
JORNAL DA 

IMPRESSO

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
ANO 16 CATANDUVA, JULHO DE 2012 Nº 193

AME é inaugurado oficialmente
Com a presença do governador Geraldo Alckmin, a Secretaria de 

Estado da Saúde inaugurou ofi cialmente na manhã do dia 06 de julho 
úl  mo o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Catanduva. A 
unidade estava atendendo desde 20 de junho. Páginas 06 e 07.

As inscrições para o ves  bular do curso de Medicina (FAMECA) das 
Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) estarão abertas em setembro, 
disponíveis exclusivamente pela internet. O curso oferece 64 vagas em 
período integral. Úl  ma página.

A Unidade de Trata-
mento de Queimados 
– UTQ do Hospital Pa-
dre Albino, em parceria 
com a Liga de Cirurgia 
Plás  ca e a Liga da Dor 
do curso de Medicina 
das FIPA e o Projeto Dr. 
Sara & Cura, orientou 
a população sobre os 
cuidados e a prevenção 
das queimaduras no dia 
16 de junho, na Praça da 
República. Página 08.

O curso de Administração das FIPA realizou dia 29 de junho soleni-
dade de entrega de cer  fi cados de conclusão de curso para mais uma 
turma do projeto social “O ABC da Informá  ca”. As inscrições para a pró-
xima turma podem ser feitas na secretaria do curso. Página 11.

Alunas do 2º ano do curso de Enfermagem das FIPA realizaram a  vi-
dades educa  vas para crianças na Vila Soto. Os temas abordados pelas 
alunas foram alimentação, higiene corporal e prevenção de acidentes 
em festas juninas. Úl  ma página.

PRIMEIRA TURMA O curso de Educação Física das FIPA realizou dia 
11 de julho úl  mo a cerimônia de colação de grau da primeira turma de 
formandos de Bacharelado. Página 09.

Medicina inicia inscrições para 
o vestibular em setembro

Unidade de Queimados orienta a população
Administração abre inscrições para nova 

turma do ABC da Informática 

Alunas da Enfermagem realizam 
atividades educativas na Vila Soto

A saudade é a prova inequívoca de que 
somos sensíveis, de que amamos muito o que 
 vemos e lamentamos as coisas boas que per-

demos ao longo da nossa existência. Sen  r sau-
dade é sinal de que se está vivo. Página 04.

A saudade fala 
português

Autoridades descerram a placa que marcou a inauguração do AME

DivulgaçãoDivulgação

O ABC da Informá  ca formou a sua XIX Turma

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

Folhetos educa  vos foram distribuídos para a população

DivulgaçãoDivulgação
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Dando con-
 nuidade à 

missão a nós 
confi ada pelo 
Conselho de Ad-

ministração, algumas importantes con-
quistas foram consolidadas no mês de 
junho passado.

No dia 20 entrou em funcionamento 
o AME (Ambulatório Médico de Espe-
cialidades), cuja administração coube à 
Fundação Padre Albino após processo 
licitatório. No dia 26 foram assinados 
dois adi  vos de emenda parlamentar: 
uma no valor de R$ 1.500.000,00, de 
autoria do então deputado Geraldo Vi-
nholi, e outra no valor de R$ 50.000,00, 
de autoria do deputado Itamar Borges. 
A primeira des  nada ao início de cons-
trução do prédio da Radioterapia, que 
abrigará a casamata, e a segunda para 
compra de equipamentos hospitala-
res. E no planejamento estratégico da 
KPMG concluímos a fase 5, de detalha-
mento de processos e controles, e ini-
ciamos a fase 6, de manuais e procedi-
mentos. Ambas concomitantes com a 
análise fi nanceira iniciada em abril e o 
plano de ação e implantação das ações 
iniciado ainda no mês de junho.

O AME, como amplamente divulga-
do na imprensa, trará inúmeros bene-
 cios para a população de Catanduva 

e região na atenção à saúde de baixa 
complexidade, com alto índice de reso-
lu  vidade. Deveria ter sido inaugurado 
ainda no dia 22 de junho, mas por falta 
de espaço na agenda do governador 
Geraldo Alckmin, foi inaugurado so-
mente no dia 06 de julho.

É muito importante frisar que esse 
ambulatório não pertence à Fundação 
Padre Albino, mas que está apenas sob 
sua administração, através de contrato 
fi rmado com o Estado por cinco anos, a 
par  r de 2011. Financeiramente falan-
do não haverá bene  cios diretos para 
a Fundação, pois os recursos des  na-
dos ao AME somente serão aplicados 
no seu próprio âmbito. Porém, outros 
bene  cios indiretos poderão ser ob  -

“Desejo, com toda sinceridade, morrer in-
teiramente pobre, sem dinheiro, sem bens, 
sem dívidas e sem pecado”. (Padre Albino)

PALAVRA DO PRESIDENTE

Conquistas e participação

dos pela Fundação, como a compra de 
alguns serviços que o ambulatório não 
tem e os hospitais Padre Albino e Emílio 
Carlos já possuem.

Além das quase duas dezenas de va-
gas de trabalho abertas, a maioria das 
quais preenchidas por funcionários e 
médicos oriundos da Fundação, outros 
postos serão par  lhados entre a Admi-
nistração da Fundação e do AME, o que 
gerará redução de custos em ambas as 
unidades. Outros bene  cios poderão 
ainda ser conquistados junto à Secreta-
ria de Saúde do Estado, tais como a pos-
sibilidade de acolher nossos alunos do 
internato (5º e 6º anos) do curso de me-
dicina, consolidando seu aprendizado. 

Com a entrada em funcionamento de 
mais esta unidade de saúde, nossa res-
ponsabilidade aumentou muito, pois se 
já  nhamos de prestar contas de nossas 
a  vidades, enquanto en  dade fi lantró-
pica, ao Ministério Público, à Secretaria 
de Saúde do Estado de São Paulo e ao 
Ministério da Saúde, agora temos tam-
bém de prestar contas à Assembleia 
Legisla  va do Estado de São Paulo por 
força da própria lei que criou os AMEs 
no Estado.

Quanto ao planejamento estratégi-
co da KPMG, todo o redesenho admi-
nistrativo do Departamento de Saúde 
já está concluído e deve começar a ser 
implantado já a partir do dia primeiro 
de agosto, sem prazo definido para sua 
conclusão. 

Será um momento muito importante 
do planejamento, que exigirá par  cipa-
ção a  va de cada funcionário ou colabo-
rador, de quem dependerá em grande 
parte o sucesso do empreendimento.

Conclamo, pois, a todos, indis  nta-
mente, a abraçarmos com fé essa causa 
que não é só nossa, mas de todas as pes-
soas que de alguma forma ou de outra 
dependem dos nossos hospitais e ambu-
latório, para o seu bem estar e o de sua 
família.

