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FPA vai instalar restaurante universitário no “Emílio Carlos”
Uma antiga reivindicação dos alunos do curso de Medicina e
do Sindicato da Saúde vai se tornar realidade. A Fundação Padre
Albino já iniciou o projeto de reforma da cozinha do Hospital Escola Emílio Carlos para instalação do restaurante universitário, que
vai atender alunos, funcionários, pacientes e acompanhantes, servindo almoço e jantar. Última página.

Ensino a Distância terá vestibular em julho
A Fundação Padre Albino realiza em julho próximo o Processo
Seletivo de Inverno para os seus cursos do Ensino a Distância, em
parceria com a UNOPAR/Universidade Norte do Paraná. As inscrições podem ser feitas até o início de julho. Última página.
IMPRENSA/FPA

ENADE: Medicina fica em 5º no Estado
O curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA) classificou-se em 5º lugar no Estado de São Paulo no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), divulgado dia 29 de abril pelo MEC. Página 06.
IMPRENSA/FPA

SENTINELA Com o tema “Qualidade em saúde” foi realizado
dia 21 de maio, no anfiteatro da Fundação Padre Albino, o VI Simpósio do Projeto Sentinela, dirigido para profissionais da área da
saúde. Página 11.
90 ANOS Para marcar os 90 anos da chegada de Padre Albino a
Catanduva foi celebrada missa dia 28 de abril na Capela do Hospital Padre Albino. Página 07.
ENFERMAGEM: Dia 12 de maio, o curso de Enfermagem das
Faculdades Integradas Padre Albino, o Hospital Padre Albino e o
Hospital Escola Emílio Carlos iniciaram as suas Semanas de Enfermagem, encerradas, respectivamente, dias 15 e 16. Página 08.
IMPRENSA/FPA

Funcionários recebem o cartão Good Card Plus
Os funcionários da Fundação Padre Albino estão recebendo,
a partir deste mês de maio, o cartão-convênio “Good Card Plus”
para fazer compras em estabelecimentos parceiros da instituição.
Última página.

Curso de Direito discute a Lei Áurea
O curso de Direito realizou, na semana de comemoração dos
120 anos da Lei Áurea - Lei da Abolição da Escravidão, assinada
pela Princesa Izabel, em 1888, uma jornada de reflexão a respeito
das injustiças sociais e da situação jurídica e social do negro no
Brasil. Página 09.

Parceria oferece seguros com diferenciais
exclusivos aos funcionários

Resíduos: palestra de abertura da Semana do curso
Enfermagem e do HPA.

A Fundação Padre Albino, em parceria com a GHV Seguros e
Liberty Seguros, oferece aos seus funcionários vantagens exclusivas
nas contratações dos seguros de residência e automóvel.
A parceria oferece aos funcionários alguns diferenciais exclusivos: pagamento parcelado em 12 vezes sem juros no seguro de
auto, isenção do custo de apólice, contratação extensiva para pais,
filhos e cônjuge, planos a partir de R$ 15,13 mensais (seguro de
residência), entre outros.
Mais informações pelo fone 3522.3103.
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Expediente
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma
publicação interna editada pela Assessoria de Imprensa da Fundação Padre Albino.
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O poder do silêncio
Aprende com o silêncio a ouvir os sons
interiores da sua alma, a calar-se nas discussões e assim evitar tragédias e desafetos.
Aprende com o silêncio a aceitar alguns
fatos que você provocou, a ser humilde deixando o orgulho gritar lá fora, evitar reclamações vazias e sem sentido.
Aprende com o silêncio a reparar nas
coisas mais simples, valorizar o que é belo,
ouvir o que faz algum sentido.
Aprende com o silêncio que a solidão não
é o pior castigo; existem companhias bem
piores.
Aprende com o silêncio que a vida é boa,
que nós só precisamos olhar para o lado certo, ouvir a música certa, ler o livro certo.
Aprende com o silêncio que tudo tem um
ciclo, como as marés que insistem em ir e
voltar, os pássaros que migram e voltam ao
mesmo lugar, como a Terra que faz a volta
completa sobre o seu próprio eixo.
Aprende com o silêncio a respeitar a sua
vida, valorizar o seu dia, enxergar em você
as qualidades que você possui, equilibrar os
defeitos que você tem e sabe que precisa corrigir e enxergar aqueles que você ainda não
descobriu.
Aprende com o silêncio a relaxar, mesmo no pior trânsito, na maior das cobranças,
na briga mais acalorada, na discussão entre
familiares.
Aprende com o silêncio a respeitar o seu
“eu”, a valorizar o ser humano que você é, a
respeitar o Templo que é o seu corpo e o Santuário que é a sua vida.
Aprende hoje com o silêncio que gritar
não traz respeito, que ouvir ainda é melhor
que muito falar.
Na natureza tudo acontece com poder e
silêncio, com um silêncio poderoso; por vezes, o silêncio é confundido com fraqueza,
apatia ou indiferença.
Pensa-se que a pessoa portadora dessa
virtude está impedida de reclamar seus direitos e deve tolerar com passividade todos os
abusos.
Acredita-se que o silêncio não combina
com o poder, pois este tem se confundido com
prepotência e violência.
O Sol nasce e se põe em profunda quietude; move gigantescos sistemas planetários,
mas penetra suavemente pela vidraça de uma
janela sem a quebrar.
Acaricia as pétalas de uma rosa sem a
ferir e beija as faces de uma criança adormecida sem a acordar; aí uma vez vamos encontrar na natureza lições preciosas a nos
dizer que o verdadeiro poder anda de mãos
dadas com a quietude.

As estrelas e galáxias descrevem as suas
órbitas com estupenda velocidade pelas vias
inexploradas do cosmos, mas nunca deram
sinal da sua presença pelo mais leve ruído.
O oxigênio, poderoso mantenedor da
vida, penetra em nossos pulmões, circula discreto pelo nosso corpo, e nem lhe notamos a
presença.
A luz, a vida e o espírito, os maiores poderes do universo, atuam com a suavidade
de uma aparente ausência.
Como nos domínios da natureza, o verdadeiro poder do homem não consiste em atos
de violência física; quando um homem conquista o verdadeiro poder, toda a antiga violência acaba em benevolência.
A violência é sinal de fraqueza; a benevolência é indício de poder.
Os grandes mestres sabem ser severos
e rigorosos sem renegarem a mais perfeita
quietude e benevolência.
Deus, que é o supremo poder, age com
tamanha quietude que a maioria dos homens
nem percebem a Sua ação.
Essa poderosa força, na qual todos estamos mergulhados, mantém o Universo em
movimento, faz pulsar o coração dos pássaros, dos bandidos e dos homens de bem, na
mais perfeita leveza.
Até mesmo a morte chega de mansinho
e, como hábil cirurgiã, rompe os laços que
prendem a alma ao corpo, libertando-a do
cativeiro físico.
O verdadeiro poder chega sem ruído, sem
alarde e sem violência.
Sempre que a palavra poder lhe vier à
mente, lembre-se do Sol: nasce e se põe em
profunda quietude; move gigantescos sistemas planetários, mas penetra suavemente pela
vidraça de uma janela e você só sabe pelo
calorzinho que ele proporciona.
Bem aventurados os mansos, porque eles
possuirão a Terra.
Boa terra em teus pés, água o bastante em
tua semente, bom vento para o teu sopro, fogo
em teu coração e muito amor em teu ser.
(J.Y. Leloup)
Materiais Elétricos e Iluminação
• Serviços de Alta Tensão
• Cabines de Medição • Cabines
de Transformação • Linhas Rurais
• Instalações Industriais, Comerciais e Residenciais
• Iluminação de Loteamentos • Iluminação de
Quadras Esportivas • Instalação de Pára-Raios
• Fabricação Própria de Postes de Concreto

Fone/Fax (17) 3525-2255
Rua Brasil, 1330 - Centro - Catanduva - SP
e-mail: eletromais@eletromais.com.br
ELETROMAIS, a energia positiva de Catanduva e Região.

