
enrole-o em um pano umedeci-
do em água salgada.

ÁGUA FERVENTE - Não,
não vamos ensinar como ferver
água. Mas o sal é condutor de
calor. Assim, para esquentar
mais rapidamente a comida, po-
nha-a num prato sobre uma pa-
nela com água, com um pouco
de sal, e aqueça-a. Continua na
próxima edição.

Culinária
Rocambole bicolor

Ingredientes
Massa

1 ½ xíc. (chá) de cenoura
½ xíc. (chá) de água
3 ovos
1 xíc. (chá) de açúcar
2 xíc. (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento

em pó
Recheio

3 xícaras (chá) de beterra-
ba ralada

2 laranjas
2 colheres (sopa) de coco ra-

lado
1 colher (sopa) de açúcar

para polvilhar

Modo de fazer
Bata a cenoura com a água

e reserve. Bata os ovos até do-
brarem de volume, acrescente o
açúcar e continue batendo. Jun-
te o suco de cenoura e bata mais
um pouco. Peneire a farinha e
misture à massa, mexendo deli-
cadamente. Acrescente o fer-
mento e asse em assadeira unta-
da, em forno preaquecido. Para
o recheio, junte a beterraba ra-
lada, o suco de laranja, o açúcar
e leve ao fogo até secar todo o
líquido. Acrescente o coco rala-
do e misture bem. Para enrolar,
desenforme o bolo ainda quen-
te sobre um filme plástico e es-
palhe o recheio. Enrole cuida-
dosamente para não quebrar.
Polvilhe com açúcar.

Rendimento: 10 porções
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Inaugurados novos CTI e Centro Cirúrgico e
A Fundação Padre Albino,

com a presença do Secretário de
Estado da Saúde, Dr. Luiz Rober-
to Barradas Barata, entre outras
autoridades, inaugurou dia 21 de
setembro último, as novas insta-
lações do Centro de Terapia In-
tensiva e do Centro Cirúrgico e a
Unidade do Coração (Serviço de
Hemodinâmica) do Hospital Pa-
dre Albino. A solenidade foi rea-
lizada no anfiteatro da Fundação,
na rua 13 de maio, 1064.

O Secretário da Saúde che-
gou às 14h30 ao Hospital Padre
Albino. Acompanhado do presi-
dente da Diretoria Administrati-
va da Fundação, Dr. Olegário
Braido, do Diretor Técnico dos
hospitais, Dr. Jorge Valiatti, do ad-
ministrador do hospital, Reinaldo
Candido, do Supervisor de Saú-
de, Dr. Sinval Banhos, do Dr. Fer-
nando Devito, responsável pela
Unidade do Coração, do prefeito
Afonso Macchione, médicos e
assessores, Dr. Barradas conheceu
os setores que seriam inaugura-
dos. Maravilhado com as instala-
ções do Centro Cirúrgico, ele
brincou: “Dá vontade de ficar lá”.

Após a visita todos se dirigi-
ram para o anfiteatro da Funda-
ção, onde foi realizada a soleni-
dade de inauguração dos seto-
res, com descerramento de pla-
cas e a presença de prefeitos e
secretários de saúde da região,
entre outras autoridades, e fun-
cionários da Fundação.

Na visita, o Secretário da Saú-
de autorizou a liberação de R$ 480
mil para os projetos de reforma e
ampliação da UTI Neonatal, com
5 leitos, e modernização da UTI
Infantil, com 10 leitos, do Hospi-
tal Padre Albino.

UNIDADE DO CORAÇÃO

A Unidade do Coração (Ser-
viço de Hemodinâmica) está insta-
lada na esquina das ruas Belém e
Maranhão. O custo da reforma da
área e dos equipamentos foi de R$
1.255.000,00, fruto de uma parce-
ria entre a Fundação e um grupo de
médicos, sendo que parte da verba
foi obtida com o apoio da popula-
ção de Catanduva e região através
da Central de Telemarketing.

Secretário da Saúde libera verba para
O Serviço de Hemodinâmi-

ca será acompanhado do Serviço
de Cirurgia Cardíaca, que vai per-
mitir a realização de toda a pro-
pedêutica cardiovascular necessá-
ria ao diagnóstico de cardiopatias,
assim como o tratamento necessá-
rio ao completo restabelecimento
das doenças do coração, como an-
gioplastias, implante de stents co-
ronários, marcapassos e, inclusi-
ve, cirurgias cardíacas com cir-
culação extra-corpórea, que pas-
sarão a ser rotina nos hospitais
da Fundação, explica Prof. Dr.
Fernando Devito, médico res-
ponsável pelo Serviço. “A região
é carente de um serviço como o
que se vai oferecer no “Padre Al-
bino”, disse. Acredito que den-
tro de um ano Catanduva já ocu-
pe uma posição de liderança na
região”, garante ele.

Já a completa e ampla refor-
ma no Centro Cirúrgico e no
Centro de Terapia Intensiva
Adulto, associada à moderniza-
ção dos equipamentos, permiti-
rá ao Hospital Padre Albino, de
acordo com o Prof. Dr. Jorge
Valiatti, Diretor Técnico dos
hospitais da Fundação, melho-
rar a qualidade e a complexida-
de do atendimento à população
de Catanduva e região.