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administra  va

                          
Membros Suplentes: 
Pe. Sylvio Fernando Ferreira
Luiz Marcos Garcia         
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ESTE CORAÇÃO CONTINUAESTE CORAÇÃO CONTINUA
 A BATER POR VOCÊ! A BATER POR VOCÊ!

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

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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AGOSTO - DATAS COMEMORATIVASAGOSTO - DATAS COMEMORATIVAS

03 – Dia do Tintureiro03 – Dia do Tintureiro
04 – Dia do Padre04 – Dia do Padre
05 – Dia Nacional da Saúde05 – Dia Nacional da Saúde
08 – Dia de São Domingos08 – Dia de São Domingos
09 - Dia Municipal do Ar09 - Dia Municipal do Ar
11 – Dia da Consciência Nacional, do Estudante, do Advogado, 11 – Dia da Consciência Nacional, do Estudante, do Advogado, 
do Garçom, do Hoteleiro e da Televisãodo Garçom, do Hoteleiro e da Televisão
12 – Dia Nacional das Artes12 – Dia Nacional das Artes
13 – Dia do Economista13 – Dia do Economista
14 – Dia do combate a poluição14 – Dia do combate a poluição
15 – Dia dos solteiros e da Informá  ca15 – Dia dos solteiros e da Informá  ca
17 – Dia do patrimônio histórico17 – Dia do patrimônio histórico
18 – Dia mundial da fotografi a18 – Dia mundial da fotografi a
20 – Dia do Vizinho20 – Dia do Vizinho
21 – Dia da Habitação21 – Dia da Habitação
22 – Dia Mundial do Folclore, do Supervisor Educacional22 – Dia Mundial do Folclore, do Supervisor Educacional
24 – Dia dos ar  stas24 – Dia dos ar  stas
25 – Dia do Soldado, do Exército Brasileiro e do Feirante25 – Dia do Soldado, do Exército Brasileiro e do Feirante
26 – Dia da igualdade da mulher, nacional an   drogas26 – Dia da igualdade da mulher, nacional an   drogas
27 – Dia do Corretor de Imóveis e do Psicólogo27 – Dia do Corretor de Imóveis e do Psicólogo
28 – Dia Nacional dos Bancários e da Avicultura28 – Dia Nacional dos Bancários e da Avicultura
29 – Dia Nacional do combate ao fumo29 – Dia Nacional do combate ao fumo
31 – Dia do Nutricionista31 – Dia do Nutricionista

Eu tenho saudades de tudo que 
marcou a minha vida.

Quando vejo retratos, quando 
sinto cheiros, quando escuto uma 
voz, quando me lembro do passado, 
eu sinto saudades... 

Sinto saudades de amigos que 
nunca mais vi, de pessoas com 
quem não mais falei ou cruzei... 

Sinto saudades da minha infân-
cia, do meu primeiro amor, do meu 
segundo, do terceiro, do penúl  mo 
e daqueles que ainda vou vir a ter, 
se Deus quiser...

Sinto saudades do presente, que 
não aproveitei de todo, lembrando 
do passado e apostando no futuro... 

Sinto saudades de quem me dei-
xou e de quem eu deixei, de quem 
disse que viria e nem apareceu.

Sinto saudades do futuro, que se 
idealizado, provavelmente não será 
do jeito que eu penso que vai ser...

A saudade fala português
Sinto saudades dos que se foram 

e de quem não me despedi direito; 
daqueles que não  veram como me 
dizer adeus; de gente que passou 
na calçada contrária da minha vida 
e que só enxerguei de vislumbre; de 
coisas que eu  ve e de outras que 
não  ve, mas quis muito ter; de coi-
sas que nem sei se exis  ram, mas 
que se soubesse, decerto gostaria 
de experimentar.

Sinto saudades de coisas sérias, 
de coisas hilariantes, de casos, de 
experiências...

Sinto saudades do cachorrinho 
que eu  ve um dia e que me amava 
fi elmente, como só os cães são ca-
pazes de fazer.

Dos livros que li e que me fi ze-
ram viajar, dos discos que ouvi e que 
me fi zeram sonhar, das coisas que 
vivi e das que deixei passar sem cur-
 r na totalidade.

Quantas vezes tenho vontade 
de encontrar não sei o que, não sei 
aonde, para resgatar alguma coisa 
que nem sei o que é, e nem onde 
perdi...

Vejo o mundo girando e penso 
que poderia estar sen  ndo sau-
dades em japonês, em russo, em 
italiano, em inglês, mas que minha 
saudade, por eu ter nascido brasilei-
ro, só fala português, embora, lá no 
fundo, possa ser poliglota.

Aliás, dizem que se costuma usar 
sempre a língua pátria, espontanea-
mente, quando estamos desespe-
rados, para contar dinheiro, fazer 
amor e declarar sen  mentos fortes, 
seja lá em que lugar do mundo es-
tejamos.

Eu acredito que um simples “I 
miss you”, ou seja lá como possamos 

traduzir saudade em outra língua, 
nunca terá a mesma força e signifi -
cado da nossa palavrinha. Talvez não 
exprima, corretamente, a imensa 
falta que sen  mos de coisas ou pes-
soas queridas.

E é por isso que eu tenho mais 
saudades... Porque encontrei uma 
palavra para usar todas as vezes em 
que sinto este aperto no peito, meio 
nostálgico, meio gostoso, mas que 
funciona melhor do que um sinal vi-
tal quando se quer falar de vida e de 
sen  mentos.

Ela é a prova inequívoca de que 
somos sensíveis, de que amamos 
muito o que  vemos e lamentamos 
as coisas boas que perdemos ao lon-
go da nossa existência.

Sen  r saudade é sinal de que se 
está vivo.

DOMINE sua fala. Diga sempre menos do que pensa. Cul  ve uma voz 
baixa e suave.

PENSE ... antes de fazer uma promessa e depois não a quebre, não 
importa o quanto lhe custe cumpri-la. 

NUNCA ...deixe passar uma oportunidade para dizer uma coisa meiga 
e animadora a uma pessoa ou a respeito dela. 

TENHA ...interesse nos outros - em suas ocupações, em seu bem-
-estar, seus lares e família. Seja sempre alegre com os que riem e lamen-
te com os que choram. Aja de tal maneira que as pessoas com quem se 
encontrar sintam que você lhes dispensa atenção e lhes dá importância.

SEJA alegre. Conserve-se sorrindo. Ria das histórias boas e aprenda 
a contá-las. 

CONSERVE...a mente aberta para todas as questões de discussão. In-
ves  gue, mas não argumente. É próprio das grandes mentalidades dis-
cordar e ainda conservar a amizade do seu oponente.

DEIXE ...que suas virtudes falem por si mesmas e recuse a falar das 
faltas e fraquezas dos outros. Condene murmúrios. Faça uma regra de 
falar só coisas boas dos outros.

TENHA...cuidado com os sen  mentos dos outros. Gracejos e crí  cas 
não valem a pena e frequentemente magoam quando menos se espera.