JORNAL DA FUNDAÇÃO
PA D R E A L B I N O

MAIO 2008

3

junho
junho
DIA/NOME

01 02 03 04 -

05 06 07 08 -

09 10 11 12 13 -

14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 -

25 26 27 28 -

DIA/NOME

Hospital Padre Albino
Orlei Gomes da Silva
Dr. Marcos Rodrigues Pinotti
Fabiana Soares
Maria Regina da Silva Schmitd
Vanusa Aparecida Pinheiro dos Santos
Ivanilde de Lourdes Lima
Roseli Rodrigues II
Mariana Riva
Marciel Faustino da Silva
Maria Aparecida Yara Stuchi
Ângela Maria Geraldini Factore
Ana Elisa dos Santos
Vanda Aparecida Del Campo
Luzia Fonseca Scarpini
Claudinéia Barduco Cassim da Silva
Teresinha Leonilda Salles
Andressa Alves Molina
Pedro Saturnino Neto
Dra. Maria Cecília Gonçalves Oliveira
Vera Lúcia Toppe da Silva
Rogéria Perpétua Torres Gomes
Suzana Forcato Guimarães
Adriana Pereira dos Santos
Marina Alves Cardoso
Cleonice Leonardi de Oliveira
Luciana Alves da Silva Machado
Magali Aparecida Bizarri
Antonia Aparecida dos Santos
Andréia Fernanda Lages de Souza
Thaís Rodrigues Esteves
Moisés Aparecido Antonio Faria
Heliana Maurício F. Pereira
Isaías Romana
Aparecida de Fátima Silva
Eva Aparecida dos Santos
Dorival Teixeira
Marisa Bovi
Alessandra Moura Zago
Cássia Regina Moreira Ferreira
Cristine Marques Costa
Iracema Alves Verna
Nadir Helena Coghi
Mariângela José Teixeira
Andréia Cristiane do Nascimento
Cleide Aparecida Teciano Ruolla
Clarice Gualdibeatrice
Rosimeire Donizete Franco
Delange Cristina Costa
Paulo César Fatorelli
Zilda Aparecida Rodrigues
Zilda Sousa Pereira Alves
Jaquelini Brito Francisco
Michele Maria Mazenini
Carmen Garcia Morales
Joseli Aparecida Brighenti Sponhardi
Ivone Nogueira Ghannage
Alessandra Aparecida Marcomini
Karina de Souza Sena

André Lopes Moraes
29 - Dr. Wladimir Pedro Sestito
Maria Aparecida Albino Alves Rosa
30 - Sandra Maria da Silva Santos Grossi
Marly de Carvalho Fracasso
Hospital Emílio Carlos
01 - Jorge Tudes dos Santos
Aparecida Meire Milanez Scandelai
Monise Gomes Fernandes
Adriana Coimbra Pereira
Danilo Eduardo Alves Murro
02 - Claudete Aparecida Mendes Salvador
06 - Herbert Ricardo Horvatti
07 - Reginaldo Ricardo Marinho
10 - Regina Célia Rodrigues de Barros
12 - Isabel F. de Mendonça Hernandes
Natália Cristina Roma
15 - Rosimeire Benvindo de Souza Silva
16 - Vanessa Bertolo Navarro
22 - Cibele Cristina Rodrigues Lopes
Patrícia Farina Vivaldini
Thiago Peres
25 - Manoel Moreira da Silva Filho
27 - Valdemir César Fioravante
28 - Davi Machado
29 - Maria Regina Mendes de Santi
Maria Sueli Bighelin
Nádia Barakat Kato
FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO
Curso de Medicina
02 - Prof. Sílvio Antonio Coelho
07 - Prof. Ricardo Santaela Rosa
08 - Prof. Ricardo Antonio Vick
Fátima Aparecida Ferreira
Prof. Néder José Rocha Abdo
Profa. Daniela Wicher Sestito
12 - Profa. Celina Santaela Rosa
15 - Prof. Dalísio de Santi Neto
18 - Prof. João Ivaldo Cancian
21 - Prof. Paulo Ramiro Madeira
23 - Aline Mouco
24 - João Rubens Sartori
Dr. João Batista de Azevedo Pinto
25 - Solange Dotti
Prof. Renato Madlum
26 - Prof. Jaime João Jorge
29 - Prof. João José Dias
Curso de Enfermagem
01 - Profa. Maria Regina Lourenço Jabur
13 - Profa. Carina Tatiana Giunco
14 - Profa. Denise Gonzáles Stellutti de Faria
Cursos de Direito e Administração
02 - Alex Alberto Amaral da Silva
06 - Prof. Eduardo Garcia Carrion
09 - Carlos Roberto Ethevaldo
12 - Prof. Alex Antonio Mascaro
Prof. Heveraldo Galvão

DIA/NOME

17 21 22 23 26 28 -

Maria Lucília da Costa Oliveira
Prof. Fernando E. de Oliveira Mourão
Prof. José Luís Santos de Oliveira
Profa. Cristiane Miziara Mussi
Prof. Joacyr Vargas
Eliane Márcia Rodrigues
Curso de Educação Física
01 - Profa. Maria Sílvia Azarite Salomão
07 - Ana Paula de Oliveira Penteado
11 - Thatiany Zancaner Prado
14 - Prof. Antonio Lourival Lourenço
20 - Prof. Benedito Lenoi dos Santos
27 - João Maria Santana da Cunha
Colégio de Aplicação Unifipa
04 - Profa. Adriana Helena Halley Uemura
10 - Prof. José Luiz Eleno
14 - Prof. Rogério do Carmo Alvarenga
22 - Profa. Maria Flávia F. de Araújo Espada
29 - Profa. Regiceli Bento de A. Farizato
30 - Angélica Garcia Andreotti Rodrigues
Recanto Monsenhor Albino
02 - Mara Regina Dotto
Fábio Pagliotto da Conceição
06 - Edna Rodrigues dos Santos Napedri
21 - Fernanda Cristina Valle Nobre
24 - Érica Natália Pinheiro
29 - Tereza de Aguiar Souza
Padre Albino Saúde
06 - Luciana Dias Pereira da Silva
22 - Thiago Aparecido Guglielmetti
25 - Dra. Luciana Sabatini Doto Tannous Elias
Coordenadoria Geral
03 - Celso Rodrigues Martins
04 - Murilo Galacini Vieira
05 - Maria Aparecida Sabella Sanches
23 - João Paulo Martins
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
05 - Dr. Renato Segura Ramires Júnior
19 - Dr. Antonio Alberto G. Mergulhão
21 - Dr. João Righini
24 - Dr. João Walter Agudo Romão

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Rua Minas Gerais, 454 - Catanduva - SP
visite nosso site: www.romaomaquinas.com.br

Este coração continua a bater por você!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir de
R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz. Informações: 3531-3200 ou 3524.5402
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Amor de Mãe
O amor da mãe pode ser traduzido em
uma palavra: doação.
Falar desse sentimento é entender que ele
é a mais completa forma de amor.
Um amor que se doa, coloca em primeiro
plano o bem-estar, a segurança de um
outro ser.
Impossível falar de mãe sem falar da
pureza de um amor, que diante de todo o
sofrimento disse Sim: Maria.
Uma mãe que, como tantas mães em
nosso país, olha com lágrimas nos olhos
o presente e o futuro árduo do filho.
Talvez seja por isso que a mãe Maria
se expressa em cada olhar de mãe, em
cada gesto de doação da mulher.
No rosto de uma mulher que assume
a maternidade inteiramente, mesmo diante de tudo o que há de vir, há a presença
iluminada de um lado vivo, mas esquecido por todos, homens e mulheres:
o amor!
Autor desconhecido

Homenagem da Fundação
Padre Albino a todas as mães!