“Essas reformas e investi-
mento associados a outras, como
a Unidade de Urgência e Emer-
gência, instalação da Unidade do
Coração, investimentos em
equipamentos nas mais diversas
áreas e adequação das enferma-
rias serão fundamentais para que
o hospital continue a cumprir as
suas finalidades principais como
hospital universitário de referên-
cia no MEC como assistência,
ensino e pesquisa”, ressalta ele.
As reformas, ainda segundo Prof.
Valiatti, seguem uma lógica de
prioridades.

CENTRO CIRÚRGICO

As obras de reforma do
Centro Cirúrgico foram inicia-
das em fevereiro de 2006 e or-
çadas em aproximadamente um
milhão de reais.

As salas cirúrgicas existentes
(quatro) foram readequadas e

01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

13 14

01 - Dr. Barradas chega ao Hospital Padre Albino.
02 - Dr. Olegário Braido e Dr. Barradas.
03, 04, 05 e 06 - Visita à Unidade do Coração.
07 e 08 - Unidade do Coração.
09 - Centro Cirúrgico.
10, 11 e 12 - Reunião com a Diretoria.
13 - Visita ao hospital.
14 - Chegada ao anfiteatro.

FOTOS: ANTONIO FAZIO
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a Unidade do Coração do Hospital Padre Albino
reforma das UTIs Infantil e Neonatal
construída uma sala reservada
para grandes procedimentos, in-
cluindo cirurgia cardíaca. Uma
nova sala de recuperação anes-
tésica foi criada, com 6 leitos,
bem como a sala de pré aneste-
sia, com 3 leitos. Farmácia sa-
télite, quarto para plantonista,
vestiários masculino e femini-
no, sala de expurgo, secretaria,
copa, sala de utilidades e sala
administrativa completam a
obra. A readequação, de acor-
do com Dr. Valiatti, permitirá
uma melhor distribuição e uti-
lização das salas cirúrgicas,
“que certamente terão reflexos
na eficácia e produtividade do
serviço”, conclui.

O mobiliário foi trocado, as-
sim como o sistema de ar condi-
cionado central e o sistema de
gases medicinais, e instalados
protetores de parede e de canto
(semelhantes aos existentes nos
melhores hospitais do país) e dis-
positivos contra falhas elétricas.
O piso foi feito em mantas sol-
dadas (sem emendas), paredes
com epóxi hospitalar, iluminação
apropriada, embutida em forro de
gesso acartonado.

Investimentos foram efetua-
dos na aquisição de novos equi-
pamentos para a monitoração e
realização do ato anestésico cirúr-
gico, incluindo desfibrilador com
marca-passo transcutâneo, 5 mo-
nitores multiparamétricos, 5 cap-
nógrafos, 3 módulos de pressão
invasiva e 2 respiradores artifi-
ciais microprocessados, além de
instrumental cirúrgico.

Dr. Valiatti salienta que esses
equipamentos atendem na íntegra
a uma recente resolução do Con-
selho Federal de Medicina, que
disciplina a área.

CTI

 O Centro de Terapia Intensi-
va (CTI) para adultos foi reforma-
do com recursos próprios da Fun-
dação, obra orçada em aproxima-
damente 120 mil reais.

O projeto de reforma, com
readequação de espaço, criou uma
nova copa, sala administrativa e
ampliação de área de leitos, tota-
lizando 15. O forro existente foi

substituído por forro de gesso
acartonado, o piso agora é viní-
lico, em mantas, e foram instala-
dos novos aparelhos de ar condi-
cionado. Também foram adqui-
ridos 15 monitores multiparamé-
tricos microprocessados e um
desfibrilador com marca-passo
transcutâneo, que permitirão a
atualização do atual parque de
equipamentos.

Segundo Dr. Valiatti, esta
adequação será fundamental
para que a UTI suporte o movi-
mento de novos serviços que
estão sendo criados, como cirur-
gia cardíaca e a hemodinâmi-
ca. O custo de equipamentos,
incluindo o Centro Cirúrgico e
a UTI, chega a aproximada-
mente 500 mil reais, recursos da
própria Fundação Padre Albino.

UTI Neonatal

A Fundação Padre Albino
adquiriu, com verba do Ministé-
rio da Saúde, através de pregão
eletrônico, equipamentos para a
área de Neonatologia do Hospi-
tal Padre Albino, incluindo 6 mo-
nitores multiparamétricos, seis
incubadoras microprocessadas,
três berços aquecidos, uma incu-
badora de transporte e dois res-
piradores artificiais microproces-
sados. O total de investimentos
no momento foi de R$
287.930,00, liberados através do
Fundo Nacional de Saúde.

De acordo com Dr. Olegá-
rio Braido os recursos foram dis-
ponibilizados através de emen-
da parlamentar apresentada pelo
senador Aloísio Mercadante,
que foi informado da necessida-
de desses equipamentos quando
de sua visita a Catanduva no ano
de 2006. Estão previstos nos
próximos meses aquisição de
novos equipamentos no valor de
R$ 94.431,00, perfazendo assim
o total da verba -  R$
382.361,00.

Esses novos aparelhos, se-
gundo Dr. Jorge Valiatti, atuali-
zam os equipamentos da área,
com reflexos positivos no aten-
dimento. A UTI Neonatal do
Hospital Padre Albino é referên-
cia regional no atendimento de
prematuros.

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

15 - Prof. Nélson Martins inicia a solenidade.

16 e 17 - Anfiteatro lotado.

18 - Mesa principal da solenidade.

19 - Extensão da mesa principal.

20 - Dr. Valiatti faz explanação sobre os setores inaugurados.

21 - Dr. Olegário Braido.