NÃO ...faça questão das observações más a seu respeito. Viva de 
modo que ninguém as acredite. 

NÃO...seja excessivamente zeloso dos seus direitos. Trabalhe, te-
nha paciência, conserve-se calmo, esqueça-se de si mesmo e receberá 
a recompensa. “A passagem do tempo deve ser uma conquista e não 
uma perda.”

Antônio Carlos Aff onso

Dez mandamentos seculares

O distraído nela tropeçou. O 
bruto a usou como projé  l. O em-
preendedor, usando-a, construiu. 
O camponês, cansado da lida, 
dela fez assento. Para meninos, 
foi brinquedo. Drummond a poe-
 zou. Já Davi matou Golias e Mi-

chelangelo extraiu-lhe a mais bela 
escultura. E em todos esses casos 
a diferença não esteve na pedra, 
mas no homem!

Não existe “pedra” no seu cami-
nho que você não possa aproveitá-

A pedra

-la para o seu próprio crescimento. 
Independente do tamanho das pe-
dras, no decorrer de sua vida, não 
exis  rá uma que você não possa 
aproveitá-la para seu crescimento 
espiritual.

Quanto à sua pedra atual, te-
nho certeza que Deus irá te dar sa-
bedoria para mais tarde você olhar 
para ela e ter orgulho da maravilho-
sa experiência que causou em sua 
vida, no seu crescimento espiritual.

Autor desconhecido
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Os fi lhos são educados como se fossem fi car toda a vida fi lhos, sem nunca 
se pensar que eles se tornarão pais. 

August Strindberg

24. Doar seus pratos grandes
A população de Okinawa descobriu um jei-

to de comer 30% menos: eles u  lizam pratos 
de apenas 23 cm de diâmetro. “Há experiên-
cias promissoras sendo realizadas por meio da 
restrição calórica orientada, que já se mostrou 
capaz de aumentar o tempo de vida de animais 
de laboratório em 60%”, afi rma Ellen Paiva.

25. Ter a  tudes posi  vas
“As emoções fazem parte daquilo que somos 

e, portanto, são capazes de provocar reações  -
sicas muito claras. As posi  vas curam e determi-
nam uma maior e melhor qualidade de vida”, diz 
Armando Ribeiro das Neves Neto.

26. Emagrecer a despensa
Na hora da compra, elimine os alimentos 

que possuem qualquer quan  dade de gordu-

Dicas para se viver melhor

C U L I N Á R I A

Batata

10. Para fazer um purê não é necessário descascar as batatas. Basta espremer as ba-
tatas cozidas, com cascas e ainda quentes, num espremedor comum. As batatas serão 
espremidas normalmente e as cascas fi carão dentro do espremedor. 

11. Se você quiser que as batatas grandes cozinhem por igual, fure uma por uma com 
um garfo, antes de colocar na panela e levar ao fogo. Dessa maneira, as batatas fi carão 
perfeitas e não racharão.

12. Corte as batatas em rodelas bem fi nas e deixe de molho em água com vinagre 
durante quinze ou vinte minutos. Enxugue e frite com óleo quente, sem sal. Elas fi carão 
bem sequinhas. 

13. Para fritar batatas mais rapidamente, enxugue-as num pano de prato. Isto fará 
também com que elas não grudem. 

14. O purê de batata fi cará mais saboroso se você acrescentar uma clara ba  da em 
ponto de neve às batatas já cozidas e amassadas. 

15. Se você quiser que o purê de batata fi que com uma boa consistência, sem fi car 
mole, coloque um pouco de leite em pó. 

16. Acrescente ao purê de batata uma colher de chá de fermento em pó. Bata bem 
com um garfo e leve ao forno por alguns minutos. O purê crescerá, fi cando leve e cre-
moso. Con  nua.

Segredos culinários

Por que as pessoas roncam?
O que causa o ronco é uma obstrução parcial das vias respiratórias, que pode ocorrer por 

vários mo  vos, como rinites, desvio do septo nasal e sinusite. A obstrução relaxa os músculos 
do tórax, que provoca a abertura involuntária da boca. O ar que entra encontra resistência na 
língua, na úvula (campainha) e nas amídalas e vibra, como se es  vesse dentro de um aparelho 
de sopro.

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

CURIOSIDADE

Bolo salgado de caneca
(1 caneca)

1 ovo pequeno 
4 colheres (sopa) de leite 
3 colheres (sopa) óleo 
4 colheres (sopa) de farinha de trigo 
1 colher (café) de fermento em pó 
1 pitada de sal 
1 fa  a de queijo mussarela 
1 fa  a de peito de peru 
1/2 tomate picado sem semente 
orégano e queijo parmesão para de-

corar
Misture todos os ingredientes, me-

nos a decoração, numa caneca de 300 
ml, misture bem e leve ao microondas 
em potência alta por 3 minutos e de-
core com orégano, queijo parmesão e 
folhas de salsinha.

Coisas que não sabemos ou não lembramos...Coisas que não sabemos ou não lembramos...

ra trans e evite os que contêm gorduras satu-
radas. E por um mo  vo simples: as chamadas 
gorduras ruins têm relação com o aumento 
dos níveis de colesterol LDL e triglicérides, fa-
zendo crescer o risco de infarto e de acidente 
vascular cerebral. “Além dos industrializados, 
convém tomar cuidado com os alimentos de 
origem animal, como carnes gordas”, alerta a 
nutricionista Andréia Naves, da VP Consultoria 
Nutricional.

27. Saber como usar a soja
Em Okinawa, no Japão, o consumo de pro-

dutos da soja é o maior de todo o mundo. O 
resultado? Dos cerca de 1 milhão de habitan-
tes locais, mais de 900 pessoas já passaram 
dos 100 anos. “O consumo frequente reduz os 
riscos de doenças cardiovasculares”, afi rma a 
nutricionista Renata C. C. Gonçalves, do Ganep.

28. Estudar sempre 
Manter as a  vidades intelectuais é uma 

maneira de garan  r anos extras de vida e muito 
mais saúde, principalmente nas idades avança-
das. “Exercitar o cérebro vai deixá-lo mais pro-
tegido contra doenças. Na prá  ca, isso signifi ca 
um risco menor de limitações  sicas, mesmo se 
algo der errado porque, nesse caso, a recupe-
ração será muito melhor”, explica o neurologis-
ta André Gustavo Lima, do Hospital Barra D´or. 
Con  nua.

Os Doze Profetas do An  go TestamentoOs Doze Profetas do An  go Testamento
1 – Isaías; 2 – Jeremias; 3 – Jonas; 4 – Naum; 5 – Baruque; 6 – Ezequiel; 7 – Daniel; 8 – Oseias;1 – Isaías; 2 – Jeremias; 3 – Jonas; 4 – Naum; 5 – Baruque; 6 – Ezequiel; 7 – Daniel; 8 – Oseias;
9 – Joel; 10 – Abdias; 11 – Habacuque; 12 – Amos.9 – Joel; 10 – Abdias; 11 – Habacuque; 12 – Amos.

