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IMPRESSO
Grande número de pessoas participa das solenidades
de traslado dos restos mortais de Padre Albino
Grande número de pessoas parƟcipou das carreatas, da missa e da cerimônia de inumação dos
restos mortais do Padre Albino. A primeira carreata saiu do Cemitério Nossa Senhora do Carmo para
a Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida. A urna com os restos mortais foi transportada em carro do Corpo de Bombeiros e acompanhada por inúmeros veículos. Terminada a missa, a urna com os
restos mortais foi, novamente em carreata, transportada para a Igreja Matriz de São Domingos e, após
a bênção do sarcófago por D. Otacílio Luziano da Silva, foi nele depositada. Páginas 11 e 12.
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2012: Desejo a todos - Sabedoria
Iniciamos mais
um ano de nossas
vidas.
E o grande charme da vida é olhar
para trás e senƟr
saƟsfação e orgulho
de nossas vidas vividas. Seja em que
fase nós esƟvermos.
Nelson Lopes Martins
O grande barato é viver cada momento construindo a
nossa felicidade no aqui e no agora.
É lógico que a vida, às vezes, torna as
coisas meio ilógicas.
2011 foi um ano cheio.
Cheio de situações agradáveis e de
realizações, mas também com problemas e desilusão.
Às vezes se espera demais das pessoas. Às vezes a discussão foi mais áspera e variou para aonde você não esperava. Às vezes o amigo decepciona. A
grana não deu. O amor acabou.
Fazer o quê? Normal, não é?

A vida é assim.
O que eu desejo para todos nós, em
2012, é sabedoria.
Sabedoria para saber que injusƟças
conƟnuarão acontecendo, mas meu esforço por ser justo me dará o consolo por
saber que não as aumentei.
Sabedoria para saber que a tristeza
não será varrida; será, porém, menor
onde eu sorrir e menor ainda onde eu
ajudar a sorrir. E saber que onde eu somar, a diferença diminuirá.
E que todos nós em 2012 olhemos o
mundo e as pessoas com generosidade.
Ele nos foi dado por Deus. Para sermos
felizes.
E 2012 pode ser maravilhoso, especial, o máximo!
Pode ser puro orgulho.
Depende de mim! De você!
Sonhos e desejos podem se tornar
realidade.
Precisamos, entretanto, fazer jus e
acreditarmos neles.
Que seja assim.

Ano novo, vida nova
Leơcia Thompson

E por alguns segundos o mundo faz uma
pausa... Conta-se regressivamente até que
explodam nos céus fogos de arƟİcio anunciando um novo ano!
E tudo recomeça!
Aparentemente nada mudou. Um dia
não faz diferença do outro, mesmo se as datas mudam, se o ano muda. Mas somos nós
sim, hoje, mais vividos e experientes que
ontem. Somos nós trazendo na bagagem
nossas histórias que, querendo ou não,
acabam contribuindo para a história da humanidade. Somos nós cheios de promessas
a nós, aos outros...
Para se recomeçar alguma coisa é necessário estabelecer metas, criar sonhos,
inventar objeƟvos, fazer planos e trabalhar
por eles. Sem isso, estacamos e a vida perde o senso. Se alguém se perde num oceano e não vê nada, se afoga, mas enquanto
Ɵver a visão de uma ilha, ele vai lutar para
chegar a ela. E nesse mar da vida, nossa ilha
são nossos objeƟvos, que nos moƟvam e
dão senƟdo a tudo o que fazemos.
Certo, tudo o que planejamos não se
realizará nos próximos trezentos e sessenta
e cinco dias! Mas quão grande é a alegria
do jardineiro ao ver brotar ao menos uma
flor na terra onde laborou com todo o seu
coração!
Se pelo menos um dos nossos grandes
sonhos for levado adiante, por ele vai ter

valido a pena todo o esforço da caminhada.
Nunca diga que seu sonho é inacessível se
você ainda não deu o máximo do que pode por
ele! Não pense que uma estrela é inalcançável
por que você está na terra e ela no céu. A vida
tem mistérios insondáveis e poder apreciar o
brilho dela já é o primeiro passo para trazê-la
até você. Deus nos fornece todas as ferramentas de que precisamos para construir nossa
vida, mas a nós cabe o uso dessas.
Lembre-se que o amor é a única chave
que abre todas as portas.
Não olhe para os lados para ver se seu vizinho corre mais que você, constrói melhor
ou pior. O tempo que você perde com isso
poderia ser aproveitado para que você avance. Concentre-se no seu trabalho e na sua
meta. O mais importante é chegar ao fim.
Um ano novo pode não significar uma
vida nova, mas nada impede que você tenha
uma vida renovada.

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br
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Aniversários - Janeiro
DIA / NOME
Coordenadoria Geral
06 – Sueli Ravazzi
10 – Adilson Maria
16 – Laurindo Roberto
18 – Fábio Ricardo Paschoal
21 – Irineu Chiarello Junior
26 – André Luis Dias de Moraes

Hospital Padre Albino
01 – Alexandre Araújo
Angélica Fernanda de Castro Rodrigues
02 – Moisés Antonio FrancisqueƟ
03 – Izabel de FáƟma Luizon
Fabiana Perpetua Olivare
Ricardo Palhares
04 – Joana D’Arc de Campos
Jéssica Janaina Simiel
05 – Cinira Aparecida Fassi
Juliana de Sá
Maria de FáƟma Lobo
Regina Aparecida Alves Pirolla
06 – Luciana Aparecida Oliveira Tibério
07 – Maria Lázara Pereira de Souza
08 – Roseli Aparecida Picoy de Oliveira
09 – CrisƟane Maria Graciano Pedrassoli
Maria José de Souza Oliveira
10 – Thiago José Biancon
11 – Ana Flávia Gonçalves ValenƟm
CrisƟna Aparecida Virgili
Márcia Aparecida Pacheco BerƟno
12 – Carlos Henrique Ornellas
Marisa Braz das Dores
13 – Gilberto Bezerra da Silva
Isabela Nunes Soares Bezerra
Jane Candido Pacheco
Pedro Luis Ferraz do Amaral
14 – Edilson Aparecido Bastreghi
FáƟma Aparecida Cardozo da Silva
Josiane FáƟma de Marco
15 – Doralice Maria Reina
Neuza BaƟsta Gonçalves de Campos
16 – MaƟlde Ivete Bolonhini Ribeiro
Patrícia Oliveira Santos
17 – Márcia CrisƟna Alves Fernandes Pavin
Solange Regina de Paulo
19 – Lucimar Célia Della Via Silva
20 – Ana Paula Almeida Zanella
Natália Cordon Sanches
SebasƟão Rodrigues
21 – Marlete Soares Lima SeruƟ
Moacir Gouveia
22 – Andréia Ozorio Uvinha
Elaine Sander Vinha Azali
Zumeire MarƟns Yukawa
23 – Gisele Fernanda Santana
Dr. Sinval Sinter Bravin Banhos