22 - Prefeito Afonso Macchione.

23 - Dr. Luiz Roberto Barradas Barata.

24 - Inauguração da Unidade do Coração.

25 - Inauguração do Centro de Terapia Intensiva.

26 - Inauguração do Centro Cirúrgico.

FOTOS: ANTONIO FAZIO
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Ensino a Distância promove Vestibular de Verão

Até 14 de novembro próxi-
mo, o Ensino a Distância da Fun-
dação Padre Albino, oferecido em
parceria com a UNOPAR – Uni-
versidade Norte do Paraná, estará
com inscrições abertas para o seu
Vestibular de Verão. A prova será
aplicada dia 18 de novembro, às
10h00, no Colégio de Aplicação
Unifipa (Colégio Catanduva).

Neste vestibular dois novos
cursos são oferecidos, com gran-
de perspectiva de mercado: Su-
perior de Tecnologia em Análise
e Desenvolvimento de Sistemas
e Superior de Tecnologia em
Gestão Ambiental. A Fundação
Padre Albino oferece, ainda, os
seguintes cursos à distância, to-
dos com diploma de graduação
superior, válido em todo o terri-
tório nacional, e autorizados pelo
MEC: Processos Gerenciais (tec-
nológico), Ciências Contábeis
(Bacharelado) e Pedagogia (Li-
cenciatura), com mensalidades a
partir de R$ 167,00, sendo que o
aluno deverá comparecer apenas
um dia para assistir a tele aula,
com acompanhamento on-line
durante o curso.

O curso de Análise e Desen-
volvimento de Sistemas tem a
duração mínima de seis semes-
tres e tem por objetivo formar
profissionais com domínio do
uso da informática e da compu-

tação como ferramenta e apoio na
geração da informação. O Tecnó-
logo em Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas analisa, pro-
jeta, documenta, especifica, testa,
implanta e mantém sistemas com-
putacionais de informação. Esse
profissional trabalha também com
ferramentas computacionais,
equipamentos de informática e
metodologia de projetos na pro-
dução de sistemas. Raciocínio ló-
gico, emprego de linguagens de
programação e de metodologias
de construção de projetos, preo-
cupação com a qualidade, usabi-
lidade, robustez, integridade e se-
gurança de programas computa-
cionais são fundamentais à atua-
ção desse profissional.

Já o curso de Gestão Ambien-
tal tem a duração de cinco semes-
tres e visa formar profissionais ap-
tos a liderar pessoas e gerenciar
problemas que envolvem o meio
ambiente, assim como seu desen-
volvimento sustentável. A forma-
ção multidisciplinar propicia a
compreensão da complexidade
das questões ambientais como
também suas relações com a so-
ciedade e seu desenvolvimento.
O curso apóia-se em objetivos
como o desenvolvimento da ca-
pacidade crítica e reflexiva do
aluno fundamentada em valores
de responsabilidade sócio-ambi-

dade legal, análise de impacto
ambiental, elaboração de laudos
e pareceres são algumas das atri-
buições desse profissional. Pode
elaborar e implantar, ainda, polí-
ticas e programas de educação
ambiental, contribuindo, assim,
para a melhoria da qualidade de
vida e a preservação da natureza.

Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone
3522.4177, inclusive sobre ou-
tras opções de cursos.

ental, de ética e justiça.
O Tecnólogo em Gestão

Ambiental planeja, gerencia e
executa as atividades de diagnós-
tico, avaliação de impacto, pro-
posição de medidas mitigadoras
– corretivas e preventivas – re-
cuperação de áreas degradadas,
acompanhamento e monitora-
mento da qualidade ambiental.
Regulação do uso, controle, pro-
teção e conservação do meio
ambiente, avaliação de conformi-

Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão Ambiental, os novos cursos oferecidos.

Docente da Medicina participa de
Congressos sobre Cefaléia

Dra. Eliana Meire Melhado,
docente de Semiologia Médica
do curso de Medicina (FAME-
CA) das Faculdades Integradas
Padre Albino, participou do XXI
Congresso Brasileiro de Cefa-
léia (dor de cabeça), do I Con-
gresso do Comitê de Cefaléia na
Infância e Adolescência da So-
ciedade Brasileira de Cefaléia e
do II Congresso do Comitê de
Dor Orofacial da Sociedade Bra-
sileira de Cefaléia no Majestic
Hotel, Florianópolis (SC), de 20
a 22 de setembro último.

Os congressos reuniram ex-
perts que procuram solucionar
todos os problemas de dor de
cabeça dos pacientes, um mal
tão comum. Dra. Eliana Melha-
do ministrou aula sobre Cefaléia
Crônica Diária para médicos
não especialistas. De acordo

com ela, “o tema é intrigante,
pois deve-se alertar a população
para procurar o médico para tra-
tamento especializado antes que
a dor se torne crônica (mais de
15 dias por mês). Porém, uma
vez que a dor se tornou crônica,
deve-se procurar o médico e pa-
rar de abusar de medicamentos
para a dor”.

Dra. Eliana ressalta que me-
dicamentos para dor devem ser
usados no máximo duas vezes
por semana (analgésicos, antiin-
flamatórios e opióides). “Caso
contrário, o próprio medicamen-
to usado de forma excessiva gera
a cronificação da dor”, alerta.

Os congressos contaram
com palestrantes nacionais e in-
ternacionais, tais como o reno-
mado americano de Stamford,
Alan Rapoport.