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

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

TELEVENDAS  17  3522-6167(    )
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Com a presença do governa-
dor Geraldo Alckmin, a Secretaria 
de Estado da Saúde inaugurou ofi -
cialmente na manhã do dia 06 de 
julho úl  mo o AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) Catan-
duva, o 47º do Estado e o 6º da 
região de Rio Preto.

Abrindo a solenidade, o pre-
sidente do Conselho de Adminis-
tração da Fundação, Dr. Antonio 
Hercules, disse que aquele era um 
dia especial, lembrando o início do 
processo de transformação da Fun-
dação Padre Albino em Organiza-
ção Social de Saúde, há três anos, e 
o muito que se trabalhou para que 
isso acontecesse e para que o am-
bulatório fosse inaugurado.

Dr. Antonio Hercules ressaltou 
a importância da Fundação para 
Catanduva e região, ins  tuição que 
reúne um patrimônio nas áreas da 
saúde, educação e assistência so-
cial que benefi cia milhares de pes-

AME Catanduva é ina
soas e que atua há 85 anos na área 
da saúde, mantendo uma tradição 
de atendimento iniciada pelo seu 
patrono na década de 1920 na 
Santa Casa de Misericórdia, hoje 
Hospital Padre Albino.

Nosso objetivo, frisou Dr. An-
tonio, “é manter e aperfeiçoar 
no AME nossa vocação de aten-
dimento em saúde, proporcio-
nando diagnóstico e orientação 
terapêutica de alta resolutivida-
de ao cidadão que dele precisar, 
como preconiza o governo do 
Estado”. Dando boas vindas ao 
governador Alckmin e comitiva, 
ele encerrou sua saudação dizen-
do do orgulho da Fundação em 
administrar o AME Catanduva e 
agradeceu a confiança do gover-
no do Estado pela entrega dessa 
tarefa. “Temos certeza absoluta 
que a Fundação Padre Albino e 
sua valorosa equipe não vão de-
cepcioná-los”, finalizou.

O Secretário de Estado da 
Saúde, Dr. Giovanni Guido Cerri, 
e o ex-deputado Geraldo Vinholi 
falaram sobre a importância dos 
AMEs. O ex-deputado citou ainda 
a verba para a Radioterapia ob  da 
pela Fundação por seu intermédio. 
O prefeito Afonso Macchione falou 
sobre os problemas enfrentados 
na construção do AME e fez um 
balanço de sua administração.

O governador Geraldo Alckmin 
citou a beleza do AME de Catan-
duva e os inves  mentos do Estado 
para sua construção - R$ 3,9 mi-
lhões para a obra e R$ 3,9 milhões 
para equipá-lo. Para 2012 está pre-
visto repasse de R$ 3 milhões para 
custeio da unidade.

Alckmin disse que o AME ofe-
rece hoje oito especialidades 
médicas, como acupuntura, der-
matologia, endocrinologia, hema-
tologia, mastologia, o  almologia, 
ginecologia e neurologia. O am-

bulatório também irá realizar exa-
mes de apoio diagnós  co, como 
ultrassonografi a, radiologia, ele-
trocardiograma, exames o  almo-
lógicos e de análises clínicas. Ao 
todo o AME contará com 17 es-
pecialidades, 19 serviços de apoio 
diagnós  co e outros sete serviços 
não-médicos.

Ao fi nal do seu discurso, o go-
vernador falou da verba liberada 
pelo Estado para a Radioterapia e 
da excelência da Fundação na área 
de serviços de saúde, frisando que 
o AME “está em boas mãos”. Em 
seguida, Pe. Synval Januário pro-
cedeu a bênção do prédio.

Par  ciparam da inauguração 
do AME os deputados Itamar 
Borges e Sebas  ão dos Santos, o 
diretor da DRS-XV, Dr. José Victor 
Maniglia, membros conselheiros 
e funcionários da Fundação e pre-
feitos da região, entre outras au-
toridades.

Fotos: DivulgaçãoFotos: Divulgação

Dr. Antonio Hercules

Prefeito Afonso Macchione Neto

Governador Alckmin visita instalações do AME

Dr. Giovanni Guido Cerri

Governador Geraldo Alckmin

Governador Alckmin e Dr. José Carlos Rodrigues Amarante

Deputado Geraldo Vinholi

Pe. Synval Januário

Autoridades e parte da equipe de funcionários do AME
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ugurado oficialmente

A Diretoria Administra  va da 
Fundação prestou homenagem aos 
funcionários que se dedicaram para 
o início das a  vidades do AME.

O presidente Dr. José Carlos Ro-
drigues Amarante disse que assu-
miu o cargo no dia 28 de maio e no 
dia 1º de junho o Estado recebeu 
o prédio da Prefeitura, que preci-
sava ser imediatamente preparado 
para inauguração e atendimento. 
Para isso, Dr. Amarante convocou 
o Coordenador Geral da Fundação, 
João Luís Romitelli, que montou 
uma equipe de funcionários para 
desempenho dessa tarefa.

O presidente disse que de 04 a 
20 de junho, quando foi atendido 
o primeiro paciente, essa equipe 
fez o que ele considera impossível 
dentro desse período. Por isso, 
con  nuou Dr. Amarante, “essa 
homenagem justa é feita para va-
lorizar e mostrar o reconhecimen-
to da Diretoria Administra  va a 
esses funcionários que ves  ram 
a camisa, com quem a Fundação 
pode contar nesse período di  cil, 
fazendo com que a en  dade cum-
prisse o seu compromisso com o 
Estado”.

Foram homenageados os fun-
cionários Renata Aparecida Rocha 
Buga   , Dr. João Marcelo J. C. F. 
Porciona  o, Dr. Flávio Fernando 
Pascolat, Enfermeira Sílvia Andréia 
Terrão Brizo  , Rogério Goltardo, 
Cris  ane Valéria Silva Procópio de 
Oliveira, Marco Antonio Salvador, 

Diretoria homenageia funcionários pelo trabalho desenvolvido

Marco Antonio Milan, Célia Maril-
da Francisque   Casarini, Dr. Nel-
son Gomes Hespanha, Michelle 
Sona, Célio Roberto da Silva, Nico-
lau José Morato, Drª Sonia Maria 
Corradi e Drª Renata Pereira Gue-
des Vianna.

O engenheiro civil Flávio Fer-
nando Pascolat, responsável pela 
área de Manutenção e Obras da 
Fundação, contou que havia ne-
cessidade de fazer adequações no 
prédio do AME, principalmente 
nas salas do Raio X, CR, autocla-
ves, endoscopia e colonoscopia, 
entre outras.

Responsável pela obra civil no 
grupo formado, Flávio  nha a mis-
são de adequar as dependências 
para que o AME funcionasse no 
prazo estabelecido pelo Estado. 
Três orçamentos foram solicitados 
e a S.A. Engenharia, que apresen-
tou o menor preço, se comprome-
teu a entregar o prédio em 14 dias.