DIA / NOME
24 – André Luis Izidoro dos Santos
Maria Aparecida Alves
Newton Fernando Veteri
25 – Marcela Pereira de Sá
27 – Adriana Lázara Gonçalves de Oliveira
Maria do Carmo V. Garcia
29 – Cirma Edi Klein Rossi
Maria Garcia Ribeiro
30 – Alessandra Rosa Soares
Elisângela CrisƟna dos Santos Souza
Simone Maria SarƟ Contri
31 – José Thiago Morais
Reinaldo Antonio Menegasso Blasques

Hospital Emílio Carlos
02 – Luzia de Lourdes Gonçalves
03 – Renata Perpétua Pedrassoli Honório
Laiza Dark Zeferino
04 – Iolanda Maria Dalecio FerreguƟ
Izilda Aparecida Mariano
05 – Adriana Rodrigues dos Santos
Perla MarƟns Costa
Lidiane Rodrigues Barrionuevo
Paulo César Andrade
Roseli Diriguidi Baldo
06 – Marta Francisca Raimundo
07 – Ademir Aparecido Class
09 – Denise Hellen Prieto
10 – Sonia Maria Fávero PorƟllo
Wanderlei Araújo da Silva
15 – Célia Donizete Jacomim
16 – Márcia Cleuza Pelicer
Michele Pereira de Souza
20 – LeƟcia CrisƟane Dassena Vereri
22 – Ademir Aparecido Padovani
Eliezer Clemente Valle
Suely Aparecida Jeronimo
23 – Neuza da Silva Abreu
Rosângela Silva
25 – Lourdes P. B. Squincaglia
Maria Aparecida SarƟ de Siqueira
Samuel Fernandes
26 – César Augusto Frias
27 – Arlene Rogéria de Souza Lima
28 – Andréa CrisƟna Rodrigues Ramalho
Juliana Mara Rodrigues Maia
29 – Cássia Regina Cândido Staine
Valdenir Francisco Vitoreƫ
30 – Rodrigo de Oliveira
Vera Lúcia Alves Domingues
31 – Paulo César QuinƟno dos Santos

Faculdades Integradas Padre Albino
02 – Prof. Alexandre Teso
03 – Prof. Arthur do Espírito Santo Neto

DIA / NOME
Prof. Guilherme Manfrin Casseb
Profª Luciana de Souza Cione Basto
04 – Prof. DonizeƩ Pereira
08 – Profª Luciana Stucchi Devito GrisoƩo
Profª Maria Elizabete Jimenes de Campos
Prof. Paulo Henrique Alves Togni
Profª Virtude Maria Soler
09 – Profª Sandra Regina Miyoshi Lopes
11 – Prof. Alexandre Fontana Berto
Elcilene Fedossi Hernandes
Prof. Marino CaƩalini
Prof. Waldecir Veni SaccheƟn
12 – Profª Maristela Aparecida Magri Magagnini
13 – Prof. Luis Fernando Rodrigues Maria
14 – Prof. Sérgio Luis Tagliari
18 – Prof. Ivan Humberto Sanches
Josiane Aparecida Zambom
19 – Prof. Carlos Elysio Castro Correa
20 – Prof. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga
21 – Profª Sílvia Helena da Silva
23 – Heloisa Helena Figueiredo Ferreira
24 – Profª Ilza dos Passos Zborowski
Prof. Marcelo de Andrade Hernandes
26 – Profª Shirley Maria da Silva de Moraes
28 – Prof. Fabrício Sleman Soubhia
30 – Daniele de Cássia Zili
Josiane de F. Casarin Borgo
31 – Prof. Fernando Stuchi Devito

Colégio de Aplicação
09 – Prof. Antonio Jair Berni
23 – Prof. Ivan Figueiredo de Angeli
26 – Profª Renata Aparecida Miesa

Padre Albino Saúde
03 – Daniela Pereira da Silva
27 – Marina Pedreira Barbosa
28 – Crislaine de Almeida Brandão Bellini
29 – Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro
30 – Sonia Ap. Peres Fernandes

Recanto Monsenhor Albino
03 – Janaina CrisƟna Manoel Lacroes
04 – Sandra Soares dos Reis
07 – Maria de Lourdes Ribeiro
20 – Maria Lúcia da Silva Nascimento
Membro Honorário da Fundação Padre Albino
04 – Dr. Raul José de Andrade Vianna

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a parƟr
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Algumas formas de administrar as cargas da vida
1 - Aceite que há dias em que
você é o pombo e outros em que
você é a estátua.
2 - Mantenha sempre suas palavras leves e doces, pois pode
acontecer de você precisar engolir
todas elas.
3 - Só leia coisas que faça você
se senƟr bem e ter a aparência boa
de quem está bem, caso você morra durante a leitura.
4 - Se não puder ser genƟl, pelo
menos tenha a decência de ser
vago.
5 - Se você emprestar R$ 200,00
para alguém e nunca mais vir essa
pessoa, provavelmente valeu a
pena pagar esse preço para se livrar dela.
6 - Pode ser que o único propósito da sua vida seja servir de exemplo para os outros.
7 - Nunca compre um carro que
você não possa manter.
8 - Quando você tenta pular
obstáculos lembre que está com
os dois pés no ar e sem nenhum
apoio.
9 - Uma vez que a minhoca madrugadora é a que é devorada pelo

pássaro, durma até mais tarde
sempre que puder.
10 - Lembre que é o segundo rato
que come o queijo - o primeiro fica
preso na ratoeira. Saiba esperar.
11 - Quando tudo parece estar
vindo na sua direção, provavelmente você está no lado errado da
estrada.
12 - Aniversários são bons para
você. Quanto mais você tem, mais
tempo você vive.
13 - Alguns erros são diverƟdos
demais para serem comeƟdos só
uma vez.
14 - Não perca tempo odiando alguém, remoendo ofensas e
pensando em vingança. Enquanto
você faz isso a pessoa está vivendo
bem feliz e você é quem se sente
mal e tem o gosto amargo na boca.
15 - Quanto mais alta é a montanha mais diİcil é a escalada. Poucos conseguem chegar ao topo,
mas são eles que admiram a paisagem do alto e fazem as fotos que
você admira dizendo “queria ter
estado lá”.
16 - Uma pessoa realmente feliz
é aquela que segue devagar pela

JANEIRO - DATAS COMEMORATIVAS
01 – Dia Mundial da Paz e da Fraternidade Universal
02 – Dia Nacional da Abreugrafia, do Hemoİlico e da criação da
primeira Ɵpografia do Brasil (1808)
06 – Dia de Reis e da GraƟdão
07 – Dia da Liberdade de Cultos
08 – Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia
09 – Dia do Astronauta
15 – Dia Mundial do Compositor e dos Adultos
17 – Dia dos Tribunais de Contas do Brasil
20 – Dia do FarmacêuƟco
21 – Dia Mundial da Religião
24 – Dia da ConsƟtuição
25 – Dia do Carteiro
27 – Dia do Orador
28 – Dia Mundial do Hanseniano, do Portuário e do Comércio
Exterior
30 – Dia Nacional dos Quadrinhos e da Não Violência
31 – Dia Mundial do Mágico

VAGAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS
A Fundação Padre Albino oferece vagas para Deficientes Físicos nas
áreas AdministraƟva, Manutenção, Limpeza e Portaria. Os interessados
devem enviar curriculum para recrutamento@fundacaopadrealbino.
org.br ou entregar no Departamento de Recrutamento e Seleção, na
Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema, em Catanduva, às segundas e
quartas-feiras, das 8h às 10h, e às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h.

estrada da vida, desfrutando o cenário, parando nos pontos mais interessantes e descobrindo atalhos
para lugares maravilhosos que
poucos conhecem.