Feriado de São Domingos
O feriado religioso do padroeiro de Catanduva, São Domingos, comemorado no
dia 08 de agosto, foi transferido neste ano
de 2008 para o dia 11 de agosto, segundafeira, pela Prefeitura Municipal.
A transferência, feita através da Lei nº
4.496, de 11/12/2007, aprovada pela Câmara
Municipal, somente será para o exercício de
2008, restabelecendo-se para os exercícios
posteriores as comemorações para o dia 08
de agosto.

Agradecimento
Agradecemos imensamente a Equipe
de Enfermagem que durante o período de
internação de nossa mãe, Antonia Gil Romano, no Hospital Padre Albino, dedicou
a ela atenção, carinho e amor, amenizando
sua dor.
Agradecemos a todos que passaram
pelo seu quarto com um sorriso, dando
alento a cada dia. Pedimos a Deus que
abençoe o vosso trabalho e vossa vida.
Muito obrigado a todos, do fundo do
nosso coração.
Conceição, Andréia, Carlos, Dorival
e Luciano, filhos, e Valtanir Luiz Romano, esposo.

Campanha “Este coração
continua a bater por você”
Novos contribuintes
Fátima Aparecida Rael Giacon; Adilson
José Buffo; Maria José Rodrigues da Silva;
Eurides Pereira Carvalho; Lourenço Donizete Dias; Leopoldo Baptista Macedo; Gerson Eduardo Gobbi; Clarinda Folla Milani; Maria Marchi Fiori; Rogério Amadeu W. G. Braga; Carlos Leandro Barbosa; Nereide Esteves Galles; Maria de
Lourdes P. da Silva Galles; Luciano Arthur
Cesário; Ricardo Crejo; Alessandra Cristina Fiorot; Edson Navarro Parra; Maria de
Lourdes Prates; Maria Ap. Martins Ferrarezi; Adelina Francischetti Pires; Alcides
Morato; Ana Domingas Della Libera Azevedo; André Luiz Bugatti; Antonio Bezerra
de Camargo; Benedito Pedroso; Célia Regina Gomes; Celso Gonçalves; Edgar Leite

Oliveira; Edison Carlos Miranda; Elian Alves F. Ribeiro; Elizia Fátima Batalha; Fabiana dos Santos Paiva; Janete Dias Santana; João Carlos dos Santos; José Domingos Volpe; José Pinheiro da Costa; Josiane Regina Guerrero; Julio R. Mazoni; Luzia Cirelli de Oliveira; Maria de Fátima Barbosa; Maria de Fátima Gonçalves; Neide
Vieira de Souza; Osmar Araújo Ferreira;
Rafael João Coca Guardia; Solange Fernandes M. Campos; Sonia Clarice Bordoni; Valderson Donizeti Gomes; Valter Geraldo Borghi; Cleonice Silva; Juliana Jantorno; Lucinéia A. Utiyama Alião; Manoel
Mota Paiva; Regina Sueli R. Tinti; Natalin
Antonio Natalício.
O agradecimento da Fundação Padre
Albino.

Datas Comemorativas
JUNHO
04 – Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão
05 – Dia Mundial do Meio Ambiente
07 – Dia da Liberdade de Imprensa
08 – Dia do Citricultor
09 – Dia do Porteiro e do Tenista
11 – Dia do Educador Sanitário
12 – Dia dos Namorados
13 – Dia de Santo Antonio e do Turista
15 – Dia do Paleontólogo
17 – Dia do Funcionário Público Aposentado

18 – Dia do Químico e do Imigrante Japonês
20 – Dia do Revendedor
21 – Início do Inverno
Dia da Mídia e do Intelectual
22 – Dia do Orquidófilo
24 – Dia de São João
25 – Dia do Imigrante
26 – Dia Internacional do Combate às Drogas
27 – Dia Nacional do Vôlei
29 – Dia de São Pedro e São Paulo
Dia da Telefonista e do Pescador
30 – Dia do Caminhoneiro

Homenagem

DIVULGAÇÃO

O Serviço de Enfermagem do Hospital
Padre Albino, em homenagem ao Dia do
Enfermeiro, entregou
um mimo aos funcionários “num gesto de
agradecimento pela
dedicação”, de acordo com a responsável, Esmerinda C. da
Silva.

“A Enfermagem é uma arte e para realizá-la como arte requer
uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso,
quanto a obra de qualquer pintor ou escultor.
Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado
ao tratar do corpo vivo, o templo do espírito de Deus?
É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes!”
Florence Nightingale

Parabéns, Enfermeiro!
A homenagem da Fundação Padre Albino a todos os
seus profissionais da área de Enfermagem.
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“A paciência é uma árvore de raiz amarga,
mas de frutos muito doces.”
Provérbio Persa

53 práticas para economizar energia
continuação
21. Nunca é demais lembrar:
recicle
Recicle no trabalho e em
casa. Se a sua cidade ou bairro
não tem coleta seletiva, leve o
lixo até um posto de coleta.
Lembre-se de que o material reciclável deve ser lavado (no
caso de plásticos, vidros e metais) e dobrado (papel).
22. Faça compostagem
Cerca de 3% do metano que
ajuda a causar o efeito estufa é
gerado pelo lixo orgânico doméstico. Aprenda a fazer compostagem: além de reduzir o
problema, você terá um jardim
saudável e bonito.
23. Reduza o uso de embalagens
Embalagem menor é sinônimo de desperdício de água,
combustível e recursos naturais. Prefira embalagens maio-

res, de preferência com refil.
Evite ao máximo comprar água
em garrafinhas; leve sempre
com você a sua própria.

rante sua vida. Plante árvores
no seu jardim ou inscreva-se em
programas como o SOS Mata
Atlântica ou Iniciativa Verde .

24. Compre papel reciclado
Produzir papel reciclado
consome de 70 a 90% menos
energia do que o papel comum
e poupa nossas florestas.

27. Compre alimentos produzidos na sua região
Fazendo isso, além de economizar combustível, você incentiva o crescimento da sua
comunidade, bairro ou cidade.

25. Utilize uma sacola para as
compras
Sacolinhas plásticas descartáveis são um dos grandes
inimigos do meio-ambiente.
Elas não apenas liberam gás
carbônico e metano na atmosfera, como também poluem o
solo e o mar. Quando for ao supermercado, leve uma sacola de
feira ou suas próprias sacolinhas plásticas.
26. Plante uma árvore
Uma árvore absorve uma
tonelada de gás carbônico du-

28. Compre alimentos frescos
ao invés de congelados
Comida congelada, além de
mais cara, consome até 10 vezes mais energia para ser produzida. É uma praticidade que
nem sempre vale a pena.
29. Compre orgânicos
Por enquanto, alimentos orgânicos são um pouco mais caros, pois a demanda ainda é pequena no Brasil. Mas você sabia que, além de não usar agro-

tóxicos, os orgânicos respeitam os ciclos de vida de animais, insetos e ainda por cima
absorvem mais gás carbônico
da atmosfera que a agricultura
“tradicional”? Se toda a produção de soja e milho dos EUA
fosse orgânica, cerca de 240
bilhões de quilos de gás carbônico seriam removidos da
atmosfera. Portanto, incentive
o comércio de orgânicos para
que os preços possam cair com
o tempo.
30. Ande menos de carro
Use menos o carro e mais
o transporte coletivo (ônibus,
metrô) ou o limpo (bicicleta ou
a pé). Se você deixar o carro em
casa duas vezes por semana,
deixará de emitir 700 quilos de
poluentes por ano. Continua
na próxima edição.