A mobilização foi grande, conta 
Flávio, pois a empresa trabalhou 
sábado e domingo para atender 
todas as exigências e cumpriu o 
prazo. “A tarefa foi gra  fi cante, um 
grande desafi o que conseguimos 
cumprir”, disse.

Desde o fi nal de maio já  nham 
sido iniciados os trabalhos visando 
a preparação do prédio para inau-
guração e início do atendimento, 
disse Renata Aparecida Rocha 
Buga   , gerente administra  va do 
AME. No início de junho, porém, 

O AME
 
Gerido pela Fundação Padre 

Albino, o AME de Catanduva é re-
ferência para atendimento de 18 
municípios – Ariranha, Catanduva, 
Ca  guá, Elisiário, Fernando Pres-
tes, Irapuã, Itajobi, Marapoama, 
Novais, Novo Horizonte, Palmares 
Paulista, Paraíso, Pindorama, Pi-
rangi, Sales, Santa Adélia, Tabapuã 
e Urupês.

Atendendo desde 20 de junho, 
nas duas primeiras semanas o 
AME realizou cerca de 750 consul-
tas médicas, mas quando es  ver 
atendendo plenamente poderão 
ser até 11,3 mil consultas médi-
cas, 4.000 consultas não-médicas, 
28,3 mil exames de apoio diag-
nós  cos, incluindo laboratório e 

4.000 sessões de fi sioterapia. O 
número de atendimentos foi defi -
nido em parceria com os municí-
pios, após análise das necessida-
des da região.

O prédio, com 2,5 mil m2, foi 
construído pela prefeitura de Ca-
tanduva e deverá abrigar 24 con-
sultórios médicos, quatro não-mé-
dicos, 17 salas para exames, duas 
salas de cura  vo, uma de medi-
cação, uma para procedimentos, 
duas de enfermagem e uma para 
repouso/observação.

“A região de São José do Rio 
Preto está cada vez mais preparada 
para oferecer, por meio dos AMEs, 
efi ciência nos serviços ambulato-
riais, agilizando diagnós  cos na área 
de saúde”, disse o secretário de Esta-
do da Saúde, Giovanni Guido Cerri.

Os AMEs são unidades de alta 
resolu  vidade, com modernos 
equipamentos, que oferecem con-
sultas, exames e, em alguns casos, 
cirurgias em um mesmo local, pro-
porcionando rapidez ao diagnós  -
co e ao tratamento dos pacientes 
e, consequentemente, desafogan-
do os hospitais.

O AME de Catanduva está loca-
lizado na Rua Cascata, 825, Parque 
Iracema, e funciona de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 10 horas. O 
atendimento é referenciado para 
pacientes encaminhados pelos 
municípios da região.

Especialidades médicas: Acu-
puntura, cardiologia, cirurgia 
geral, cirurgia vascular, dermato-
logia, endocrinologia, endocrino-
logia infan  l, gastroenterologia, 

ginecologia, hematologia, masto-
logia, neurologia infan  l, o  almo-
logia, ortopedia, otorrinolaringo-
logia, pneumologia, reumatologia 
e urologia.

Serviços de apoio diagnós  co: 
audiometria/impedanciometria, 
bera, cistoscopia, colposcopia, 
densitometria, eletrocardiograma, 
eletroencefalografi a, eletroneu-
romiografi a, ecocardiografi a/Do-
ppler, vascular/ultrassonografi a, 
endoscopias, espirometria, naso-
fi broscopia, mamografi a, holter/
mapa, radiologia simples, teste 
ergométrico, estudo urodinâmico, 
exames o  almológicos.

Outros serviços: Serviço Social, 
Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, 
Terapia Ocupacional, Enferma-
gem, pequenas cirurgias. 

com a entrega do prédio para a 
Fundação, esses trabalhos foram 
acelerados visando a sua adequa-
ção de acordo com as exigências 
vigentes da Vigilância Sanitária e 
outros órgãos.

Dentre tantas providências, 
enumera Renata, foi dada sequên-
cia à aquisição da maioria dos equi-
pamentos, bem como a contratação 
de profi ssionais, estruturação de 
serviços específi cos e treinamen-
to de funcionários de áreas espe-
cífi cas e do atendimento (CROSS). 
O grupo de profi ssionais formado 
passou a estruturar as salas de 
acordo com cada especialidade e 
especifi cidade.

Para Renata, “foi um trabalho 

de equipe, de curto prazo, mas 
brilhante devido a complexidade 
de um AME”. No dia 20 de junho, 
ressaltou ela, como estabelecido 
pela Fundação, o ambulatório ini-
ciou suas a  vidades, com os pa-
cientes atendidos de acordo com 
as diretrizes propostas pelo Esta-
do e DRS.

Para sa  sfação da Fundação 
Padre Albino e de todos os que 
par  ciparam dessa tarefa, o gover-
nador Geraldo Alckmin e comi  va 
elogiaram as instalações quando 
da inauguração, assim como os 
pacientes hoje atendidos.

O AME Catanduva estará aten-
dendo plenamente em janeiro de 
2013.

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Funcionários homenageados
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Unidade de Tratamento de Queimados orienta a 
população sobre a prevenção das queimaduras

No dia 11 de junho, a Unida-
de de Tratamento de Queimados/
UTQ do Hospital Padre Albino 
orientou a população sobre os 
cuidados e prevenção de queima-
duras na Praça da Matriz de São 
Domingos, das 9h às 12h. 

Com distribuição de folhetos 
educa  vos, profi ssionais da área 
de saúde e integrantes da Liga de 
Cirurgia Plás  ca do curso de Me-
dicina das Faculdades Integradas 
Padre Albino/FIPA orientaram as 
pessoas que passaram pelo local.

Segundo a enfermeira respon-
sável pela Unidade de Tratamen-

to de Queimados, Ana Lúcia dos 
Santos Guerreiro, a prevenção é 
fundamental. “Aproveitamos o Dia 
Nacional do Queimado, comemo-
rado em 6 de junho, para alertar a 
população e reduzir os casos regis-
trados na cidade e região. Muitas 
pessoas se queimam com álcool, 
churrasqueiras e fogos de ar   -
cio”, comenta.

O obje  vo é orientar a popula-
ção sobre o que é uma queimadu-
ra, os cuidados e principalmente a 
prevenção. “Com essas medidas, 
acredito que o número de pacien-
tes com queimaduras pode dimi-

O Grupo de Trabalho de Huma-
nização dos hospitais da Fundação 
Padre Albino realizou a tradicional 
Festa Junina para os pacientes. 