Portanto, antes de voltar para
casa, deposite sua carga de trabalho/vida no chão. Não carregue
para casa. Você pode voltar a pegá-la amanhã. Com tranquilidade.

Abra espaço para o novo
Desacelere! E quando for engatar a marcha para seguir em
frente, faça isso consciente...
Consciente do tempo que voa,
do organismo que se desgasta,
das ações que geram reações,
das pessoas queridas que adormecem na morte, do quão raro
é um amigo, do desemprego que
te pega totalmente desprevenido,
do amor eterno que acaba!
Verá que quem tem amigo
nunca está sozinho. Um amigo
muitas vezes é mais que um irmão. Os pais morrem, os amores
se vão, os filhos crescem, mas os
amigos permanecem. Porém saiba que você precisa merecer; não
fique só esperando receber. Faça
uma cesta com tudo que você
tem de bom: paciência, amor,
altruísmo, alegria, ouvidos e palavras edificantes, muitas. É com
isso que precisa alimentar uma
amizade, para quando a escassez

de alimentos vier, a amizade esteja bem nutrida.
Verá que, afinal, o ano não
passa tão depressa. Aprecie as
pequenas coisas boas da vida:
tome seu café mais devagar,
deguste um pãozinho com manteiga como se fosse um “manjar
dos deuses” e dê um beijo nas
pessoas que ama como se fosse
a última vez a vê-las.
Verá que dizer eu te amo com
mais frequência e mostrar por
pequenas ações diárias de genƟleza dará a sensação de conforto
quando alguém parte, pois sabemos que a tratamos como merecia e por isso não carregamos o
peso do arrependimento.
A saudade embora muitas vezes doída é um senƟmento lindo.
Sinta saudade e mate-a se for
possível. Caso contrário, se despeça e abra espaço para o novo!
Feliz Ano Novo!

A ostra e a pérola
“Uma ostra que não foi ferida
não produz pérolas...”
Pérolas são produtos da dor;
resultados da entrada de uma
substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um
parasita ou um grão de areia.
Na parte interna da concha é
encontrada uma substância lustrosa chamada NÁCAR. Quando um
grão de areia a penetra, as células
do NÁCAR começam a trabalhar e
cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas, para proteger
o corpo indefeso da ostra.
Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma ostra
que não foi ferida, de algum modo,
não produz pérolas, pois a pérola é
uma ferida cicatrizada.
Você já se senƟu ferido (a) pelas palavras rudes de alguém?
Já foi acusado de ter dito coisas
que não disse?
Suas ideias já foram rejeitadas

ou mal interpretadas?
Você já sofreu os duros golpes
do preconceito?
Já recebeu o troco da indiferença?
Então produza uma pérola.
Cubra suas mágoas com várias
camadas de amor. Infelizmente,
são poucas as pessoas que se interessam em melhorar, curar-se.
A maioria aprende apenas a culƟvar ressenƟmentos, deixando as
feridas abertas, alimentando-as
com vários Ɵpos de senƟmentos
pequenos e, portanto, não permiƟndo que cicatrizem.
Assim, na práƟca, o que vemos
são muitas ostras vazias, não porque não tenham sido feridas, mas
porque não souberam perdoar,
compreender e transformar a dor
em amor.
Um sorriso, um olhar, um gesto, na maioria das vezes fala mais
que mil palavras!
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Uma ferida ruim pode sarar, mas uma reputação ruim matará.
Provérbio Escocês

Os benefícios do açaí
O açaí, por se tratar de uma fruta que repõe
as energias gastas nos exercícios, ganhou força
no cardápio de quem faz aƟvidades İsicas.
Os beneİcios são notados em sua própria
cor. O tom arroxeado se deve à antocianina –
substância anƟoxidante que melhora a circulação e protege contra a gordura nas artérias. A
antocianina também influencia na tonalidade da
berinjela, da beterraba, da amora, da framboesa, de certas espécies de uva e até do morango.
Para quem busca um anƟoxidante efeƟvo,
então, o açaí é excelente sugestão. Além da
antocianina, a fruta é fonte de vitamina E, que
retarda o envelhecimento e previne alguns Ɵpos de câncer.
A lista de vantagens do açaí é extensa - traz

gorduras boas, proteínas, vitamina C, vitamina B1, cálcio e potássio. Com tudo isso, no
entanto, não adianta virar uma Ɵgela inteira
antes do exercício İsico. A recomendação é
consumi-lo depois da aƟvidade İsica, pois a
mistura desses nutrientes com as fibras da
própria fruta leva a uma digestão lenta e isso
deixa os movimentos do corpo mais pesados
para o exercício.
Há pessoas, porém, que fazem exercícios
para perder peso. Por isso é preciso outro Ɵpo
de cuidado, pois o alimento é muito calórico.
Para se ter uma noção, cem gramas de açaí contêm 240 calorias. Considerando acompanhamentos como granola, banana e xarope de guaraná, a quanƟdade de calorias é maior ainda.

Os fãs da fruta têm, no entanto, uma opção: em vez de comer o açaí na Ɵgela, o melhor é consumir seu suco. É que, diluída em
água, a fruta (ou a polpa) torna-se menos calórica e mesmo assim não perde seus beneİcios, como o de ajudar na redução das taxas
de colesterol ruim. Outra ideia é subsƟtuir os
acompanhamentos tradicionais pela aveia em
flocos, fazendo o corpo absorver menos açúcar da fruta.
A recomendação é o uso de água de coco
no suco, no lugar da água comum. A água de
coco auxilia na reposição de elementos perdidos no suor que são importantes no funcionamento do organismo, como potássio, sódio e
magnésio.

Coisas que não sabemos ou não lembramos...
As sete maravilhas do mundo anƟgo:
1 - As Pirâmides do Egito
2 - As Muralhas e os Jardins Suspensos da Babilônia
3 - O Mausoléu de Helicarnasso (ou O Túmulo de máusolo em Éfeso )
4 - A Estátua de Zeus, de Fídias
5 - O Templo de Artemisa (ou Diana)
6 - O Colosso de Rodes
7 - O Farol de Alexandria.

