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Reaberta a capela do Hospital Padre Albino
A capela do Hospital Padre Albino, totalmente reformada e re-

cuperada pela Fundação Padre Albino, foi reaberta com missa em
ação de graças no último dia 21 de dezembro. A capela foi refor-
mada por etapas, sendo que a Fundação Padre Albino teve o apoio
das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição, que abriram um
Livro de Ouro para pedir ajuda da comunidade. Última página.

Enfermagem lança sua revista
O curso de Enfermagem lançou em dezembro a sua revista,

CuidArte Enfermagem. A revista, inicialmente, será semestral e o
primeiro número tem tiragem de 600 exemplares. Página 07.

Ceprajur do Direito atende e orienta a população
O CEPRAJUR – Centro de Prática Jurídica do curso de Direi-

to, por meio de seu escritório de assistência jurídica gratuita, aten-
deu cerca de 120 pessoas carentes no ano de 2007. Página 08.

ARQUIVO

Faculdades Integradas realizam
Processo Seletivo Continuado

As Faculdades Integradas Padre Albino divulgaram as instruções
para o Processo Seletivo Continuado dos cursos de Administração, Di-
reito, Educação Física e Enfermagem. As inscrições e o agendamento
das provas deverão ser feitos diretamente nas secretarias dos respectivos
cursos, no período de 07 a 31 deste mês de janeiro. Página  09.

AVOHPA encerra 2007 com 80 voluntários
A Associação de Voluntários do Hospital Padre Albino (AVO-

HPA) encerrou o ano de 2007 com 80 voluntários, mas ainda há
setores do hospital que precisam deste trabalho. Página 06.

Professores da Medicina esclarecem
sobre a Febre Amarela

Ricardo Santaella Rosa, médico, e Manzélio Cavazzana Jú-
nior, biólogo, professores do curso de Medicina (FAMECA),
esclareceram dúvidas sobre a febre amarela, inclusive com rela-
ção à necessidade de vacinação. Página 11.

DIVULGAÇÃO

Faeca Júnior faz Campanha de Natal com
crianças do Eldorado

A FAECA Júnior, Empresa de Consultoria do curso de Admi-
nistração, realizou mais uma edição da Campanha Natal Júnior,
projeto social que consiste em proporcionar um dia especial para
crianças de bairros carentes de Catanduva. Este ano foram benefi-
ciadas crianças do Jardim Eldorado. Página 09.

AVOHPA

É assim que se ajuda
O Hospital Escola Emílio Carlos ainda tem exemplares do li-

vro de receitas É assim que se ajuda, lançado ano passado pelo
CCAA de Catanduva. A renda da venda dos livros será doada ao
hospital. O livro traz 195 receitas - doces e salgadas. Página 07.

NATAL  A AVOHPA fez a festa de Natal na Pediatria para pacien-
tes e acompanhantes. A entrega de presentes foi feita pelo Papai
Noel. Página 06.

Fundação recebeu ajuda
da comunidade
para a reforma

da capela.
Papai Noel entrega presentes às crianças.
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Que em 2008 você...
Economize água.
Segundo a ONU, a escassez de água já

atinge 2 bilhões de pessoas. Esse número
pode dobrar em menos de 20 anos.

Faça a diferença no ano novo usando a
água racionalmente, desligando a torneira
enquanto escova os dentes e tomando ba-
nho em até 6 minutos.

Consuma menos carne.
O consumo de carne animal gera desma-

tamento, desequilíbrio ambiental, poluição e
desigualdade social. É também um dos fato-
res responsáveis pelo aquecimento global.

Um ano novo melhor para todos pode
começar na mesa de casa.

Apague a luz.
Todo mundo deseja muita luz no ano

novo. Deseje você também para as gerações
futuras, apagando todas as luzes que não uti-
liza, abrindo as janelas, desligando o ar con-
dicionado e utilizando conscientemente o
chuveiro e o ferro de passar.

Deixe o carro em casa.
Ao deixar o carro em casa uma vez por

semana você reduz consideravelmente a
emissão de gases efeito estufa na atmosfe-
ra, colabora com o trânsito, se exercita e tor-
na a cidade mais agradável.

Que no ano novo você vá a muitos lugares
bacanas a pé, de bicicleta, ônibus ou metrô.

Consuma orgânicos.
Alimentos orgânicos não possuem agro-

tóxicos e respeitam os ciclos das plantas,
insetos e pássaros, essenciais para a manu-
tenção da nossa vida. Também são mais sa-
borosos e saudáveis.

Que seu ano novo seja farto de escolhas
conscientes e sustentáveis.

Use menos papel.
Apesar de se precisar cada vez menos

de papel, a demanda por ele cresce ano a
ano, consumindo rapidamente florestas e
ecossistemas inteiros. O reflorestamento faz
pouco efeito, uma vez que ele não traz de
volta espécies nativas, animais e insetos.

Use folhas usadas como rascunho e não
imprima e-mails sem necessidade.

Ajude a garantir um ano novo e um fu-
turo mais verde para todos.