No dia 29 de junho, a confra-
ternização aconteceu na Pedia-
tria do Padre Albino e na Quimio-
terapia e Psiquiatria do Emílio 
Carlos. Nos dias 5 e 6 de julho, os 

Dia 22 de junho úl  mo, na Di-
visão Regional de Saúde de São 
José do Rio Preto, com a presença 
do Diretor Regional, Dr. José Victor 
Maniglia, o presidente da Diretoria 
Administra  va da Fundação Padre 
Albino, Dr. José Carlos Rodrigues 
Amarante, assinou termo adi  vo 
para o repasse da verba de R$ 50 
mil do Estado, que será aplicada na 
aquisição de equipamentos para o 
Hospital Padre Albino.

A verba é resultado de emenda 
apresentada pelo deputado Itamar 
Borges (PMDB), coordenador da 
Frente Parlamentar das Santas Ca-
sas e Hospitais Filantrópicos, e será 
u  lizada para aquisição de ven  la-
dor para transporte para a Unida-

A Comissão Interna de Preven-
ção de Acidente – CIPA do Hospital 
Padre Albino promoveu, nos dias 
26 e 27 de junho, a XV Semana In-
terna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho – SIPAT. 

No primeiro dia do evento, a 
Polícia Militar ministrou a pales-

O curso de Medicina (FAME-
CA) das Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) realiza dia 10 de 
agosto próximo um curso de Rea-
nimação Neonatal para médicos e 
residentes internos.

O curso será ministrado pelos 
instrutores credenciados pela So-
ciedade Brasileira de Pediatria e 
Sociedade de Pediatria do Estado 
de São Paulo, Drª Fabiana Bonini 

Setores dos hospitais têm festa junina

FPA recebe R$ 50 mil para equipamentos

Hospital Padre Albino realiza XV SIPAT

Medicina promove curso de reanimação neonatal

pacientes e acompanhantes da 
Hemodiálise, localizada no hos-
pital Padre Albino, participaram 
das festividades juninas.

Para deixar os ambientes mais 
acolhedores, na oportunidade, o 
Grupo de Trabalho de Humaniza-
ção decorou os setores com ar  -
gos juninos.

de de Urgência e Emergência e de 
fototerapia de LED para o Berçário 
daquele hospital, para melhoria do 
atendimento à população benefi ci-
ária do SUS de Catanduva e região.

tra Direção Defensiva. No dia 27, 
o técnico do Programa Municipal 
DST/ AIDS e Hepa  te Viral de Ca-
tanduva falou sobre as doenças 
sexualmente transmissíveis. 

Durante a SIPAT, os colabora-
dores concorreram a brindes que 
foram sorteados pela organização. 

Soubhia Sanches e Dr. Marcus Bar-
bosa Machado, na Unidade Didá-
 ca e de Pesquisas Experimentais 

(UDPE), das 7h00 às 18h00.
As inscrições para as 16 vagas 

disponíveis podem ser feitas pelo 
fone (17) 3311-3229. A UDPE do 
curso de Medicina fi ca na Rua dos 
Estudantes, 225, Parque Iracema 
(Hospital Emílio Carlos), em Ca-
tanduva.

nuir”, afi rma.
Ana Lúcia ressalta que a inci-

dência de queimaduras domés-
 cas é maior nas crianças e nos 

idosos. “A população deve ter 
cuidado com os acidentes domés-
 cos e caso a queimadura ocorra, 

a orientação é que a pessoa pro-
cure rapidamente a unidade bá-
sica de saúde e, se a queimadura 
for numa área extensa do corpo, o 
Hospital Padre Albino, que é refe-
rência no cuidado dos queimados 
desde 2001”, recomenda. 

Os animadores da festa junina na Pediatria

Equipe que par  cipou da a  vidade

Deputado Itamar Borges Palestra da Polícia Militar

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

DivulgaçãoDivulgação
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O curso de Educação Física das 
Faculdades Integradas Padre Albi-
no (FIPA) realizou dia 11 de julho 
úl  mo, cerimônia de colação de 
grau da I Turma de formandos de 
Bacharelado.

A programação foi iniciada 
com missa solene, às 19 horas, na 
Capela Imaculada Conceição, no 
Hospital Padre Albino, seguida da 
colação de grau, às 20h00, no An-
fi teatro Padre Albino.

A mesa foi composta pelo Dr. 
Nelson Jimenes, Diretor Geral das 
Faculdades Integradas Padre Al-
bino, Profª Luciana de Carvalho 
Leite, Coordenadora do curso de 
Educação Física, Drª Dulce Maria 

Educação Física forma 1ª Turma de Bacharelado
Silva Venduscolo, Coordenadora 
Pedagógica, Profª Maria Ânge-
la Figueiredo Tuma, Paraninfa, 
Prof. Antonio Lourival Lourenço, 
professor do curso e represen-
tante do Conselho Regional de 
Educação Física do Estado de São 
Paulo - 4ª Região, Dr. José Carlos 
Rodrigues Amarante, presiden-
te da Diretoria Administra  va da 
Fundação. Também es  veram 
presentes os professores Lidiane 
Augusta Ferrari, Luciana de Souza 
Cione Basto e Sergio Ricardo dos 
Santos.

O formando Regis Fernandes 
Maranza    proferiu o juramento 
solene do profi ssional de Bacharel 

em Educação Física.
Os novos bacharéis em Educa-

ção Física são Adriana Domingos 
Prado; Ana Carolina Vasques; Ana 
Paula Miniceli; Ana Paula Oliveira 
Sampaio; Bruno Vanni Bolinelli; 
Carina de Oliveira; Elisa Gonçal-
ves; Eva Ta  ane Pereira; Fernanda 
Branco Dorigan; Fernanda do Es-
pírito Santo Tabith; Fernanda Har-
twig; Gabriela do Espírito Santo 
Tabith; Isabel Cris  na Siqueira Lo-

pes Rêgo; Isabela Regina de Lima; 
Janaina Mar  nez Maragni; Ju-
liana Maciel de Oliveira Salgado; 
Julio Cesar Parente; Luciano de 
Lima; Luis Fernando Campagnolo 
de Oliveira; Maitê Cris  na Costa; 
Pércida Aparecida de Oliveira; Ra-
fael Gale    Moreno; Regis Fernan-
des Maranza   ; Renan Rodrigues 
Solin; Rogério Carlos Capuano; 
Ta  ane Graciano Lopes da Mo  a 
e Vanessa Ga  ei.

A Drª Eliana Meire Melhado, 
docente do curso de Medicina 
das FIPA, e a acadêmica Andressa 
Regina Galego, do 5º ano, par  ci-
param do 54th Annual Scien  fi c 
Mee  ng of American Headache 
Society realizado em Los Angeles, 
California, EUA, no período de 21 
a 24 de junho úl  mo.