Dicas para aumentar a vida útil do seu celular

Culinária
Torta cremosa de frango e milho
Ingredientes
2 xícaras (chá) de frango cozido
e desfiado
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 cebola pequena picada
2 dentes de alho amassados
2 tomates picados em cubos
1 e 1/2 xícara (chá) de ricota
amassada
1 xícara (chá) de manjericão picado
1 colher (chá) de molho de pimenta
Cobertura
2 xícaras (chá) de milho em conserva
1 caixinha de creme de leite
1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado
sal a gosto
Modo de preparo
Leve ao fogo uma panela

com o azeite de oliva, a cebola e
o alho e refogue, sem parar de
mexer, até a cebola ficar macia.
Acrescente os tomates e cozinhe,
sem parar de mexer, até desmancharem. Em seguida, adicione o
frango, a ricota, o manjericão, a
cebolinha, o molho de pimenta e o sal e misture bem. Cozinhe, sem parar de mexer, até
obter uma mistura homogênea.
Retire do fogo e reserve. Cobertura: bata no liquidificador
o milho e o creme de leite até
obter um creme homogêneo.
Reserve. Ligue o forno à temperatura média. Coloque o refogado em um refratário com
20 cm de diâmetro. Espalhe o
creme de milho por cima, polvilhe o queijo parmesão e leve ao
forno por 40 minutos, ou até
dourar. Retire do forno e sirva
quente.

Os celulares estão na lista dos
produtos mais vendidos no Brasil.
Porém, são poucos os consumidores que lêem as orientações do
manual para manusear os aparelhos corretamente. Por saber disso, a Nokia, a maior fabricante de
celulares, dá algumas dicas de cuidados básicos que ajudam a aumentar a vida útil dos dispositivos.
A primeira é sobre a bateria
que receber as três primeiras cargas e descargas completas. Uma
vez carregada, ela não deve permanecer conectada ao carregador,
pois a carga excessiva poderá encurtar sua vida útil.
Nem todo mundo sabe, mas
apenas a aproximação da bateria
ao fogo pode trazer risco de explosão. O correto é manter o aparelho em local reservado.
Outra dica é não carregar o
celular na hora do banho, pois
pode provocar a corrosão de circuitos eletrônicos em razão do
contato com o vapor, o que prejudica ou mesmo interrompe funções do equipamento. Portanto, o

aparelho não deve permanecer no
banheiro enquanto o chuveiro estiver ligado.
Muitas vezes a intenção de
personalizar o celular também
acaba impedindo seu funcionamento correto. Pinturas e adesivos, por exemplo, podem bloquear componentes móveis. Na hora
da limpeza, produtos químicos,
diluentes ou detergentes abrasivos não devem ser usados. Em
lentes de câmeras e sensores de
luz recomenda-se o uso de um
pano macio, limpo e seco.
Celulares não devem ser
guardados em lugares muito
quentes ou frios. Sob altas temperaturas, os dispositivos eletrônicos podem ter sua duração reduzida, a bateria pode ser danificada e determinados plásticos podem ser deformados ou derretidos. Depois de guardado em locais frios, ao retornar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade interna, danificando as placas dos circuitos eletrônicos.
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ENADE: Medicina fica em 5º no Estado
O curso de Medicina das
Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) obteve boa avaliação, classificando-se em 5º lugar
no Estado de São Paulo, com
conceito 4, no Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes
(ENADE), divulgado dia 29 de
abril pelo MEC.
O Coordenador Dr. José Alves de Freitas disse que o curso
de Medicina das FIPA vem passando por uma profunda transformação nos últimos oito anos. “As
mudanças iniciaram-se após o resultado de uma avaliação feita por
Comissão de Especialistas do

MEC, em 1999, quando foram
apontados alguns pontos fracos da
então Faculdade de Medicina de
Catanduva”, explica.
De acordo com o Coordenador, a direção e coordenação,
apoiadas pela mantenedora, promoveram intensas gestões, visando corrigir as fragilidades apontadas pelos avaliadores. “Em
2003, continua Dr. José Alves, a
Instituição foi reavaliada pelo
MEC e, desta vez, o cenário foi
muito melhor, recebendo conceito “A” na maioria dos itens avaliados. Neste meio tempo, com as
Diretrizes Curriculares Nacionais

Docente da Medicina defende tese de
Doutorado sobre alterações cardíaca e
renal em hipertensos e obesos
Dia 16 de abril último, Dr.
Olavo de Carvalho Freitas, docente da disciplina de Fisiologia
do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA), defendeu sua tese de
Doutorado na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
(FAMERP).
A tese “Avaliação do bloqueio duplo do sistema reninaangiotensina e remodelações
cardíaca e renal, em ratos espontaneamente hipertensos, obesos
e não obesos” foi avaliada pela
banca composta pelos Profs.
Drs. Domingo Marcolino Braile, José Aidar Ayoub e José Paulo Cipullo (orientador da tese),
da Faculdade de Medicina de
São José do Rio Preto, e como
convidados os Profs. Drs. José
Antonio Franchini Ramires e
Antonio Carlos Palandre Chagas, ambos do INCOR da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
A apresentação, elogiada, teve

na sua abertura a execução da “Ave
Maria” de Bach-Gounod, pela atualidade do tema e pelos esforços feitos pelo curso de Medicina das
FIPA, onde o projeto foi desenvolvido, por ter suportado a pesquisa
e adquirido o aparelho para aferição da pressão arterial nos animais,
o “Power Lab”, de extrema precisão e de alto custo.
De acordo com Dr. Olavo de
Freitas, o trabalho visou analisar as alterações cardíaca e renal em indivíduos hipertensos e
obesos, mas também nos somente obesos, onde tais alterações igualmente ocorrem e podem ser diminuídas pelo uso de
bloqueadores do sistema reninaangiotensina, ativado em tais
condições. “Este ponto dá o caráter inédito da pesquisa. Isto
poderá significar que obesos,
que não conseguem perder peso
por outros meios, poderão fazer
uso de tais medicamentos para
proteção do coração e dos rins”,
explica o médico e professor.
DIVULGAÇÃO

Prof. Olavo com sua banca examinadora.

do curso de graduação em medicina, houve mobilização de toda
a comunidade acadêmica, inclusive de órgãos de classe como o
Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo, no sentido de se definir que médico nós
queremos formar e que a comunidade necessita”.
O Coordenador relata que
após dois anos de discussões e
debates semanais, sob orientação
do Assessor Educacional da Fundação Padre Albino, a Comissão
de Estudos Curriculares formatou o modelo da nova matriz curricular, objeto de apresentação
em congressos de educação médica, acreditando-se ter chegado ao modelo mais próximo do
ideal. “A nova matriz está no segundo ano de implantação. Uma
das inovações que atende ao
MEC e aos anseios de nossa comunidade é a utilização da rede
pública de saúde como um dos
cenários de prática para que,
quando formado, o médico já
esteja familiarizado com os problemas mais prevalentes na comunidade” acrescenta.
Para Dr. José Alves de Freitas, fundamentalmente as mudanças do ensino no curso de

Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino ocorreram
em três eixos: 1) adequação das
instalações: novos laboratórios e
salas de aulas climatizadas, reequipadas e com recursos de multimídia; 2) corpo docente: a instituição passou a incentivar cada
vez mais seus professores a se
qualificarem, resultando em
sensível aumento de docentes
pós-graduados. Realizaram–se
também oficinas e jornadas de
capacitação docente na instituição e 3) reorientação didáticopedagógica, culminando com a
implantação da nova Matriz
Curricular.
O Coordenador conclui que
os resultados obtidos através de
recente avaliação “in loco” pelo
MEC aliados à nota obtida no
ENADE são conseqüências da
união de esforços de toda a comunidade acadêmica, corpo de
funcionários e dirigentes da Fundação Padre Albino, destacando
o curso de Medicina das FIPA
como um dos melhores do Estado de São Paulo. “Esses resultados mostram que estamos no caminho certo e incentiva-nos a
buscar a excelência no ensino
médico”, comemora.