Docente da Medicina vai ministrar aulas
no Pós-graduação da Unifesp

Dr. Antonio Ângelo Boc-
chini, docente da disciplina de
Clínica Cirúrgica do curso de
Medicina (FAMECA), foi con-
vidado a ministrar aulas na dis-
ciplina de Fitoterapia do curso
de Pós-Graduação da Universi-
dade Federal de São Paulo/Uni-
fesp/Escola Paulista de Medi-
cina neste ano e em 2008.

Dr. Bocchini vai abordar os
temas Carcinogênese, Apoptose, Processo de formação das me-
tástases e Resistência às drogas quimioterápicas.

Dr. Antonio Angelo
Bocchini.

IMPRENSA/FPA

Coordenadora de Pesquisa das Faculdades
Integradas participa de Congresso na Alemanha

A Profª Drª Maria Luiza Nu-
nes Mamede Rosa, docente de
Bioquímica do curso de Medici-
na e Coordenadora do Núcleo
de Pesquisa das Faculdades In-
tegradas Padre Albino, partici-
pou, na Alemanha, de 18 a 20
de outubro passado, do 3º Con-
gresso Mundial de Medicina
Regenerativa, onde apresentou
trabalho desenvolvido em cola-
boração com pesquisadores da
USP/Ribeirão Preto e assistiu
conferências sobre células-
tronco e regeneração do Siste-
ma Nervoso Central.

Em seguida, de 29 de outu-
bro a 1º de novembro, Profª Ma-
ria Luiza esteve na Inglaterra para
visitas a dois pesquisadores, um
da Universidade de Londres e
outro da Universidade Imperial
de Londres, quando discutiu fu-
turas colaborações científicas na
área de neurociência.

Em junho, Profª Maria Lui-
za participou, no Rio de Janeiro,
do 16º Congresso Anual da So-
ciedade Internacional de Neuro-
ciência Comportamental, onde

apresentou um trabalho de pesqui-
sa na área de neurociência. Este
trabalho foi integralmente desen-
volvido no Laboratório de Neuro-
ciência da FAMECA, em colabo-
ração com seus alunos de Inicia-
ção Científica Ângela Costa, Ca-
mila Sousa, Fabíola Lopes, Flávia
Faggioni, Flávia Gomes, Lucas
Trindade, Lucila Kerbauy, Rodri-
go Guimarães e Rodrigo Sestito.

COLÓQUIO

Dr. José Alves de Freitas, Co-
ordenador do curso de Medicina,
participou do Congresso Paulista
de Gastroenterologia realizado em
Campos do Jordão, no período de
28 a 30 de setembro último, quan-
do apresentou um colóquio inte-
rativo sobre “Doenças do
estômago” para um público de
500 pessoas.

Na qualidade de Secretário
geral da Sociedade Paulista de
Gastroenterologia, Dr. José Al-
ves foi presidente da Assembléia
Geral que elegeu os novos diri-
gentes para o biênio 2008/2010,
sendo reeleito para o cargo.
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Faculdades Integradas realizam vestibular em dezembro
As Faculdades Integradas

Padre Albino recebem até 29 de
novembro próximo as inscrições
para o seu Processo Seletivo
(Vestibular) Unificado 2008
para os cursos de Administra-
ção, Direito, Educação Física e
Enfermagem.

As inscrições podem ser
feitas nas secretarias dos três

campi, para qualquer um dos
cursos, e pela internet, até o
dia 27/11, através do site
www.fundacaopadrealbino.org.br
A prova será no 1º/12/2007, às
14 horas, no Campus I (cursos
de Administração e Direito/FA-
ECA), na Rua Seminário, 281,
Bairro São Francisco. A taxa é
de R$ 20,00.

Candidatos podem se inscrever até 29 de novembro.Candidatos podem se inscrever até 29 de novembro.Candidatos podem se inscrever até 29 de novembro.Candidatos podem se inscrever até 29 de novembro.Candidatos podem se inscrever até 29 de novembro.
O curso de Administração

oferece 180 vagas noturnas; Di-
reito, 100 noturnas; o de Enfer-
magem, 60 em período integral,

e o de Educação Física, 120 no-
turnas e 60 matutinas.

Mais informações pelo tele-
fone 0800-772.5393.

Trabalho da Educação Física é elogiado em Simpósio
Profª Janaina Rogante Huck,

docente da disciplina de Bases
Fisiológicas do Exercício e Téc-
nica de Laboratório de Fisiolo-
gia e Avaliação Física do curso
de Educação Física das Facul-
dades Integradas Padre Albino
participou, de 11 a 13 de outu-
bro último, do XXX Simpósio
Internacional de Ciências do
Esporte, no Centro de Conven-
ções Rebouças, em São Paulo,
onde apresentou o trabalho
“Treinamento de força para a
terceira idade” na forma de pôs-
ter, que foi muito elogiado.

Profª Janaína informou que a
apresentação do trabalho foi po-
sitiva, pois “mostrou que as Fa-
culdades Integradas dão todo o

apoio necessário e infra-estrutu-
ra, como Laboratório de Fisiolo-
gia e Avaliação Física, Sala de
Aparelhos de Musculação e a Sala
de Ginástica, para o desenvolvi-
mento da pesquisa”. Ela ressaltou
que as Faculdades Integradas Pa-
dre Albino foram a única da re-
gião a apresentar trabalho de pes-
quisa no simpósio.