O encontro reuniu os maiores 
nomes da cefaleia mundial, entre 
eles o presidente da Sociedade In-
ternacional de Cefaléia, Dr. Alan Ra-
poport, e a presidente do congresso, 
Drª Elizabeth W. Loder. Do Brasil par-
 ciparam ainda o Dr. José Geraldo 

Speciali, da USP/Ribeirão Preto; Má-
rio Fernando Prieto Peres, da Santa 
Casa de São Paulo; Dr. Carlos Alberto 
Bordini, de Batatais; Dr. Paulo Hélio 
Monzilo, da Santa Casa de São Pau-
lo, e Dr. Marcelo Velença, de Recife. 
O congresso apresentou novidades 
sobre a fi siopatologia da migrânea, 

O curso de Biomedicina das 
FIPA entregou no dia 12 de julho 
úl  mo, para a Paróquia Imaculada 
Conceição, de Catanduva, os aga-
salhos arrecadados na campanha 
Aqueça o seu coração. A campa-
nha, que teve como obje  vo arre-
cadar agasalhos em bom estado e 
auxiliar en  dades assistenciais de 
Catanduva, foi iniciada no dia 04 
de junho.

Aproximadamente 80 kg de 

Professora e acadêmica da Medicina 
apresentam pôster em congresso internacional 

Biomedicina doa agasalhos 
arrecadados em campanha

com aulas densas sobre hipotálamo, 
cortex e sistema ves  bular.

No congresso, Drª Eliana Mei-
re Melhado e Andressa Regina 
Galego apresentaram posteres. 
Drª Eliana apresentou o poster 
Headache type and aspects of re-
produc  ve life in young women e 
a acadêmica Andressa o poster He-
adaches and menstrua  on in colle-
ge women. Ambos foram frutos de 
trabalho epidemiológico realizado 
nas FIPA com a resposta de um 
ques  onário pelas universitárias 
nos anos de 2010 e 2011.

Drª Eliana informou que os 
outros acadêmicos par  cipantes 
do trabalho foram João Paulo 
Galdezzani, Tayná Ri  ner Suarez 
e Marcelo Ismail Leomil. Do tra-
balho par  ciparam ainda, como 
co-autores, o Dr. Luis Paulo de 
Queiroz, de Florianópolis, e o Dr. 
Marcelo Eduardo Bigal, dos EUA.   

roupas masculinas, femininas e 
infan  s, doadas por alunos e pro-
fessores do curso  de Biomedicina, 
foram entregues para a paróquia 
coordenada pelo Padre Oswaldo.

“Para as pessoas mais favo-
recidas foi uma excelente opor-
tunidade para ajudar quem ne-
cessita”, disse o Coordenador do 
curso, Prof. Manzélio Cavazzana 
Junior, agradecendo a colabora-
ção recebida.

A primeira turma de bacharéis da Educação Física/FIPA

 Coordenador e alunos entregaram os agasalhos arrecadados na Paróquia ImaculadaProfª Eliana e a acadêmica Andressa junto ao poster exposto no congresso
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429

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

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

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

CIRURGIA GERAL E 
GASTROENTEROLOGIA

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

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, 
REPARADORA, TRAUMATISMO 

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

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

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cris  na Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522-1179

CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051

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

DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453. - Fone: 3521.7791

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

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino Ca  alini
Rua Maranhão, 1.405. - Fone: 3524 4809

GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676

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

GERIATRIA
Dr. Eduardo Marques da Silva
Rua Maranhão, 1909 – Fone (17) 3522-6060.

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959. - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 17 - 3524.1718

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA

•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Belém, 462 - Fone: 3524-7745 

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195. - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416. - Fone: 3521 1970

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

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infan  l)
Eletroencefalografi a computadorizada e 
mapeamento cerebral eletroneuromiogra-
fi a e potenciais evocados audi  vo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletro-
encefalografi a computadorizada e mapea-
mento cerebral.
•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502. - Fone: 3523 2583

NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909.
Fone: 3522 9027

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA 
E LENTES DE CONTATO

•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289. - Fone: 3522 0242
•Dr. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405
Fone 3525.3139
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400.
Fone: 3521 7558
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963. - Fone: 3522 4070
•Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625. - Fone: 3522 1116

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

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA

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

OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586. - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacche  n
Rua 13 de Maio, 1.143.
Fone: 3522-4269

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Ceará, 847
Fones 3525 2549 – 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673. - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939. - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436

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

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

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453. - Fone: 3521.7791

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA 
E ESTUDO DOS FLUXOS

•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453. - Fone: 3521.7791

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

REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valia   
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522.3870
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3525 2556 – 3522 7601

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

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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Administração abre inscrições para nova 
turma do ABC da Informática 

Dia 29 de junho, às 9h00, no 
Campus I, o curso de Administra-
ção das FIPA realizou solenidade 
de entrega de cer  fi cados de con-

clusão de curso para a XIX turma 
do projeto social “O ABC da Infor-
má  ca”.

A turma, formada por 25 alu-

nos, teve aula às terças-feiras, das 
8h00 às 10h00, desde março úl  -
mo, no Laboratório de Informá  ca 
do curso de Administração. A for-
matura contou com a presença do 
Dr. Nelson Jimenes, Diretor Geral 
das FIPA; Prof. Sidnei Stuchi, Se-
cretário Geral; Prof. Nelson Lopes 
Mar  ns, membro conselheiro da 
Fundação Padre Albino, atualmen-
te afastado; Antonio Ágide Mota 
Júnior, Coordenador do curso de 

Administração; Prof. Marcílio An-
tonio Bortoluci, Coordenador de 
Extensão, e Prof. José Claudinei 
Cordeiro, responsável pelo curso. 

As inscrições para a próxima 
turma podem ser feitas na se-
cretaria do curso e as aulas terão 
início dia 07 de agosto próximo. 
O curso é gratuito. O Campus 
I das FIPA fi ca na Rua Seminá-
rio, 281, São Francisco, fone (17) 
3522.2405.

Dia 12 de ju-
lho, alunos do Gi-
násio Jesus Ado-
lescente foram 
ao Recanto Mon-
senhor Albino 
entregar roupas 
de frio arrecada-
das na campanha 
do agasalho reali-
zada pela escola.  
O Pe. Fábio Cor-
deiro Pago  o 
acompanhou os 
alunos na entre-
ga da doação.

No dia 05, os idosos par  cipa-
ram da Festa Junina da Faculdade 
da Terceira Idade das FIPA, realiza-
da no Colégio de Aplicação.

Os idosos assis  ram a apre-
sentação da quadrilha junina e se 
confraternizaram com as alunas 
da faculdade.

MAIS DOAÇÕES

A Sra. Edivania Boseli, proprie-
tária da Piuluce, doou todas as 
luminárias e lâmpadas u  lizadas 
na reforma da capela do Recanto 
Monsenhor Albino, além da ilumi-
nação da cruz externa da capela.

Os alunos do curso de Assistente Administra  vo Industrial do Pro-
grama Benefi cente Criança, Cidadão do Futuro promoveram no dia 30 
de junho, no Recanto Monsenhor Albino, uma apresentação de dança e 
bingo. Eles ainda ofereceram lanche da tarde e doaram leite e produtos 
de higiene pessoal aos idosos.

Os alunos foram monitorados pelo Prof. Gustavo Henrique Fávero e 
coordenados pela Diretora do Programa, Profª Eliete Estevam Gomes.