Revista Veja entrevista professor de Nutrologia
O professor de Nutrologia
do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino,
Dr. Durval Ribas Filho, foi entrevistado pela revista Veja, edição 2058, de 30 de abril, cuja
matéria principal aborda a alimentação.
Com o título “Você é...o que
você come” a matéria avalia
também quanto e como a pessoa come. Dr. Durval Ribas, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran) diz na
matéria que “quem quer que seja
o pai de uma doença, a mãe foi
uma dieta deficiente”. Para ele,
“não é preciso ser um freqüentador compulsivo de spas de
emagrecimento para perceber
que basta uma semana de alimentação regrada, frugal e saudável para o organismo funcionar melhor. O hálito melhora, o
cabelo fica mais sedoso, a pela
mais viçosa. Surge o ânimo para

acordar mais cedo e, por que não,
fazer inclusive uma caminhada”.
A matéria diz que “os alimentos podem ajudar ou prejudicar sua saúde. Mas não é recomendável sentar-se à mesa
como se vai a uma farmácia ou
lançar-se a excessos como um
condenado em sua última refeição. O prazer do equilíbrio é a
chave de tudo”.
CONGRESSO
O Coordenador do curso de
Medicina, Dr. José Alves de
Freitas, participou, dias 28 e 29
de março, do Congresso Paulista de Clinica Médica realizado
em São Paulo.
Dr. José Alves foi membro
da comissão organizadora, presidente de mesa redonda sobre
Diabetes; membro da comissão
julgadora de trabalhos científicos
e palestrante sobre o tema “Síndrome do Intestino Irritável”.
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Fundação celebra missa pelos 90 anos da
chegada de Padre Albino a Catanduva
IMPRENSA/FPA

Para marcar os 90 anos da
chegada de Padre Albino a Catanduva, a Fundação Padre
Albino celebrou missa dia 28 de
abril, às 15h00, na Capela do
Hospital Padre Albino, à cargo
do Padre Synval Januário, cocelebrada pelos padres Sylvio
Fernando Ferreira, Osvaldo
Donizete da Silva e José Roberto Reis.
No início da missa, Dr. Olegário Braido, presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, colocou no
altar uma foto da casa onde Padre Albino nasceu, na cidade de
Codessoso, em Portugual, obtida através de pesquisa feita pelo
Museu Padre Albino.

Em sua homilia, Padre Synval fez um paralelo entre Padre
Anchieta, Pai do Brasil, e Padre
Albino, Pai de Catanduva. Lembrou artigos escritos pelo jornalista Nair de Freitas que diziam
que ninguém como Padre Albino esteve tão presente e tão vivo
na vida de Catanduva. Padre Synval disse também que Padre Albino foi um homem de visão, de
ação, justo, imparcial e que “não
foi grande somente pelo que fez;
foi maior pelo que foi”.
No final da missa, Dr. Ayder Vivi informou da instalação
da Unidade de Radioterapia da
Fundação Padre Albino, que a
partir de agora passa a tratar de
todas as áreas da Oncologia, res-

40 anos de vida religiosa de Irmã Deolinda
DIVULGAÇÃO

Dia 31 de março foi celebrada
missa pelo Pe. Edson (Edinho) Morettin, às 15h00, na
capela do Hospital
Padre Albino para
celebrar os 40 anos
de vida religiosa de
Irmã Deolinda Mutti. Na oportunidade
ela foi homenagea- Irmã Deolinda recebe homenagem de
funcionárias da Pediatria.
da pelo Projeto Sara
& Cura e recebeu um diploma de pela comunidade.
reconhecimento pela sua colaboIrmã Deolinda entrou na
ração.
Congregação das Irmãs FrancisNascida em Rio Claro (SP) no canas da Imaculada Conceição em
dia 28 de março, Irmã Deolinda 1964, com 26 anos de idade, na
Mutti foi a quarta dos oito filhos cidade de Araraquara. Em 1965
do casal Pedro Mutti e Maria Big- fez o Postulantado no Colégio
nati Mutti. Vocacionada desde ado- Nossa Senhora de Lourdes (SP) e
lescente, não pode seguir na vida o Noviciado em 1966 em Ararareligiosa, pois precisou ajudar na quara e em 1967 na cidade de Ricriação dos irmãos. Até os 25 anos beirão Preto. Em 1968 fez sua prifoi cortadora de cana e segundo seu meira profissão religiosa e nos
irmão Valdir, a “melhor cortadora anos de 1968 e 1969 residiu no
de cana da região”.
Lar Santana, em Ribeirão Preto,
Enquanto residia com sua fa- onde fez o curso de Auxiliar de
mília, Irmã Deolinda foi Filha de Enfermagem na USP. Em 1970
Maria, presidente dessa irmanda- trabalhou no próprio Lar Santana
de, catequista e locutora do servi- e em 1971 chegou a Catanduva
ço de alta voz da cidade de Tan- para assumir o setor de Pediatria
quinho, cidade para onde se mu- do Hospital Padre Albino, onde
dou com a família. A rádio funci- permanece até hoje. Em fevereionava dentro da igreja e ela diri- ro de 1973 fez sua Profissão Pergia e lia os anúncios solicitados pétua.

Alguns objetos pessoais de Padre Albino foram expostos
na capela.

saltando que a unidade vai ser a
sexta ou sétima deste nível no
Estado de São Paulo.
Participaram da missa mem-

bros do Conselho de Curadores
e da Diretoria Administrativa da
Fundação, funcionários e membros da comunidade.

Museu localiza casa onde Padre Albino nasceu
O Museu Padre Albino, através do Prof. Fernando Abdo Banhos, está desenvolvendo uma
pesquisa na tentativa de localizar parentes de Monsenhor Albino para saber o que ele contava das pessoas, qual era a imagem que passava da Fundação e
da cidade de Catanduva para os
seus familiares.
“Após dias e dias pesquisando por todos os lugares do
Brasil e de Portugal, através de
ligações, jornais, internet, achei
um artigo na internet de um jornal de Codessoso, cidade onde
Padre Albino nasceu, com o título “Personalidades de nossa Terra” onde falavam sobre o Monsenhor e no final da matéria vi um
comentário deixado por Edgard
Cunha e Silva que dizia que Monsenhor Albino era tio-avô dele”,
informa Prof. Fernando.
Imediatamente Prof. Fernando entrou em contato com o Sr.
Edgard Cunha e Silva explicando sua pesquisa. “Ele foi muito
atencioso e disse que não sabia
muita coisa sobre Monsenhor Albino; apenas que tinha um tio-avô
padre que fundou uma cidade brasileira”, continua o professor, que
mandou fotos do Monsenhor, de