Segredos culinários
Aves
7. Quando você for empanar frango
com farinha, deixe-o na geladeira por uma
hora. Assim, a farinha adere melhor ao
frango na hora da fritura.
8. A carne de peru ficará crocante e com
sabor mais apurado se você pincelar com
mel depois de assar.
9. Se a galinha esƟver dura e demorando a cozinhar, coloque dentro da panela
uma corƟça. Assim, a galinha amolece rapidamente.
10. Faça uma pasta com dois ovos cozi-

dos, salsinha picada, dois dentes de alho,
uma pitada de pimenta-do-reino e maionese. Passe o frango nessa mistura e coloque
para assar. Ele ficará muito saboroso.
11. O frango ficará mais macio se você
colocar no tempero ou no cozimento uma
pitada de fermento em pó ou de bicarbonato de sódio.
12. Passe, no peito do frango, manteiga
ou margarina, ou ainda óleo, e cubra com
papel de alumínio. Leve para assar, colocando o frango com o peito voltado para
baixo. Assim, a carne ficará mais macia.

CURIOSIDADE
Por quanto tempo um homem aguenta ficar sem dormir?
Experimentos cienơficos revelaram que após quatro dias é impossível ficar acordado sem
sequelas. Durante a ditadura militar, esse era um dos métodos de tortura uƟlizados e acredita-se que pessoas morreram em decorrência disso. Durante o sono ocorre a recuperação dos
músculos e dos ossos, porque ele esƟmula a secreção de um hormônio regeneraƟvo, além de
organizar o nosso lado emocional. Prova disso é o mau humor e a irritação decorrentes de noites de insônia.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

C U L I N Á R I A

Bolos na caneca
A brincadeira é que você bate os ingredientes
na própria caneca com um garfo e põe no microondas por 3 minutos. A massa crua é mais
mole que a de um bolo normal, mas é assim
mesmo. Não aumente a farinha ou terá um
bolo duro.

Ingredientes
- 1 ovo pequeno
- 4 colheres (sopa) de leite
- 3 colheres (sopa) de óleo
- 2 colheres (sopa) rasas de chocolate em pó
- 4 colheres (sopa) rasas de açúcar
- 4 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo
- 1 colher (café) rasa de fermento em pó
Coloque o ovo na caneca e bata bem com
um garfo. Acrescente o óleo, o açúcar, o
leite, o chocolate e bata mais. Acrescente a
farinha e o fermento e mexa delicadamente
até encorpar. Leve por 3 minutos no microondas na potência máxima.
Dicas
- A caneca deve ter capacidade de 300
ml; a medida de colher é sempre rasa;
você pode servir este bolo com coberturas, caldas, castanhas e sorvete. E pode
comer quente.
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Hospitais realizam evento de humanização
Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino promoveram o Dia da
Humanização Hospitalar no úlƟmo
dia 28 de novembro.
InƟtulado “Dia H”, o evento é
realizado para médicos, residentes
e clientes internos (funcionários).

A intenção dos hospitais da Fundação é melhorar a qualidade do
atendimento em saúde, mediante
a promoção de entretenimento,
cultura e informação educacional
que sensibilizem os profissionais
e, ao mesmo tempo, proporcione
Fotos: Comunicação/HPA

um ambiente de trabalho descontraído, acolhedor e humanizado.
A apresentação do Coral NG –
Bio Energia da Noble do Brasil e do
quarteto “Ars Nova”, da Orquestra
Sinfônica de Catanduva (Osca),
abriram o evento em ambos os
hospitais.
O violinista Moacir Rodrigues
fez apresentações nos setores dos
hospitais. Profissionais de beleza
também parƟciparam do evento.
Durante o dia todo, cabeleireiros,
depiladores, entre outros profissionais, atenderam aos funcionários.
De acordo com a gestora da área
da saúde da Fundação, Renata Armia-

to, o Ministério da Saúde mantém o
Programa Nacional de Humanização
da Assistência Hospitalar como forma de enfrentar os grandes desafios
de melhoria da qualidade de atendimento e de valorização dos profissionais da área. “A Fundação tem um
Grupo de Trabalho de Humanização
para o desenvolvimento de aƟvidades e projetos como, por exemplo, o
Dia H”, entre outras datas comemoraƟvas, explica.
Assim como o Ministério, os
hospitais da Fundação têm o objeƟvo de transformar o modo de
se fazer assistência hospitalar com
humanização.

Alcoolismo é tema de palestra
Comunicação/HPA

Médicos anestesiologistas assinam
Tratado lançado pela SAESP
Durante o 58º Congresso Brasileiro de Anestesiologia - CBA, na
cidade de Fortaleza, realizado em
13 de novembro, foi lançada a 7ª
edição do Tratado de Anestesiologia, a mais conceituada obra da
especialidade no Brasil.
Novamente publicada pela
editora Atheneu, a obra apresenta novo design gráfico, além da
inclusão de novos capítulos e da
atualização completa. O novo capítulo ‘Eventos Adversos, sobre
Problemas decorrentes do posicionamento do paciente na mesa
operatória’ foi escrito pelos médicos anestesiologistas dos hospitais
Padre Albino e Emílio Carlos, Dr.
Antônio Jarbas Ferreira Junior, Dr.
Igor Lopes da Silva e Dr. Rodrigo
Tavares Corrêa.
Além do capítulo ‘Eventos
Adversos, sobre Problemas decorrentes do posicionamento do
paciente na mesa operatória’; o

livro apresenta novidades que
abrangem áreas como reanimação
cardiorrespiratória e cerebral, com
capítulo inédito sobre Reanimação
Encefálica; Terapia Intensiva, sobre
Estratégias venƟlatórias protetoras – O desmame do venƟlador
e Aprendizado em Anestesiologia, sobre Avaliação de habilidades cogniƟvas e psicomotoras no
aprendizado.
“O Tratado de Anestesiologia é
de extrema relevância para a literatura médica, uma vez que é a publicação mais completa sobre o tema
atualmente no Brasil”, revela Dr.
Desiré Carlos Callegari, presidente
da Sociedade Paulista de Anestesiologia - Saesp e um dos editores.
Outro ponto relevante da publicação é que visa ainda a preparação às provas para obtenção do
Título Superior em Anestesiologia
- TSA da Sociedade Brasileira de
Anestesiologia – SBA.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, gestão
2011/2012, do Hospital Emílio Carlos,
em parceria com a Administração e
os departamentos de Recursos Humanos, Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho, promoveu no
úlƟmo dia 7 de dezembro, às 14h, na

Sala de Espera da Ortopedia a palestra “Alcoolismo”, com os palestrantes
Dr. Sérgio Bartkevitch, Sr. Antônio
João de Melo e Sra. Heliana Rodrigues da Costa.
A ação exemplifica a preocupação da insƟtuição com a instrução e
o bem-estar dos seus colaboradores.