Churrasco

Os funcionários do Recanto e alguns colaboradores organizaram um 
churrasco para os idosos no dia 03 de julho, na hora do almoço.

O churrasco teve o apoio do Açougue do Tim, do Açougue Pelau, 
do Sr. Luis Benito, da Sra. Silvia Benito, do Sr. Toninho e da Construtora 
Sanatec.

O Recanto 
Monsenhor Albi-
no promoveu dia 
27 de junho, a 
par  r das 14h00, 
no refeitório, a 
sua festa junina.

Com anima-
ção da dupla ser-
taneja universi-
tário Branquinho 
e Vinícius e do 
sanfoneiro Salga-
do, a festa teve 
quadrilha entre idosos e funcio-
nários, barraca da pesca, pipo-
queiro, além dos já tradicionais 
doces, bolos e chocolate quente.

Recanto recebe doação de agasalhos

Alunos de programa beneficente
se apresentam aos idosos

Festa Junina do Recanto 
Monsenhor Albino 

A Faculdade da Terceira Idade 
do curso de Educação Física das 
FIPA doou 70 litros de leite arreca-
dados em campanha.

Os alunos do curso de Edu-
cação Física das FIPA doaram 
aos idosos 144 caixas de gelati-
na de 85g arrecadadas no trote 
solidário.

A Qualycom, de propriedade 
da Srª Denise Ramires, tem doado 
mensalmente salgados aos idosos.

O Recanto Monsenhor Albi-
no está necessitando da doa-
ção de gêneros alimentícios. As 
doações podem ser feitas atra-
vés dos telefones 3522-5234 ou 
3522-5052.

A festa contou com a presen-
ça dos familiares dos idosos, dos 
funcionários e seus fi lhos, e da 
população em geral, que foram 
convidados.
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Os alunos passaram a tarde com os idosos

Dr. Nelson Jimenes, Diretor Geral das FIPA, fala sobre o projeto e cumprimenta os formandos

Os alunos foram entregar a doação no Recanto
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Medicina inicia inscrições para o vestibular em setembro
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As inscrições para o ves  bular 
do curso de Medicina (FAMECA - 64 
vagas, período integral) das Faculda-
des Integradas Padre Albino (FIPA) 
estarão abertas entre 24 de setem-
bro e 23 de novembro de 2012, dis-
poníveis exclusivamente pela inter-
net, pelo site www.vunesp.com.br.

O candidato deve preencher 
a fi cha de inscrição e pagar a taxa 
de R$ 120,00 (cento e vinte reais), 
por meio de boleto bancário, em 
qualquer agência bancária. O ma-
nual do candidato estará disponí-

vel aos interessados somente no 
site www.vunesp.com.br 

As provas serão aplicadas nos 
dias 19 e 20/12/2012, a par  r 
das 14 horas, nas cidades de Ca-
tanduva e São Paulo, conforme a 
opção do candidato no momento 
da inscrição. A divulgação dos re-
sultados é de responsabilidade da 
VUNESP e está prevista para o dia 
18 de janeiro de 2013.

Os candidatos classifi cados 
neste Processo Sele  vo poderão 
requerer aproveitamento de se-

leção para o curso de Biomedicina 
em caso de disponibilidade de va-
gas naquele curso.

As FIPA par  cipam do FIES 
(Fundo de Financiamento ao Estu-
dante do Ensino Superior) do MEC, 
com limitação de fundo, conforme 
disponibilidade de recursos da en-
 dade, sendo exigida do estudante 

a par  cipação no ENEM, quando 
concluinte do ensino médio a par-
 r do ano le  vo de 2010.

Durante o período de inscri-
ção estará disponível serviço de 

informações aos candidatos nas 
secretarias dos cursos, no site 
www.fi pa.com.br, pelo e-mail se-
cretariaacademica@fipa.com.br 
ou pelo telefone 0800-772-5393.

UNIFICADO

O Ves  bular Unifi cado para 
os demais cursos oferecidos pe-
las FIPA está sendo defi nido pela 
Direção Geral, mas as inscrições 
também deverão ser abertas no 
mês de setembro.

Alunas do 2º ano do curso de 
Enfermagem das FIPA realizaram 
a  vidades educa  vas para crian-
ças da Creche Irmã Sheila, na Vila 
Soto, sobre Alimentação saudável 
e Higiene corporal no dia 29 maio 
e Prevenção de acidentes - festa 
junina no dia 5 de julho.

De acordo com a Profª Dulce 
Vendruscolo, orientadora do gru-
po, as a  vidades benefi ciaram 
aproximadamente 100 crianças 

A Faculdade da 3ª Idade, pro-
grama do curso de Educação Física 
das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA), rea-
lizou a sua tradicio-
nal festa junina dia 
05 de julho úl  mo.

Sob a coor-
denação da Profª 
Neuza Matos, a 
festa teve início às 
14h00, na quadra 
coberta do Colégio 
de Aplicação, com 

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) já estão fazendo 
o agendamento de escolas de Ca-
tanduva e região para a a  vidade 
de extensão Escola aberta à co-
munidade: visitas orientadas com 
o obje  vo de proporcionar à co-
munidade estudan  l possibilida-
de para uma escolha profi ssional 
mais adequada, além de divulgar 
os cursos oferecidos.

Na visita, des  nada a estu-
dantes do ensino médio de es-
colas públicas e par  culares, é 

Alunas da Enfermagem realizam 
atividades educativas na Vila Soto

Festa Junina da Faculdade da 3ª Idade

FIPA agenda para visitas orientadas

matriculadas na creche e  veram 
a par  cipação das alunas Adriéli 
Dona   Mauro; Ideni Bernardes; 
Jaquelyne Pascual Pizoni; Janaina 
Cris  na Pinto; Reani Tiessa Paola 
de Aguiar Aranha; Sueli Aparecida 
Machado Costa; Ta  ane Colombo 
Carecho e Ta  ani Marcondes de 
Sousa no dia 29 e Josiane Novaes 
Franco, Leonice Nazaré de Olivei-
ra, Lorrayne Laís da Silva e Maria 
Angélica Lozano no dia 5.

danças, muita animação e a par-
 cipação dos idosos do Recanto 

Monsenhor Albino.

apresentada a Unidade Sede das 
FIPA, compreendendo bibliote-
cas, salas de aulas, laboratórios 
de ensino, Unidade de Pesquisa 
Experimental, além de demons-
tração de algumas prá  cas de la-
boratórios.

O setor responsável pelas vi-
sitas encaminhou convite a todas 
as escolas estaduais, municipais 
e par  culares de Catanduva e re-
gião para par  cipação na a  vida-
de. Os contatos devem ser feitos 
pelo fone (17) 3311.3359. A  vidade sobre higiene corporal

A festa tem danças animadas

A  vidade sobre festa junina Os visitantes têm demostração de prá  cas de laboratórios
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