Catanduva e da Fundação Padre
Albino. “O senhor Edgard ficou
maravilhado ao saber da importância do seu tio-avô para uma cidade brasileira e disse que iria tentar montar uma árvore genealógica da família Cunha e Silva de
Portugal”, disse.
Sr. Edgard, no entanto, disse
ao Prof. Fernando que antes da
árvore iria mandar uma coisa que
talvez ele nunca tivesse visto. Sr.
Edgard, que mora em Braga, cidade distante de Codessoso,
aproveitando-se de um fim de
semana foi até lá e fotografou a
“Casa de Vila Pouca”, residência
pertencente à família Cunha e
Silva, onde nasceu Padre Albino,
e enviou ao Museu.
Prof. Fernando disse que
continua em contato constante
com Portugal para tentar localizar mais familiares de Monsenhor Albino.
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Enfermagem, HEC e HPA promovem Semanas de Enfermagem
Dia 12 de maio, o curso de
Enfermagem das Faculdades Integradas Padre Albino, o Hospital Padre Albino e o Hospital
Escola Emílio Carlos iniciaram
as suas Semanas de Enfermagem, encerradas, respectivamente, dias 15 e 16.
O curso de Enfermagem e o
Hospital Padre Albino realizaram
a 8ª Semana até o dia 15, sob o
tema “Saúde, Poder e Cidadania”,
no anfiteatro da Rua 13 de maio,
1064, cuja programação foi esta:
Dia 12 - 14h20 - Gerenciamento de resíduos de serviços de
saúde dos hospitais escola Padre
Albino e Emílio Carlos - Renata
Pereira Guedes Viana, Engenheira de Segurança do Trabalho da
Fundação Padre Albino;
15h00 - Destino dos resíduos dos serviços de saúde João Afonso Abel Jankovitz,
Engenheiro de Segurança do
Trabalho em Campinas (SP);
15h45 - Motivação pessoal
e profissional - Enfermeira Ingride Gomes de Campos Truzzi,
Consultora em Serviços da Saúde em São José do Rio Preto;
16h30 - apresentação teatral
- Humanizar é possível.
Dia 13 - 14h00 - Declaração
Universal dos Direitos Humanos,
Sistema Constitucional Social e
Saúde - Prof. Ms. Marcelo José
Grimone, docente do curso de
Direito das FIPA;
14h45 - Direito e Cidadania
- Profª Márcia Maria Anselmo
Correa, docente do curso de Enfermagem das FIPA;
15h30 - II Encontro de
Egressos do curso de Enfermagem das FIPA - Puericultura com
ênfase em prematura de baixo
peso - Enfermeiro Vantoir dos
Santos, egresso do curso de Enfermagem, Turma de 2000.
Dia 14 - 15h00 - Mesa redonda “Saúde Mental na Atenção Básica Primária” - Prof. Ms. Ivanhoé
Calache, Profª Ms. Karina Martins
Molinari Morandin, docentes do
curso de Enfermagem das FIPA, e
Fernanda Lins e Freitas, Psicóloga
do Centro de Reabilitação Integrado da Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva.
Dia 15 - 11h00 - Colégio de
Aplicação UNIFIPA - Enfermagem: Ciência e Profissão – Profª
Ms. Jussara Sperandio, Coordenadora e Docente da Graduação em
Enfermagem, e Drª Virtude Maria

Soler, Docente da Graduação em
Enfermagem, ambas das FIPA.
No encerramento da Semana foi realizado culto ecumênico com as presenças dos Pastores José Pereira de Lima e Neudir Batista, da Igreja Presbiteriana Independente, Dr. Júlio César
Fornazari, representando a Doutrina Espírita, D. Antonio Celso
de Queiroz, Bispo da Igreja Católica, funcionários, alunos da
Graduação do curso de Enfermagem, escola técnica e pessoas da comunidade.
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

O Hospital Escola Emílio Carlos promoveu a sua Semana, com
eventos realizados na sala de espera do Ambulatório de Ortopedia,
até o dia 16, sob o tema “Enfermagem é dom, responsabilidade, agilidade e sobretudo amor”, frase elaborada pela Auxiliar de Enfermagem Maria das Graças Mendes.
A programação da Semana
foi esta:
Dia 12 - 8h00 - música nos
setores de internação, a cargo do
músico Jairo Barbosa de Carvalho, da Estação Cultura;
14h00 - abertura oficial pelo
Administrador do hospital, José
Reinaldo Marques, seguida de missa celebrada pelo Padre Edinho.
Dia 13 - 10h00 - Ginástica
laboral, com a Equipe de Fisioterapia da Fundação Padre Albino;
14h00 – Tabagismo - Dr.
Renato Eugênio Macchione;
Dia 14 - 11h00 - Atribuições
da comissão intra-hospitalar de
doação de órgãos e tecidos para
transplante do HEEC - Enfermeiros do próprio hospital;
14h00 - Dança Hip Hop, com
o Grupo Missão Break, da Estação Cultura;
Dia 15 - 10h00 - Parto humanizado - Enfermeira Denise Gonzalez Stellutti de Faria, docente do
curso de Enfermagem das FIPA e
Mestre em Ciência da Saúde;
14h00 – Motivação - André
e Rogério Nasorri (Tomate)
Dia 16 - 10h00 – Entusiasmo - Josiane Renata Moraes, gerente de Desenvolvimento Organizacional da Usina Cerradinho;
13h00 - A importância do
processo de enfermagem na área
hospitalar - Enfermeira Janaina
Ornellas Thomazini.
Durante as palestras houve
intervalo e sorteio de brindes.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Culto ecumênico encerrou a Semana da Enfermagem e HPA.
FOTO: IMPRENSA/FPA

Missa abre a Semana do Hospital Emílio Carlos.
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Curso de Direito discute a Lei Áurea
O curso de Direito realizou,
na semana de comemoração dos
120 anos da Lei Áurea - Lei da
Abolição da Escravidão, assinada pela Princesa Izabel, em 1888,
uma jornada de reflexão a respeito das injustiças sociais e da situação jurídica e social do negro no
Brasil.
No dia 15 de maio, às
14h00, no Campus I das FIPA,
os Profs. Vinícius Magalhães
Pinheiro e Walter Andrade, das
cadeiras de Teoria Geral do Estado e História do Direito, realizaram debate com os alunos do
curso a respeito dos mecanismos de manutenção ou superação da pobreza e da desigualdade social no Brasil contemporâneo, quando foram exibidos alguns trechos do filme “Quanto
vale ou é por quilo?” (2005), do
diretor Sérgio Bianchi, como base
para discutir o papel dos movimentos sociais e das ONGs na
atualidade.
O Prof. Sílvio Luiz de Almeida, Mestre em Direito pelo Ma-

ckenzie e Doutorando pela USP,
Professor da Universidade São
Judas Tadeu e Universidade Zumbi dos Palmares, fez a palestra “Os
120 anos do treze de maio: um
balanço crítico”, às 19h30.
Prof. Dr. Alysson Leandro
Mascaro, Coordenador do curso
de Direito e organizador do evento, ressalta a importância desse
debate como forma de refinamento do jurista para sua conscientização jurídica nas grandes questões da política e da sociedade. “A
Lei Áurea é um grande marco legislativo da nossa história e a escravidão nossa pior mancha e o
mais abominável crime já institucionalizado pelo direito brasileiro”. Mascaro também chama a
atenção para a importância dos
vínculos do curso de Direito catanduvense que se estreitam, com
o evento, com a Unipalmares, de
São Paulo, que vem chamando a
atenção nacional com a sua proposta de inclusão dos negros e das
minorias na universidade e no
mercado de trabalho.

DIVULGAÇÃO

Os palestrantes da Jornada.

Coordenador lança livro

Colóquio: estreitar relações entre alunos e profissionais
da área.

O Coordenador do curso de
Direito das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), Prof.
Dr. Alysson Leandro Mascaro,
lançou em Catanduva, no dia 05
de maio último, no auditório do
Campus I, o livro Utopia e Direito – Ernst Bloch e a Ontologia Jurídica da Utopia, pela editora Quartier Latin do Brasil. O
livro já havia sido lançado em
São Paulo, na Livraria Jurídica,
no final do mês de março.
No livro, o filósofo e jurista
Alysson Mascaro expõe suas reflexões sobre a utopia e o direito. A partir do pensamento jurídico e da filosofia, a obra desenvolve temas como o tempo, a psicanálise, a política, a estética e a
religião. Propõe que se compreenda uma ontologia jurídica da
utopia. “O livro trata da visão do
direito em um ângulo da esperança, ou seja, as injustiças sociais e
os mecanismos possíveis para que
nós transformemos essa realidade em justiça”, explica.
De acordo com o Editor,
“Utopia e Direito aprofunda as
idéias de Ernst Bloch – grande
filósofo alemão e um dos mais
originais marxistas do século XX

Dia 12 de maio, a partir das
19h30, o curso de Direito realizou
no Campus I o 1º Colóquio entre
os alunos do curso de Extensão
Universitária que estudam o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) e com o
Conselho Tutelar.
De acordo com o organizador
do evento, Prof. Heveraldo Galvão, o objetivo foi estreitar as relações e possibilitar um convívio
mais próximo entre alunos e pro-

Dr. Alysson autografa seu livro.