Decoração natalina nos hospitais
Preocupada com a ambiência
hospitalar, a administração dos
hospitais da Fundação Padre Albino, em parceria com o Comitê de
Humanização e voluntários, viabilizou uma decoração específica para
Comunicação/HPA

o período do Natal.
No Padre Albino, a cultura regional foi valorizada com uma árvore artesanal confeccionada com
o bambu. No Emílio Carlos, além
do Comitê de Humanização, a
colaboradora Sílvia Terrão e o voluntário Frederico Vieira Ochiena
representaram o nascimento de
Cristo com um presépio, montado
na escadaria do saguão principal
do hospital
Comunicação/HPA

Árvore de natal do Hospital Padre Albino

Presépio do Hospital Emílio Carlos
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Educação Física e Medicina classificam trabalhos no CONIC
Os cursos de Bacharelado em
Educação Física e Medicina das
FIPA Ɵveram trabalhos classificados no 11º CONIC - Congresso
Nacional de Iniciação Cienơfica,
realizado dias 18 e 19 de novembro na Universidade Santa Cecília
(Unisanta), em Santos (SP).
O trabalho Nível de apƟdão İsica relacionado à saúde de crianças
soronegaƟvas, nascidas de gestações soroposiƟvas dos alunos do
curso de Bacharelado em Educação
Física foi classificado na 6ª colocação na categoria pôster em andamento, concorrendo com mais de
400 trabalhos de todo o país.
O trabalho, com as parƟcipações dos alunos Bruno Bolinelli,
Maitê Costa e Régis Maranzaƫ,
teve a orientação do ex-professsor do curso de Educação Física
das FIPA, Gilberto PiveƩa Pires,
que recentemente foi aprovado
em concurso público para o cargo
de Professor na Universidade Estadual de Roraima.
De acordo com o aluno Bruno
Bolinelli, “a transmissão verƟcal é
a principal via de infecção pelo HIV
em crianças”. Ele informou que segundo dados do Ministério da Saúde, a criança, filha de mãe soroposiƟva, pode não ser infectada pelo
vírus. “Atualmente,
medidas
eficazes diminuem de 20% para
1% o risco de transmissão. Devido
à queda na transmissão verƟcal,
houve um aumento no número de
crianças soronegaƟvas, nascidas
de mães soroposiƟvas. O trabalho
analisa o tema, a fim de caracteri-

zar a apƟdão İsica relacionada à
saúde de crianças e adolescentes,
uma vez que estudos que sugerem
seu desenvolvimento após a comprovação da soronegaƟvidade são
escassos”, completou Bruno.
Medicina, 8º lugar
O trabalho Doença de Chagas:
modelo experimental para estudos
com células-tronco, fitoterápicos e
quimioterápicos do curso de Medicina foi classificado em 8º lugar na
categoria pôster – trabalho incompleto.
O trabalho é de responsabilidade do Prof. Dr. Manzélio Cavazzana
Jr., com as parƟcipações de Henrique Garcia Pedigoni, Bruno José
Mendes e Alfredo Bosquero PiacenƟm, alunos do 3º ano, e colaborações da Drª Celina Santaella Rosa,
docente do curso, e Mairto Roberis
Geromel, técnico do Laboratório de
Patologia das FIPA.
De acordo com o Prof. Manzélio, este estudo visa transpor um
dos grandes desafios para o estudo
desta doença em modelos experimentais, que é a não cronificação
em animais de experimentação, especialmente camundongos, levando-os a óbito antes mesmo que se
possa avaliar algum efeito do método terapêuƟco a ser adotado.
“Neste estudo foi verificado
que camundongos C57 imunizados sucessivamente com T. dionisii,
uma espécie de Trypanosoma encontrada em morcegos, não patogênica para o homem, sobrevivem
um tempo superior a 90 dias em
relação a camundongos não imu-

Agradecimento
Comunicação/HPA

nizados que vivem
Divulgação
15 dias apenas. Em
conjunto, as caracterísƟcas biológicas
de T. dionisii associadas a sua grande
proximidade
genéƟca com T. cruzi
podem induzir a
produção de anƟcorpos anƟ-T. cruzi,
criando uma proteção parcial contra
o desenvolvimento
das lesões ơpicas
da Doença de ChaAlunos e professora do Direito
gas,
permiƟndo,
assim, a avaliação de técnicas tera- aula, diante de uma banca examipêuƟcas neste modelo de estudo nadora e de parƟcipantes ouvintes
onde as respostas biológicas são e também puderam acompanhar
mais rápidas”, explicou Prof. Man- todo o evento.
As Faculdades Integradas Pazélio. Ele disse ainda que esse estudo faz parte de um projeto que visa dre Albino mantêm um programa
a avaliação da terapia com células conƟnuado de pesquisa por via de
tronco adultas associada a várias projetos desenvolvidos ao longo
do ano. A insƟtuição têm incenƟoutras técnicas terapêuƟcas.
vado a parƟcipação no Conic tenDireito
O curso de Direito apresentou do, inclusive, contribuído com os
dois trabalhos. O projeto Direitos alunos com uma ajuda de custo
Fundamentais e o PNDH - 3 (Pro- para auxiliar nas despesas de estagrama Nacional de Direitos Huma- dia e deslocamento para o evento.
nos) no Brasil foi representado pe- A professora Ana Paula afirmou
las alunas Camila Espelho de Sou- que para o ano de 2012 o curso
za, autora do projeto, e pelas pes- de Direito pretende tanto dar conquisadoras Isabela Souza Rainho Ɵnuidade aos projetos existentes
de Oliveira e Aline Renata Gomes. como oferecer novas opções de
Já a pesquisa A opção pela cana- pesquisa aos estudantes.
O CONIC é promovido pelo
-de-açúcar e os reflexos na produção de alimentos contou com SEMESP (Sindicato das EnƟdades
os estudantes Angélica Pessoa de Mantenedoras de Estabelecimentos
Lima, autora, FáƟma Yamada Biagi de Ensino Superior do Estado de São
Paulo) com o objeƟvo de idenƟficar
e Mauro José Pinto.
As autoras, acompanhadas dos talentos e esƟmular a produção de
outros pesquisadores do grupo, e conteúdo cienơfico. Mais de 1.800
da coordenadora de pesquisa do trabalhos foram inscritos no CONIC
curso de Direito, a Profª Ana Pau- por 2.641 alunos pesquisadores de
la Polacchini de Oliveira, apresen- todas as regiões do Brasil, dos quais
taram seus trabalhos em sala de 1.489 foram aprovados.
Divulgação

Os hospitais Emílio Carlos e Padre
Albino receberam a doação de 285
kg de macarrão, 919 caixinhas de gelaƟna e 509 kg de arroz da Paróquia
Santa Clara, de Novo Horizonte.
A gestora dos hospitais, Renata
Armiato, agradece a colaboração.
“Diante da defasagem dos recur-

sos públicos, para os hospitais filantrópicos, promover a assistência digna e humanizada à saúde
é um desafio diário. Sendo assim,
toda ajuda é muito bem-vinda”,
afirma. A administração anseia,
cada vez mais, poder contar com
a ajuda da sociedade.