O simpósio tratou da fisiolo-
gia do exercício, atividade física
e saúde cardiovascular, dentre
outros temas, que foram discuti-
dos em salas de temas livres, me-
sas redondas, painéis e conferên-
cias e contou com grandes nomes
da área, entre eles Dr. Larry Durs-
tine, Dr. Francisco Pontes e Dr.
Turíbio Barros Neto.

Direito de Superfície é tema de
livro de docente do Direito

Dia 15 de outubro último,
a partir das 20h00, na sede do
Campus I das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino, foi lança-
do o livro Direito de Superfí-
cie, autoria da Drª Rima Go-
rayb, docente da disciplina de
Direito Civil do curso de Direi-
to das FIPA.

Prof. Dr. Alysson Mascaro,
Coordenador do curso de Direi-
to, Doutor e Livre-Docente em
Filosofia e Teoria Geral do Di-
reito pela USP, diz que o livro
de Rima Gorayb é um mergu-
lho profundo nos fundamentos
do direito de superfície. “Não
se contentando apenas com a
hermenêutica das normas, Go-
rayb lastreia sua obra nas ori-
gens históricas do instituto – o
direito romano, captando, mui-
to bem, a tensão latente nesse
direito do passado. Num segun-
do momento, procede a uma
importante pesquisa de direito

comparado, tendo em vista que,
dada sua novidade no direito
brasileiro, o instituto do direito
de superfície merece, necessa-
riamente, uma fixação fenomê-
nica. Nada melhor, para tanto,
do que espelhar-se na evolução
do tratamento estrangeiro sobre
o tema”. E conclui: “ao tratar
da questão do direito portugu-
ês e do direito brasileiro, Rima
Gorayb finca pé na realidade
nacional, seus problemas e suas
carências legislativas”.

O livro foi lançado pela Edi-
tora Quartier Latin do Brasil.

Dra. Rima autografa
seu livro”.

LUIS ISSAMU

Faculdade da Terceira Idade realiza a Festa da Primavera
Dia 27 de setembro último, a

Faculdade da Terceira Idade do
curso de Educação Física realizou
a  tradicional Festa da Primavera,
a partir das 10h30, na fazenda da
aluna Ilde Adami Braido.

A festa começou com chur-
rasco, estendendo-se até às
17h30, com bingo, piadas, mú-
sica, dança e a eleição da Rai-
nha da Primavera, quando Ca-
tarina B. Homem, representan-
do a aluna Janete (Rainha/2006)
passou a faixa para Ilde Braido,
eleita a Rainha de 2007. Na fes-
ta, ainda foram comemorados os
aniversariantes do trimestre.

DIVULGAÇÃO

“Realmente foi um dia marca-
do pela alegria, amizade e mui-
ta disposição destas alunas
cheias de vida”, disse a Coor-
denadora da faculdade, Profª
Silvana Frey Dias.

A coroação da Rainha da
Primavera 2007.

Docente apresenta trabalho na
Bienal de Enfermagem

A Profª Maristela Aparecida
Magri Magagnini, Enfermeira do
Trabalho da Fundação Padre Al-
bino e docente nos cursos de En-
fermagem e Medicina das Facul-
dades Integradas Padre Albino,
apresentou dia 16 de outubro úl-
timo um trabalho na V Bienal de
Enfermagem da UNESP/Botuca-
tu/SP.

O trabalho “Acidentes de tra-
balho em dois hospitais-escola:
educar para a prevenção” foi
apresentado na forma de pôster
e elaborado com dados obtidos
nos hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos.

A pesquisa, informou Profª
Maristela, foi feita em conjunto
com as docentes Drª Luciana
Bernardo Miotto e Profª Antonia
de Fátima Z. Serradilha, ambas
do curso de Enfermagem.

Educação Física atende
Projeto “Incorporando as diferenças”
O curso de Educação Física

(ESEFIC) das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino firmou par-
ceria com a CELT - Coordena-
doria de Esportes, Lazer e Tu-
rismo do município de Catandu-
va para o desenvolvimento de
várias atividades.

Uma delas foi realizada dia
20 de setembro último, no perío-
do da manhã, quando os partici-
pantes do Projeto “Incorporando
as Diferenças” foram avaliados
por profissionais da área da saú-
de, como Educadora Física,
Médica, Dentista e Enfermeira.

CONGRESSO
Eloísa Trevisan de Mendonça,

aluna da 4ª série do curso de Enfer-
magem, participou do II Congresso
Brasileiro de Enfermagem em Der-
matologia: desafios e perspectivas da
enfermagem em dermatologia - um
olhar especializado no cuidado inte-
gral realizado em São Paulo nos dias
27 e 28 de setembro último.

A aluna participou da sessão
de apresentação oral com o tra-
balho “A criança hospitalizada na
Unidade de Tratamento de Quei-
mados: características das quei-
maduras e tratamento”, do qual
também são autoras as alunas
Natália Sanches e Natália Alves,
sob orientação da Profa. Dra.
Dulce Maria Silva Vendruscolo.

O congresso abordou temas
sobre o cuidado integral ao pacien-
te em dermatologia clínica, estética
e preventiva.