Colóquio sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente
DIVULGAÇÃO

fissionais da área. “Nosso objetivo é também realizar um evento
para comemorar os 18 anos do
ECA nos dias 11 e 12 de julho”,
informou ele. O ECA completa 18
anos no dia 13 de julho.
Neste primeiro colóquio estiveram presentes a Presidenta do
CMDCA, Maria Teresa Oliveira
Catanho da Silva, e a Tesoureira
Eliete Estevam Gomes e pelo
Conselho Tutelar, os conselheiros tutelares Rafael Meneguesso
Ferreira e Monique Centurion
Kalczuk Fedeli.

– tratando criticamente do direito e do capitalismo, afirmando a
utopia concreta da justiça e da
dignidade humana”. “Alysson
Leandro Mascaro é reconhecido
por um pensamento jurídico e filosófico muito original, crítico
das injustiças do presente e voltado ao futuro. Filósofo do amanhã justo, Mascaro é o jurista da
esperança”, finaliza o Editor.
Para Alysson Mascaro, lançar o livro em Catanduva foi uma
ocasião muito especial. “Em Catanduva estão meus mais preciosos amigos e fazer o lançamento
aqui é rever e comemorar com
todos”, disse. “Utopia e Direito”,
além de um livro, é a tese que
Mascaro defendeu na USP para
obter seu título de Livre Docente em 2006.
Alysson Leandro Mascaro,
pela Editora Quartier Latin do
Brasil, publicou as obras Crítica
da Legalidade e do Direito Brasileiro, Lições de Sociologia do
Direito e Introdução ao Estudo
do Direito – Dos Modernos aos
Contemporâneos e Filosofia do
Direito e Filosofia Política – a
justiça é possível, pela Editora
Atlas.
DIVULGAÇÃO
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GU A MED CO
ACUPUNTURA

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA

• Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405 - Fones:
3523.2223 - 3522.4429
• Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94 - Fones: 3524.6500 3522.7601

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

BRONCOSCOPIA

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

• Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455 – Fones: 3522.6216 –
3523.6051
• Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658 – Fone: 3522-3166
• Dr. 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 Martins
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521.3839
• Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 – Fone: 3522.8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO DA FACE
E QUEIMADURAS

• Dr. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137 – Fone: 3522.2383
• Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 – Fone: 3523.2774
• Dr. Manoel Alves Vidal
Av. Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522.6859
• Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94 - Fones: 3524.6500 3522.7601
• Dr. Wanderley Batista Marques
Rua Belo Horizonte, 1047 - Fone:
3525.2262
CIRURGIA VASCULAR

• Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 – Fone: 3522.0550
• Dr. Paulo César Grisotto
Av. Orlando Zancaner, 95 – Fones:
3524-4366 - 3521-5339

CLÍNICA MÉDICA

• Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455 – Fones: 3522.6216 –
3523.6051
• Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658 – Fone: 3522.3166
• Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522.6216
• Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 – Fone: 3522.5586
• Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 – Fone: 3522.3125
• Dr. Oswaldo Devito
Rua 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
CLÍNICA MÉDICA/REUMATOLOGIA

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

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

• Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658 – Fone: 3522.3166
• Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 – Fone: 3522.3125
• Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940 – Fones: 3522.3104
/ 3523.2313
• Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 – Fone: 3522.3355
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

Diabetes, Obesidade, Tireóide
• Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3524.4809
GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA

• Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522.5381
• Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 – Fone: 3523.7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA

• Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959 – Fone: 3522.6684
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASONOGRAFIA/SEXÓLOGA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

• Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 – Fone: 3522.7080
• Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416 – Fone: 3521.1970
MEDICINA DO TRABALHO

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

• Dra. Luciana S. Devito Grisotto
Av. Orlando Zancaner, 95 – Fones:
3524-4366 - 3521-5339
• Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 – Fone: 3522.5586
NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)

Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral
eletroneuromiografia e potenciais
evocados auditivo e visual

• Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438 – Fone: 3522.5428
e 3522.0363
Especialização em dores de cabeça
Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral

• Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 – Fone: 3523.2583
NUTROLOGIA

(Obesidade e Emagrecimento)

• Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522.9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA E
LENTES DE CONTATO

• Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289 – Fone: 3522.0242
• Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Bolívia, 94 - Fones: 3524.6500 3522.7601
• Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 – Fone: 3522.4070
• Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455 – Fones: 3522.6216 /
3523.6051
• Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625 – Fone: 3522.1116
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

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

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

OTORRINOLARINGOLOGIA

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

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

• Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405 – Fones:
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 7 de Fevereiro, 645 – Fone: 3524.4006
PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS

• Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522.6216
• Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 – Fone: 3522.7676
• Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 – Fone: 3522.7676
• Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645 – Fone: 3524.4006
PSIQUIATRIA

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

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

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

• Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº.
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FPA realiza VI Simpósio do Projeto Sentinela
Com o tema “Qualidade em
saúde” foi realizado dia 21 de
maio, no anfiteatro da Fundação
Padre Albino, o VI Simpósio do
Projeto Sentinela, dirigido para
profissionais da área da saúde.
A programação desenvolvida foi iniciada às 8h30min com
a palestra “A importância da atividade física”, pelo professor de
Educação Física Rafael do Carmo Saraiva. Às 9h00 o tema foi
“Qualidade em Serviços de Saúde” pela Dra. Clarice Alegre Petramale, da ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária), Coordenadora Nacional do
Projeto Sentinela, e às 9h30min,
“Implantação do Programa 5S”

pela Enfermeira Dirce Stanger
Martins, Coordenadora do Serviço da Qualidade do Hospital e
Maternidade São Cristóvão (SP).
Após
intervalo,
às
10h15min, Dr. Giovanni Di Sarno, membro do Núcleo Técnico
do CQH, falou sobre “A importância do CQH nos Serviços de
Saúde”, seguido da mesa redonda “Experiências com a Acreditação – ONA” com Drª Agnes
Mello Farias Ferrari, do Hospital de Guarulhos (SP) e Maria
de Fátima de Paiva Brito, Coordenadora do Serviço da Qualidade do Hospital Pio XII, de
Barretos, às 10h45min. O simpósio foi encerrado às 12h00.

Desenvolvido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – em parceria
com os maiores hospitais brasileiros, o Projeto Hospital Sentinela tem por objetivo ampliar e

sistematizar a vigilância de produtos utilizados em serviços de
saúde e assim garantir melhores
produtos no mercado com segurança e qualidade para pacientes
e profissionais de saúde.
IMPRENSA/FPA

Palestrantes do Simpósio.

Hospitais e Recanto comemoram Dia das Mães
Dia 09 de maio último, o Grupo de Trabalho em Humanização,
a Administração e o Serviço de
Nutrição e Dietética dos hospitais
Padre Albino e Emílio Carlos ofereceram das 6h30 às 8h00 e das
14h30 às 16h00, um café para suas
funcionárias em comemoração ao
Dia das Mães.
No Hospital Emílio Carlos o
café foi servido no refeitório e no
Hospital Padre Albino no anfiteatro 2, na rua 13 de maio. De manhã, no Hospital Emílio Carlos, e
à tarde, no Hospital Padre Albino,
o café foi abrilhantado pelo músico Rodrigo José Santos da Silva.
Os dois hospitais têm 338 mães.
No dia 10, o Grupo de Trabalho em Humanização e a Associação dos Voluntários da
Fundação Padre Albino (AVOFPA) distribuíram às mães internadas nos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino e às funcionárias mães que estavam trabalhando um sabonete. Os sabonetes foram doados à AVOFPA pelo Serviço Social e Serviço de Enfermagem dos hospitais.