Alunos da Educação Física e o trabalho classificado
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Administração entrega certificados para alunos
de projetos sociais na área de informática
Coordenador do curso
de Administração, Prof.
Nelson Lopes MarƟns,
conselheiro da Fundação, Prof. Marcílio Bortoluci, Coordenador de
Extensão do curso, Prof.
Sidnei Stuchi, Secretário
Geral das FIPA, e o Prof.
José Claudinei Cordeiro,
responsável pelo projeto. Parabenizando os formandos,
desejando-lhes felicidades, falaram
da alegria pela formatura de mais
uma turma e da importância e da
saƟsfação que a Fundação Padre
Albino e as FIPA têm em promover
esse projeto social.
Na palavra livre, vários alunos
(alguns com mais de 70 anos) se
manifestaram e emocionados, alguns até em lágrimas, agradeceram pela oportunidade de aprender, de realizar um sonho e pela
paciência, atenção e carinho do
Prof. Claudinei.

Divulgação

Bombeiros Mirins

O curso de Administração das
FIPA realizou, no Campus I, solenidades de entrega de cerƟficados de
conclusão de curso de informáƟca a
alunos de três projetos sociais.
A emoção foi o ponto alto da
solenidade de entrega dos cerƟficados para os 28 concluintes da
XVIII turma do projeto O ABC da
InformáƟca na manhã do dia 29 de
novembro. Na solenidade falaram
o Dr. Nelson Jimenes, Diretor Geral
das Faculdades Integradas Padre
Albino, Drª Dulce Vendruscolo, Coordenadora Pedagógica das FIPA,
o Prof. Antonio Ágide Mota Junior,

Direito realiza a I Jornada
Direito do Trabalho
Em evento inédito em Catanduva, o curso de Direito das FIPA, em
parceria com o InsƟtuto ValenƟn
Carrion, realizou dia 25 de novembro, no Campus I, a sua I Jornada
Direito do Trabalho, organizada pelo
Prof. Dr. Eduardo Carrion.
A Jornada contou com as parƟcipações do Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Pedro Paulo
Teixeira Manus, e do Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Dr. José Pedro de
Camargo Rodrigues de Souza. De
acordo com o Coordenador do curso
de Direito das FIPA, Dr. Luís Antonio
Rossi, “foi a primeira vez que a cidade recebeu a visita de um Ministro
do Tribunal Superior do Trabalho, a
mais alta Corte de JusƟça do Trabalho no Brasil”.
Em sua palestra, o Ministro
Pedro Manus abordou, de forma

abrangente e clara, o Princípio da
dignidade da pessoa humana e a
duração razoável do processo, tema
atual e polêmico. Em seguida o
Desembargador José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza abordou
o tema Recursos trabalhistas: dez
anos da transcendência do Recurso
de Revista, dando ênfase aos caracteres históricos dos recursos, bem
como à importância das especificidades vinculantes do recurso de
revista.
Além dos alunos do curso de Direito das FIPA, a jornada contou com
a presença de advogados trabalhistas de Catanduva e região. “Alunos
e profissionais elogiaram muito a
jornada e ficaram impressionados
com a envergadura dos palestrantes e com a qualidade dos temas e
apresentações tratadas”, ressaltou
Dr. Luís Rossi.

Divulgação

Da esquerda para a direita: Dr. José Pedro Rodrigues, Dr. Pedro Paulo Manus, Dr. Luis Rossi,
Dr. Nelson Jimenes e Dr. Eduardo Carrion.

Iniciado em 2002,
esse projeto social já
formou 309 pessoas.
As inscrições para 2012
estarão abertas em janeiro. O curso, gratuito, oferece vagas para
pessoas adultas que
não tenham conhecimento em informáƟca.

Imprensa/FPA

ABC da InformáƟca

Bombeiros Mirins e
Projeto Cipó
No dia 02 de dezembro os cerƟficados foram entregues aos alunos da 15ª e 16ª turmas
do curso Noções Básicas
em InformáƟca do projeto social O bê-a-bá
Projeto Cipó
da InformáƟca para os
Bombeiros Mirins e da 4ª e 5ª turmas do projeto social InformáƟca
Inclusiva para Crianças, o Projeto
Cipó. Os projetos são desenvolvidos
pelo curso de Administração em
parceria com o Corpo de Bombeiros de Catanduva e o Educandário
São José.
Na solenidade esƟveram presentes a Drª Dulce Maria Vendrúsculo, Coordenadora Pedagógica das
FIPA, Prof. Marcílio Antonio Bortoluci, Coordenador de Extensão do
curso de Administração, Prof. José

Divulgação

Claudinei Cordeiro, responsável
pelo curso, Profª Silvia Elaine Matheus, Coordenadora do Projeto
Cipó, Profª Maria CrisƟna Leonardi, Coordenadora do Projeto SOS
Bombeiros Mirins, Irmã Antônia do
Espírito Santo Pinheiro, Presidente
do Educandário São José, Sargento
Ademir Gomes de Morais e Cabo
Caselli, do Corpo de Bombeiros.
O projeto Bombeiros Mirins foi
iniciado em 2004 e já formou 454
alunos; o Projeto Cipó, iniciado em
2009, já formou 152 alunos.

Educação Física e Enfermagem
formam novas turmas
O curso de Educação Física das FIPA
realizou dia 14 de dezembro as solenidades de formatura da sua 36ª Turma.
A programação constou de missa, às 19h00, na Capela Imaculada
Conceição, no Hospital Padre Albino, seguida da colação de grau e
entrega da Carteira de IdenƟdade
Profissional pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF), às
20h00, no Anfiteatro Padre Albino.
O paraninfo da turma foi o Prof.
José Antonio Figueiredo e a Patronesse a Profª Silene Fontana.
A colação de grau da IX Turma

do curso de Enfermagem foi realizada no dia 19, às 9 horas, na Sala 02,
no Campus Sede. A colação de grau
fesƟva e o culto ecumênico ocorrerão no dia 05 de janeiro, às 19 horas,
no Anfiteatro Padre Albino.
O paraninfo da turma será o
Prof. Ivanhoé Calache; as patronesses as professoras Antonia de FáƟma ZancheƩa Serradilha e Karina
MarƟns Molinari. A turma presta
homenagens às professoras Denise
Gonzales StelluƟ de Faria e Ilza dos
Passos Zborowski e ao funcionário
Mairto Roberis Geromel.