FACULDADE DA 3ª IDADE
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GU  A  MED  CO
CLÍNICA MÉDICA

• Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455 – Fones: 3522.6216 –
3523.6051
• Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658 – Fone: 3522.3166
• Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522.6216
• Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 – Fone: 3522.5586
• Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 – Fone: 3522.3125
• Dr. Oswaldo Devito
Rua Aracaju, 645 – Fones: 3522.3104
/ 3523.2313
• Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645 – fone:
3524.4006
• Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 – Fone: 3522.3355

CLÍNICA MÉDICA/REUMATOLOGIA

• Dra. Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 – fone: 3522.4907

DOENÇA DO SONO

• Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645 – fone:
3524.4006

ELETROCARDIOGRAFIA

• Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658 – Fone: 3522.3166
• Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 – Fone: 3522.3125
• Dr. Oswaldo Devito
Rua Aracaju, 645 – Fones: 3522.3104
/ 3523.2313
• Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 – Fone: 3522.3355

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

Diabetes, Obesidade, Tireóide
• Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1405 - 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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASONOGRAFIA/SEXÓLOGA

• Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Olinda, 620 – Fone: 3522.1207

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

• Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 – Fone: 3522.7080

ACUPUNTURA

• Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94 - Fones: 3524.6500 -
3522.7601

BRONCOSCOPIA

• Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 – Fone: 3522.7676
• Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 – Fone: 3522.7676

CARDIOLOGIA

• Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455 – Fones: 3522.6216 –
3523.6051
• Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658 – Fone: 3522-3166
• Dr. Mauro Forster
Rua Teresina, 755 - Fone: 3523.1652
• Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 – Fone: 3522.3125
• Dr. Oswaldo Devito
Rua Aracaju, 645 - Fones: 3522.3104
/ 3523.23130
• 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. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137 – Fone: 3522.2383
• Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 – Fone: 3523.2774
• Dr. Manoel Alves Vidal
Av. Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522.6859
• Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94 - Fones:  3524.6500 -
3522.7601

CIRURGIA VASCULAR

• Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 – Fone: 3522.0550
• Dr. Paulo César Grisotto
Rua Aracaju, 645 – Fone: 3522.3104

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA

• Dra. Andréa Cristina Z. Giocondo
Monteleone
Rua Bahia, 606 – Fones: 3522.4489 –
3521.6575 – 9707-8018

• Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Maranhão, 1241 – Fone: 3521.1970

MEDICINA DO TRABALHO

• PROMED
Rua Maranhão, 2.035 – Fone: 3524.4563
• INSMED
Rua 13 de Maio, 830 – Fone: 3522.4930

NEFROLOGIA

• Dra. Luciana S. Devito Grisotto
Rua Aracaju, 645 – Fone: 3522.3104
• Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 – Fone: 3522.5586

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)

Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral

eletroneuromiografia e potenciais
evocados auditivo e visual

• Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438 – Fone: 3522.5428
e 3522.0363

Especialização em dores de cabeça
Eletroencefalografia 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. Danilo Bechara Rossi
Rua Bolívia, 94 - Fones:  3524.6500 -
3522.7601
• Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 – Fone: 3522.4070
• Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455 – Fones: 3522.6216 /
3523.6051
• Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625 – Fone: 3522.1116

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

• Dr. Antônio Carlos Alonso Braido
Rua Teresina, 390 – Fone: 3522.4045
• Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640 – Fone: 3523.2263
• Dr. Ricardo Zupirolli
Rua Ceará, 980 – Fone: 3522.3355

ORTOPEDIA/MEDICINA
ESPORTIVA/TRAUMATOLOGIA

• Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269 - Fones: 3522.5396
e 3522.5397.

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 Bolívia, 94 – Fones: 3522.4566 –
3524.6500
• Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673 – Fone:
3524.4936
• Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939 – Fone:
3522.4566
• Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 – Fone: 3522.2436

PEDIATRIA E  PUERICULTURA

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

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL

• Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 – Fone: 3522.2436

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

• Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645 – Fone:
3524.4006

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS

• Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522.6216
• 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 7 de Fevereiro, 645 – Fone:
3524.4006

PSIQUIATRIA

• Dr. Vladair Aprigio A. de Mello
Rua Manaus, 789 - Fone: 3522.3899

REUMATOLOGIA

• Dra. Mariana Nechar Marques
Av. Orlando Zancaner, 1327 - Fone:
3522-4213
• Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94 - Fones: 3524.6500 -
3522.7601

UROLOGIA

• Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Telefone 3522-
4045
• Dr. Ronaldo Nami Pedro
Rua Cuiabá, 413 – Fone: 3522.1369
• Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850 – Fone: 3523.2511

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

• Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº.
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FPA adquire máquina para o Serviço de Hemodiálise
com recursos  da Central de Telemarketing

A Fundação Padre Albino,
graças aos recursos recebidos
da população de Catanduva e
região através da sua Central de
Telemarketing, adquiriu para o
Serviço de Hemodiálise do
Hospital Padre Albino uma re-
processadora automática para
dialisadores, no valor de R$
18.500,00.

A reprocessadora, atual-
mente, é uma máquina indispen-
sável para os centros de diálises.
Ela proporciona maior seguran-
ça e confiabilidade na lavagem
dos dialisadores, além de infor-
mar sobre as condições
gerais que este se encontra
após a sessão de hemodiálise.
“Essa máquina é totalmente au-
tomática e possui display para
as informações necessárias, tra-
balha com sistema de vibração
e lava um dialisador em até 12
minutos, eliminando, assim, o
trabalho que antes era manual”,
explica José Reinaldo Marques,
administrador do hospital.

Hoje o Serviço de Hemodiá-
lise do Hospital Padre Albino, que
funciona das 7h00 às 19h00, de
segunda a sábado, atende 66 pa-
cientes que realizam semanal-
mente três sessões de hemodiá-
lise, com duração de 3,5 a 4 ho-
ras, por tempo indeterminado
até que consigam fazer o trans-
plante renal.