RECANTO
O Recanto Monsenhor Albino comemorou o Dia das
Mães com um almoço especial
no dia 11. A Supervisora, Irmã
Anália Nunes, entregou de presente um sapato a cada idosa. A
missa em homenagem às mães
foi celebrada no dia 8, na capela do Recanto.
O almoço foi animado por
um grupo de voluntários, incluindo duas duplas de violeiros, que
deram um show e fizeram com
que todos cantassem e dançassem,
informou a voluntária Maria das
Graças dos Santos Mello. No dia
06, o Fundo Social de Solidariedade do município entregou um
presente para cada idosa.
Dentro do Projeto Passeio
Feliz, no dia 28 de abril 18 idosos
(dois em cadeiras de rodas) foram
até a Pizzaria Sufoco e saborearam diversas pizzas oferecidas
pela casa. O voluntário Di Paula,
da Di Paula Turismo, transportou
os idosos gratuitamente em seu
ônibus e doou os refrigerantes
consumidos na pizzaria.
DIVULGAÇÃO

Entrega de mimo às mães internadas no Hospital Padre Albino.

“Emílio Carlos” solicita doação de roupas
O Serviço Social do Hospital
Escola Emílio Carlos solicita à
população de Catanduva e região
a doação de roupas para seus pacientes carentes adultos, do sexo
masculino, atendidos pelo SUS.
A assistente social Maria Regina Mendes de Santi disse que
muitos pacientes não têm família

ou são de fora e os familiares
demoram para trazer roupas. Ela informa que há necessidade de calça,
camisa, camiseta, bermuda, principalmente agasalhos. As doações podem ser entregues no Serviço Social
do Hospital Escola Emílio Carlos,
das 7 às 16 horas. Mais informações
pelo fone (17) 3531.3200.
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FPA vai instalar restaurante universitário no “Emílio Carlos”
Uma antiga reivindicação
dos alunos do curso de Medicina e do Sindicato da Saúde vai se
tornar realidade. A Fundação Padre Albino já iniciou o projeto de
reforma da cozinha do Hospital
Escola Emílio Carlos para instalação do restaurante universitário,
que vai atender alunos, funcionários, pacientes e acompanhantes,
servindo almoço e jantar.
O presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação, Dr.
Olegário Braido, informou que as
instalações da atual cozinha do
hospital serão reformadas, adaptadas e, principalmente, modernizadas. De acordo com ele, a
Fundação já adquiriu os equipamentos, de última geração, que
serão responsáveis por todo o
processo de preparo da comida,
que começa a ser servida para os
funcionários em julho próximo e
para os alunos em agosto, na volta das férias.
Um dos equipamentos adquiridos é o forno combinado,
que reconhece automaticamente
as exigências específicas de cada
produto, o tamanho do produto a
cozinhar e as quantidades do carregamento. O tempo de cozedura, a temperatura e o clima ideal
do forno são avaliados individualmente e continuamente adaptados.
Deste modo, por exemplo, o forno
pode assar pão e fazer um peixe ao
mesmo tempo, sem que o proces-

so de um interfira no outro.
O forno possui um processo
de vapor para cozimento de legumes que mantém todas as qualidades nutritivas do produto.
Outra facilidade é que o forno dispensa o uso de panelas – o alimento é colocado em gastronorms
(GN) de inox, bandejas de padrão
universal, e seu preparo é programado, ou seja, a funcionária apenas coloca o GN no forno e aperta um botão; o forno prepara e
avisa quando o alimento está
pronto. Ele ainda prepara batata
frita sem óleo e bife à milanesa
sem gordura! Ou seja, refeições
muito mais saudáveis.
O restaurante universitário
também terá um resfriador, aparelho que resfria o alimento,
como se ele passasse por um processo de pasteurização, eliminando qualquer risco de contaminação. Esse equipamento proporciona maior mobilidade às funcionárias, que podem deixar alimentos
pré-preparados e resfriados ou
congelados para posterior consumo; eles são regenerados no forno sem perder suas características físicas e nutricionais. A Fundação Padre Albino comprou também picador de legumes e todos
os utensílios necessários para uso
na cozinha e no restaurante.
O cardápio do restaurante
será variado, com saladas, legumes, arroz, feijão, carnes, proteí-

Gustavo Borges fala aos alunos da Educação Física
IMPRENSA/FPA

na e guarnições, pois o objetivo
é servir uma alimentação equilibrada e de qualidade. Para isso
as nutricionistas e as funcionárias do futuro restaurante universitário vão fazer dois treinamentos; um em São Caetano do Sul,
na cozinha piloto da empresa fornecedora dos equipamentos, e
posteriormente em Ribeirão Preto, sendo que a nutricionista da
empresa virá a Catanduva para
acompanhar a implantação do

novo restaurante.
A atual cozinha do Hospital
Emílio Carlos sofrerá grande
transformação, com a reforma de
sua área física, englobando também
as instalações elétrica e hidráulica.
Dr. Olegário Braido informou que
o investimento da Fundação Padre Albino para a instalação do
restaurante universitário será em
torno de 300 mil reais. A previsão é de servir 600 refeições/dia a
um custo acessível. IMPRENSA/FPA

Início das obras do restaurante.

Ensino a Distância terá vestibular em julho
A Fundação Padre Albino
realiza em julho próximo o Processo Seletivo de Inverno para os
seus cursos do Ensino a Distância, em parceria com a UNOPAR/
Universidade Norte do Paraná.
As inscrições deverão ser feitas de 09/05 a 03/07 e o vestibular será no dia 06 de julho, às
10h00, no Colégio de Aplicação
Unifipa (Colégio Catanduva). O
resultado será divulgado no dia 16
e as aulas terão início no dia 28
do mesmo mês.
Os cursos oferecidos são de

Licenciatura e Bacharelados Pedagogia e Ciências Contábeis
e Superiores de Tecnologia - Processos Gerenciais, Gestão Ambiental e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, todos no turno noturno.
A taxa de inscrição para o
vestibular é de R$ 30,00 e as mensalidades a partir de R$ 167,00,
com aulas apenas uma vez por semana. Maiores informações, inclusive sobre outros cursos oferecidos,
pelo fone: (17) 3522-4177 ou
www.unoparvirtual.com.br

Funcionários recebem o cartão Good Card Plus

O campeão olímpico de natação Gustavo Borges esteve dia
19 de maio último, às 10h00, no
campus sede das Faculdades Integradas Padre Albino, para um
encontro com os alunos do curso
de Educação Física. No bate

papo, Gustavo Borges falou sobre sua carreira e frisou aos alunos que para ter sucesso a pessoa
precisa ter atitude e determinação.
Parceiro da Ellos Academia,
Gustavo Borges fez uma palestra
naquela academia às 11h00.

Os funcionários da Fundação Padre Albino estão recebendo, a partir deste mês de maio,
o cartão-convênio “Good Card
Plus” para fazer compras em
estabelecimentos parceiros da
instituição.
O Diretor Financeiro/Recursos Humanos, Renato Centurion Stuchi, informa as vantagens do cartão, que dará maior
comodidade e controle aos usuários do sistema de compra – desconto em folha de pagamento
até 40 dias após a compra; Serviço de Atendimento ao Cliente; extrato das contas pela in-

ternet e segurança.
“Todos os colaboradores da
Fundação vão receber o cartão
e não haverá custo de manutenção ou anuidade”, continua Renato. De acordo com ele, ainda,
o cartão Good Card conta com
uma ampla rede de estabelecimentos credenciados com mais
de 60 mil pontos de venda em
todo o Brasil. “Porém, neste início de parceria, a Fundação liberou somente os estabelecimentos Sindicato da Saúde,
Class Farma, Drogaria Pare e
Sare e Lanchonete Santa Therezinha”, finalizou o Diretor.