Alunos da Administração e Enfermagem
ganham os netbooks no 11º sorteio das FIPA
Roberto Hiroschi Nakao, do 2º
ano de Administração, e Sueli Aparecida Machado Cavassani, do 1º ano
de Enfermagem, foram sorteados
no 11º sorteio da campanha “Pague
em dia e concorra a prêmios”, promovida pelas Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA).

O sorteio correspondente ao
pagamento da mensalidade de
novembro foi realizado dia 19 de
dezembro, no campus sede, na
presença da Comissão Fiscalizadora
e de dois alunos do 1º ano de Medicina – Luiz Henrique Manarelli e
Leandro de Carvalho Cagnoni.
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Recanto promove a VIII Semana da Consciência Saudável
O Recanto Monsenhor Albino
promoveu dias 21, 23 e 25 de novembro a sua VIII Semana da Consciência Saudável. Realizada anualmente, a semana visa conscienƟzar
os funcionários com relação à manutenção da qualidade de vida İsica

e emocional, diminuindo, assim, os
problemas de saúde.
A Semana foi iniciada com a palestra Coração x comportamento
de risco, pelo enfermeiro ArisƟdes
Bruschi. No dia 23, o nutricionista
Thiago Victor Mafei falou sobre Ali-

Escola de idiomas faz doação ao Recanto
Divulgação

mentação saudável e qualidade de
vida. Ergonomia e qualidade de vida
no trabalho foi o tema de encerramento da Semana, pela Educadora
Física Carla Fernandes.
Organizada pela psicóloga do
Recanto Lilian Buniak e pela Supervi-

sora Irmã Anália Nunes, as palestras
foram ministradas a parƟr das 13
horas, na Sala de vídeo e eventos do
Recanto, a funcionários e pessoas
interessadas da comunidade. Houve
sorteio de brindes aos parƟcipantes.

Recanto assina convênio com o Estado
O Recanto Monsenhor Albino assinou convênio com o Governo do Estado, através de indicação do deputado estadual Geraldo Vinholi (PSDB).
O presidente da Diretoria AdministraƟva da Fundação, Dr. Geraldo
Paiva de Oliveira, assinou o convê-

nio em solenidade no Palácio dos
Bandeirantes no úlƟmo dia 07 de
dezembro. Os R$ 50 mil liberados
para o Recanto serão aplicados na
compra de equipamentos e materiais de natureza permanente em
beneİcio dos 65 idosos atendidos.

Deputado Edinho Araújo visita a Fundação

Dia 25 de novembro, a Escola
de idiomas The Kids Club - Teens
Club, através de sua diretora, Vanessa Lopes, fez doação de alimentos e vários itens de higiene
pessoal para os internos do Recanto Monsenhor Albino.
Vanessa Lopes informou que
os produtos foram arrecadados em

evento promovido pela escola de
idiomas no dia 09 de novembro, no
Teatro Municipal, quando alunos da
escola apresentaram o espetáculo
“Mamma Mia” totalmente em inglês. O ingresso para o espetáculo
foi a doação de alimentos e itens de
higiene pessoal que seriam entregue aos idosos do Recanto.

O deputado federal Edinho
Araújo (PMDB) visitou a Fundação dia 12 de dezembro úlƟmo,
acompanhado do vice-prefeito de
Catanduva, Roberto Cacciari, e assessores. Ele foi recebido pelo presidente da Diretoria AdministraƟva, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, e
diretores.
Dr. Geraldo falou ao deputado

sobre a Fundação e seu trabalho
nas áreas da saúde, educação e
assistência e os projetos em andamento. Ao final do encontro, o deputado Edinho Araújo se dispôs a
colaborar e disse que vai repercuƟr
em Brasília o importante trabalho
desenvolvido pela Fundação Padre
Albino, que beneficia Catanduva, a
região e o Estado de São Paulo.
Imprensa/FPA

Pesquisa da Educação Física é tema de
questão do vestibular da Unimes
Uma das questões propostas
na prova do vesƟbular para medicina da Unimes - Universidade Metropolitana de Santos, realizado
dia 13 de novembro, citou o arƟgo
Correlação da Obesidade e hipertensão em escolares publicado na
revista Corpo e Movimento - Educação Física, do curso de Educação
Física das FIPA e que foi fruto da
pesquisa insƟtucional do ano de
2010 da Profª Ma. Maria Ângela

Figueiredo Tuma, da disciplina de
Nutrição. O arƟgo já havia sido citado anteriormente no site da revista Veja.
Informada por uma candidata que prestou o vesƟbular, Profª
Ângela, num misto de surpresa e
saƟsfação, disse que isso “reforça
o empenho e a seriedade com que
os projetos de pesquisa do curso
de Educação Física, com o apoio
das FIPA, têm se desenvolvido”.

Professor da Medicina participa do
Congresso Mundial de Diabetes
O Dr. Marino CaƩalini, professor de Clínica Médica/Endocrinologia do curso de Medicina das FIPA,
parƟcipou, no período de 4 a 8 de
dezembro úlƟmo, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, do XXI Congresso Mundial da InternaƟonal
Diabetes FederaƟon, considerado o
maior evento do mundo na área de
Diabetologia.
De acordo com Dr. Marino,
que representou o Brasil no congresso, esƟveram presentes mais

de 10.000 médicos de 110 países
debatendo as mais recentes aquisições relaƟvas à prevenção e ao tratamento da doença diabéƟca, um
dos problemas de saúde com maior
crescimento em termos de prevalência nas úlƟmas décadas.
Dr. Marino parƟcipou das aƟvidades cienơficas e esteve presente
no estande da Federação Nacional
das Associações de Diabetes do
Brasil (FENAD), enƟdade da qual é
Vice-Presidente.

Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, Deputado Edinho Araújo e o Vice-prefeito Roberto Cacciari

Oncologista participa de
simpósio em São Paulo
O oncologista Dr. Antonio Ângelo Bocchini, professor do curso
de Medicina das FIPA, parƟcipou,
como convidado, nos dias 2 e 3 de
dezembro, em São Paulo, no Sheraton WTC, do simpósio LaƟn America GastrointesƟnal Oncology.
De acordo com Dr. Bocchini foram 60 convidados da América LaƟna para discussão sobre abordagem
de câncer gastrintesƟnal com uma
nova droga alemã recém lançada. No
período de 25 a 29 de outubro, Dr.
Bocchini parƟcipou do XIV Congresso
Brasileiro de Oncologia, em Gramado/RS, também como convidado.