O Serviço conta com 15
máquinas para atender aos paci-
entes renais crônicos com perda
total da função renal, sendo que
duas delas são exclusivas para
tratamento da hepatite B e C.

CAMPANHA

A Central para Captação de
Doações da Fundação Padre Al-
bino (Central de Telemarketing)
está fazendo campanha com o
objetivo de trocar os equipamen-
tos do Serviço de Hemodiálise
do Hospital Padre Albino.

As pessoas que quiserem
colaborar receberão um recibo
da Fundação Padre Albino assi-

Funcionários dos hospitais recebem treinamento
O Serviço Especializado

em Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT) e o GAT -
Grupo de Apoio ao Trabalhador
da Fundação Padre Albino pro-
moveram neste mês de outubro
treinamento para funcionários
do Serviço de Higiene e Lim-
peza do Hospital Emílio Carlos
sobre Equipamento de Proteção
Individual – EPI.

De acordo com a enfermei-
ra Maristela Ap. Magri Magag-
nini, responsável pelo curso, o
conteúdo abordado foi defini-
ção de equipamento, obrigações
do empregador e do emprega-
do, tipos de EPIs utilizados no
Serviço de Higiene e Limpeza
e cuidados com os EPIs. 27 fun-
cionários participaram do trei-
namento em dois dias, divididos
em duas turmas, dentro do ho-

Reprocessadora é indispensável para
os centros de diálise.

soas, de Catanduva e região, es-
tão ajudando.

A Central de Doações está
localizada na rua Maranhão, 1495,
1º andar, telefone 3522.8353.

IMPRENSA/FPA

nado pelo Dire-
tor Financeiro,
Renato Centu-
rion Stuchi, en-
tregue por um
mensageiro de-
vidamente uni-
formizado.

Rafael Pe-
goraro Silva,
responsável
pela Central,
informou que a
comunidade
colabora com
valores de acordo com suas con-
dições. “A maioria doa R$
10,00, R$ 20,00 e R$ 30,00, mas
há contribuições maiores” disse
ele, ressaltando que muitas pes-

rário de trabalho; no dia 19, às
11h00, e no dia 22, às 14h00.

O SESMT e a Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH) promoveram nos meses
de setembro e outubro três cur-
sos/treinamentos nos hospitais
Padre Albino e Emílio Carlos.

No Hospital Padre Albino o
curso foi sobre Resíduos Hospi-
talares para 43 funcionários do
Serviço de Enfermagem nos dias
5 e 6 de setembro, às 7h30 e às
14h30. No Hospital Escola Emi-
lio Carlos o curso Resíduos Hos-
pitalares foi ministrado dias 25 e
26, às 11h00 e às 14h30, para 37
funcionários dos Serviços de
Enfermagem e Higiene e Limpe-
za e o curso Riscos Biológicos
nos dias 02 e 03 de outubro para
24 integrantes do Serviço de En-
fermagem, às 11h00 e às 14h30.

Grupo de Curativo do HEEC participa de Encontro
Os enfermeiros do Hospital

Escola Emílio Carlos participa-
ram, dia 27 de setembro último,
do II Encontro dos Grupos de
Curativos de São José do Rio
Preto e Região, realizado das 13
às 17 horas no anfiteatro do me-

zanino do Hospital de Base da-
quela cidade.

O Grupo de Curativo do
Hospital Escola Emílio Carlos
apresentou um estudo de caso de
um paciente acompanhado no
hospital.

HPA instala linha Ligue-Digue
A Administração do Hospital

Padre Albino instalou no saguão
principal uma linha telefônica in-
terna denominada Ligue-Digue,
ligada diretamente na Ouvidoria.

Funcionando 24 horas, a li-
nha dá ao usuário três minutos
para que ele faça elogios, suges-
tões ou críticas. Além dessa li-
nha, a Ouvidoria tem urnas es-
palhadas em diversos setores do
hospital para que o usuário de-
posite sua opinião sobre os ser-
viços e atendimento.

Dentro do Programa de Hu-
manização e atendendo uma su-
gestão, das 22h00 às 4h00 da
manhã, na Unidade de Urgên-

Linha funciona 24 horas.

IMPRENSA/FPA

cia e Emergência, o usuário tem
à disposição chá, café e bolacha.

Hospitais comemoram Dias da Criança e da Secretária
O Grupo de Humanização

da Fundação Padre Albino co-
memorou dia 11 de outubro, pela
manhã, o Dia da Criança com os
pacientes da Pediatria do Hos-
pital Escola Emílio Carlos. Na
comemoração as crianças tive-
ram bolo, suco, ganharam brin-
quedos e se divertiram com os
integrantes da Turma do Toma-
te, que brincaram com elas e dis-
tribuíram balões. As mães ado-
raram e também participaram
das brincadeiras.

No Hospital Padre Albino a
comemoração foi à tarde, a par-
tir das 15h00, organizada pela
AVOHPA – Associação de Vo-
luntários do hospital. As crian-
ças brincaram em piscina de bo-

las, participaram de brincadei-
ras e ganharam saquinhos sur-
presa e brinquedos.

SECRETÁRIA

A Administração dos hospi-
tais Padre Albino e Emílio Car-
los e os setores de Serviço So-
cial e de Nutrição e Dietética
promoveram dia 28 de setem-
bro, às 13h30 no “Padre Albi-
no” e às 15h00, no “Emílio Car-
los”, uma confraternização en-
tre suas funcionárias em come-
moração ao Dia da Secretária,
comemorado no dia 30.