Doutorado
A otorrinolaringologista Renata
Romera Natalino obteve o ơtulo de
Doutora junto à Universidade Estadual Paulista – InsƟtuto de Geociências e Ciências Exatas, Campus
de Rio Claro.
Orientada pela Profª Drª Magda Adelaide Lombardo, Drª Renata
defendeu a tese Clima e saúde –
contribuição ao estudo das condições atmosféricas e relação com as
doenças respiratórias: subsídio às
políƟcas públicas locais.
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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 MarƟns
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
•Dr. Wanderley BaƟsta Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063. - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César GrisoƩo
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339

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 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195. - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416. - Fone: 3521 1970
MEDICINA DO TRABALHO
INSMED
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 4930
NEFROLOGIA
•Dra. Luciana S. Devito GrisoƩo
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830.
Fone: 3522 5586

•Dr. Marino CaƩalini
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

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

•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 3522 0363

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

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 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

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

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

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

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA
•Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269.
Fones: 3522 5396 – 3522 5397

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa CrisƟna Z. G. Monteleone •Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522-1179 Rua Belém, 462 - Fone: 3524-7745

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

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infanƟl)
Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral eletroneuromiografia e potenciais evocados audiƟvo e visual.

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide

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

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

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 7 de Fevereiro, 645. - Fone: 3524 4006

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 Valiaƫ
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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Grande número de pessoas participa das solenidades
de traslado dos restos mortais de Padre Albino
Grande número de pessoas
parƟcipou dia 18 de dezembro das
carreatas, da missa e da cerimônia
de inumação dos restos mortais do
Padre Albino.
A primeira carreata saiu às 18
horas do Cemitério Nossa Senhora
do Carmo em direção à Catedral
Santuário Nossa Senhora Aparecida. A urna com os restos mortais
foi transportada em carro do Corpo
de Bombeiros e acompanhada por

inúmeros veículos. Da capela do cemitério até o carro dos bombeiros e
na chegada à catedral, até a porta
principal, a urna, colocada em um
andor, foi carregada pelos membros
Conselheiros da Fundação Padre Albino.
Na catedral superlotada, a missa,
iniciada às 19h00, foi presidida pelo
Bispo da Diocese, D. Otacílio Luziano
da Silva, e concelebrada pelos Bispos
D. Antonio Celso de Queirós, Eméri-

Divulgação

Exumação do corpo
Divulgação

Dia 08 de dezembro, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo,
foi aberto o túmulo que acolhia
os restos mortais do Padre Albino
para os trabalhos de exumação do
corpo. A liturgia, assisƟda por um
grupo reservado de 20 pessoas,
começou às 21h00 e foi presidida
pelo Postulador da Causa, Dr. Paolo Vilota, assessorado pelo padre
italiano Paolo Lombardo, pelo Vice
Postulador, Pe. José Luiz Cassimiro,
e seu assessor Thiago Tavares.
A iniciaƟva da exumação, traslado e reconhecimento canônico,
autorizados pelo Bispo Diocesano
de Catanduva, Dom Otacílio Luziano da Silva, foi pedida pelo Vice
Postulador da Causa.
Após a exumação, Pe. José Luiz
disse que os restos mortais foram
encontrados em razoável estado
de conservação, apesar das condições adversas de umidade.
De acordo com ele, o reconhecimento canônico é uma práƟca
consolidada, milenar na história
da Igreja, para os corpos dos santos ou daqueles que se encaminham à beaƟficação, à canonização. “A razão é a de responder a
uma espécie de responsabilidade
histórica de garanƟr, através de
técnicas apropriadas, uma prolongada conservação dos restos mor-

tais dos santos e daqueles a quem
se busca oficializar o reconhecimento de sanƟdade para permiƟr também às gerações futuras a
possibilidade de venerar e custodiar estas relíquias”, enfaƟzou Pe.
José Luiz.
Nos dias que antecederam
ao traslado foram realizados os
procedimentos necessários para
garanƟr aos restos mortais de Pe.
Albino as melhores condições de
conservação. Os trabalhos de preparação dos restos mortais foram
dirigidos pelo Dr. Paolo Vilota.
Pe. José Luiz ressaltou que “a
exumação e o reconhecimento
canônico expressam, em primeiro
lugar, os senƟmentos de profunda humanidade que nossa Diocese nutre desde sempre para com
este seu filho ilustre que tanto
amou a Igreja e tanto sofreu por
ela”.
“Este evento – acrescentou – manifesta cada vez mais o sinal de nossa fé na comunhão dos
santos, na ressurreição da carne e
na vida eterna”.
Para ele, o fato de que um corpo não se mantenha incorrupto,
não altera o juízo da Igreja sobre a
sanƟdade da pessoa. “A sanƟdade
é algo sobrenatural, enquanto a
corrupção do corpo é um fato normal na natureza”, ponderou.

Saída do cemitério

to de Catanduva, D. Paulo Mendes
Peixoto, de São José do Rio Preto,
D. José Alves da Costa, Emérito de
Corumbá, pelos padres da Diocese
e pelo Frei Francisco (Pe. Nélio BelotƟ). Muitas pessoas acompanharam a
missa do lado de fora, sentadas, através de um telão instalado na rampa
de acesso à catedral.
Na homilia, D. Otacílio falou sobre Padre Albino e o processo de
beaƟficação, agradeceu as pessoas
que nele estão trabalhando, as autoridades e os fiéis presentes, e os
veículos de comunicação, e Padre
Synval Januário falou sobre a vida e
as virtudes de Padre Albino.
Durante a celebração, muitas
pessoas se emocionaram e várias
vezes se manifestaram com palmas.
Após a comunhão foi assinado
um pergaminho contendo a ata de
reconhecimento canônico, que foi
depositado na urna, garanƟndo, assim, para o futuro, a autenƟcidade
dos restos mortais de Padre Albino.
No final da missa, às 21h30, a
urna com os restos mortais foi lacrada com o selo do Bispo e após
exposição pública, novamente em
carreata, transportada para a Igreja Matriz de São Domingos, onde
grande número de pessoas a espe-

rava. EsƟma-se que da missa parƟciparam perto de 1500 pessoas.
A urna, novamente transportada por membros conselheiros da
Fundação até o altar, sob palmas
dos presentes, após bênção do sarcófago por D. Otacílio Luziano da
Silva, foi nele depositada.
Nessa fase diocesana dos trabalhos em prol da causa de beaƟficação e canonização, Padre Albino já é
reconhecido “Servo de Deus”.
ParƟciparam das solenidades
membros da família de Padre Albino – Dr. Antonio Álvaro da Cunha e
Silva, Antonio César da Cunha e Silva, Eloisa da Cunha e Silva Espíndola Dias e Nuno da Cunha e Silva, o
Vice-prefeito de Catanduva, Roberto
Cacciari, representando o prefeito
Afonso Macchione Neto, as prefeitas
Maria Inês BerƟno Myiada, de Pindorama, e CáƟa Rosana Bórsio Cardoso, de Itajobi, o deputado Geraldo
Vinholi, a suplente de deputada Beth
Sahão, vereadores de Catanduva e
região, além de representantes de
paróquias, sindicatos, enƟdades, associações e clubes de serviço.
O corpo de Padre Albino estava
sepultado na capela do Cemitério
Nossa Senhora do Carmo desde 21
de setembro de 1973.
Divulgação

Pessoas acompanharam a missa, do lado de fora, através de telão
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Imagens do traslado
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