No Hospital Emílio Carlos
a reunião ocorreu no refeitório
e no Hospital Padre Albino no
anfiteatro 2, na rua 13 de maio.
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Congresso de Iniciação Científica das Faculdades Integradas Padre Albino reúne 70 trabalhos
Com 70 trabalhos inscritos,

as Faculdades Integradas Padre
Albino realizaram de 4 a 6 de
outubro último o seu I Congres-
so de Iniciação Científica - CIC
2007, cuja abertura, solene, foi
realizada no Teatro Municipal
de Catanduva. O congresso, que
teve a intenção de identificar ta-
lentos, promover o conhecimen-
to e estimular a transformação
de idéias em realidades, como
fator determinante ao exercício
da criatividade, foi aberto com
a conferência “A importância da
iniciação científica nas institui-
ções de ensino superior”, a car-
go do Prof. Dr. Adalberto Luiz
Rosa, da Faculdade de Odonto-
logia de Ribeirão Preto/USP.

Em sua conferência, Dr.
Adalberto esclareceu o que é
pesquisa, qual a sua importân-
cia para o crescimento de uma
nação, para uma instituição de
ensino superior, no sentido de
elevar o nível dos cursos de gra-
duação, com enfoque principal na
importância da iniciação científi-
ca para o crescimento profissio-
nal dos estudantes de graduação.
“A palestra foi importante tanto
para os que optam pelo merca-
do de trabalho quanto para os
que se sentem atraídos e aptos
para a carreira acadêmica”, in-
forma a Coordenadora de Ini-
ciação Científica das Faculda-
des Integradas Padre Albino,
Profª Drª Maria Luiza Nunes
Mamede Rosa. Após a palestra
houve apresentação de dança
flamenca por integrantes da So-
ciedade Hispano-Brasileira de
Catanduva.

Os trabalhos inscritos no
Congresso, na forma oral e em
pôster, foram de alunos dos cur-
sos de Medicina, Administração,
Educação Física, Enfermagem e
Direito. A Comissão Organizado-
ra estipulou em R$ 500,00 o prê-
mio para o 1º lugar na categoria
Oral de cada área do conhecimen-
to e de R$ 250,00 para Painel,
igualmente ao 1º lugar de cada
área do conhecimento.

As apresentações dos traba-
lhos foram feitas durante todo o
dia 05, das 8h30 às 12h00 e das
14h00 às 17h30, em duas salas do
curso de Medicina, divididas em
Saúde - Medicina, Enfermagem
e Educação Física e Ciências Hu-
manas - Direito e Administração.

O encerramento do congres-
so, no dia 06, foi marcado pela
conferência “Publicação cientí-

fica: realidade e desafios no sé-
culo XXI”, pelo Prof. Dr. Gil-
son Luiz Volpato, do Instituto de
Biociências da Universidade
Estadual Paulista/Unesp, que
falou sobre o resultado da pes-
quisa, ou seja, a publicação.

Após a conferência foram
anunciados os trabalhos vence-
dores de cada área do conheci-
mento, sendo que na apresenta-
ção oral nas áreas Saúde e Ci-
ências Humanas houve empate.
Os vencedores, que receberam
R$ 250,00, foram:

Apresentação Oral
Saúde
• Lucas Botossi Trindade e

colaboradores – Medicina
“Tumores Estromais Gas-

trointestinais – GISTs: uma vi-
são atual e abrangente”.

• Celso Henrique Bucalon
e colaboradores – Enfermagem

“Efeitos da intervenção edu-
cacional em pacientes portado-
res de Síndrome Metabólica”.

Ciências Humanas
• Tiago Bizari e colabora-

dores – Direito
“Meio ambiente urbano e

gestão democrática da cidade”
• Sílvio Luís Scaldelai e co-

laboradores – Direito
“O corte da cana de açúcar

e suas influências na vida do tra-
balhador”.

A Comissão Organizadora
premiou com Menção Honrosa
a ex-aluna do curso de Educa-
ção Física Rosangela Paiva Cu-
nha Santos que, orientada pelo
Prof. Vagner Alexandre Mar-
ques, apresentou o trabalho “Jo-
gos cooperativos: uma proposta
de integração entre os integran-
tes do game Vitoração Jovem”.

Apresentação Painel
Saúde
• Luciana Aparecida Penão e

colaboradores – Educação Física
“Comparação do VO2 má-

ximo e da força máxima em alu-
nos iniciantes e avançados pra-
ticantes de musculação”.

Ciências Humanas
• Generson José Faustino e

colaboradores – Administração
“Estilos de aprendizagem: des-

cobrindo potenciais para otimizar
o desempenho nas organizações”.

Na sexta-feira, na Medicina,
paralelamente às apresentações
dos trabalhos, houve exposição
de telas do artista plástico Cé-
sar Matos.

01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

13 14

15 16

01 - Prof. Dr. Adalberto Luiz Rosa; 02, 03 e 04 - Apresentação de
dança; 05 e 06 - Exposição dos trabalhos: painel e oral; 07 - Ex-
posição de César Matos; 08 e 09 - Encerramento do Congresso:
Prof. Dr. Gilson Luiz Volpato; 10 - Premiação - Medicina; 11 -
Premiação - Enfermagem; 12 e 13 - Premiação - Direito; 14 -
Premiação - Educação Física; 15 - Premiação - Administração; 16 -
Menção honrosa - Educação Física.
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