Utilize menos sacolinhas plásticas.
As inocentes sacolinhas plásticas do

supermercado geram resíduos que levam
centenas de anos para se decompor na natu-
reza, além de aumentar os custos dos pro-
dutos. No oceano são confundidas por al-
gas pelas tartarugas e outros animais, que
as comem e morrem asfixiados.

Leve sua própria sacola quando for fa-
zer compras, para que o ano novo e o ama-
nhã das gerações futuras seja mais próspe-
ro e menos poluído.

Prospere de forma sustentável.

Melhor que desejar um próspero ano
novo é desejar um sustentável ano novo.

Que você consiga realizar seus sonhos,
sem se esquecer do impacto que eles podem
ter no meio ambiente e no futuro de nossos
filhos. Escolha com consciência os produ-
tos que você compra.

Seja voluntário.
Tire aquele velho plano da gaveta e in-

forme-se sobre instituições que precisam de
voluntários. Há milhares de pessoas por aí
cujo melhor presente no ano novo seria um
pouquinho de sua atenção e do seu carinho.

Mude o mundo.
Pequenas ações individuais são a maior

força transformadora que se conhece. Ter uma
atitude consciente em relação aos nossos há-
bitos de consumo é a melhor (e talvez única)
maneira de se mudar o mundo. Economize
água, luz, recicle seu lixo, faça a sua parte e
ajude a construir um futuro para todos.

Que no ano novo você consiga trans-
formar tudo o que está dentro e fora de você.

Lição de perseverança
Já observou a atitude dos pássaros ante as

adversidades?
Ficam dias e dias fazendo seu ninho, reco-

lhendo materiais, às vezes trazidos de locais
distantes... E quando ele já está pronto e estão
preparados para por os ovos, as inclemências
do tempo ou a ação do ser humano ou de al-
gum animal destrói o que com tanto esforço
conseguiu fazer...

O que faz o pássaro? Pára, abandona a
tarefa?

De maneira nenhuma. Começa, uma outra
vez, até que no ninho apareçam os primeiros
ovos. Muitas vezes, antes que nasçam os fi-
lhotes, um animal, uma criança, uma tormen-
ta, volta a destruir o ninho, mas agora com seu
precioso conteúdo...

Dói recomeçar do zero... Mas ainda assim
o pássaro jamais emudece, nem retrocede, se-
gue cantando e construindo, construindo e can-
tando...

Já sentiu que sua vida, seu trabalho, sua
família, seus amigos não são o que você so-
nhou? Tem vontade de dizer basta, não vale a
pena o esforço, isto é demasiado para mim?

Você está cansado de recomeçar, do des-
gaste da luta diária, da confiança traída, das
metas não alcançadas quando estava a ponto
de conseguir?

Mesmo que a vida o golpeie mais uma vez,
não se entregue nunca, faça uma oração,  ponha
sua esperança na frente e avance.

Não se preocupe se na batalha seja ferido; é
esperado que algo assim aconteça. Junte os pe-
daços de sua esperança, arme-a de novo e volte
a ir em frente.

Não importa o que você passe... Não desa-
nime, siga adiante.

A vida é um desafio constante, mas vale a pena
aceitá-lo. E, sobretudo, nunca deixe de cantar.
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Este coração continua a bater por você!
  Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir de R$ 2,00

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

Este coração continua a bater por você!

DIA/NOME DIA/NOME DIA/NOME

Hospital Padre Albino

01 - Efigênia dos Santos Félix Andrade
Maria Aparecida Cajuela Mouco

02 - Elisandra Dias
Cleusa Aparecida de Sousa

04 - Érica de Paula
Viviani Cristina Germani da Silva

05 - Maria Ap. Pequeno Cordeiro Rulli
Adriano Magalhães de Souza

06 - Antonia Gonçalves Moreira
Rosália França Silva Leão

07 - Clarice Aparecida dos Santos
Márcia Regina Tofanelli da Silva

08 - Lúcia Helena Ferro
09 - Maria Célia Cordon Guglielmetti

Benedita de Fátima Oliveira Silva
Valentina de Jesus Passinato
João Macena Neto

10 - Rosa Maria Camilo Guerbas
Adriana Batista Quirino

11 - Gisela Cristina Percebon Morette
Sônia Maria Pereira

12 - Roseli Batista de Lima
Dr. Elias Aziz Chedieck

13 - Maria Pierina D. Anastácio
Adriana Isabel de Lima
Maria Aparecida Eugênio
Teresa Cristina Savazzi Rodrigues

14 - Júlia Luiza da Conceição
Jefferson Cavalcante de Souza

16 - Evanilde Donizete Triunfo
17 - Cleide Pavani Piovani

Rosimeire Cezar Cury
Tatiane Scarpeto Teixeira
Helen Susi Pimentel
Erick Sam de Morais Garcia

18 - Silvana Regina de Sousa
Marina Pádua Durante

20 - Maria Ester C. de Oliveira Bellucci
Elisandra Paula Macedo
Rosa Maria Bona
Nathália Aparecida de Abreu

21 - Maria Janete Meneguesso
Adriano Garcia

22 - Maria Sandra de Mello de Souza
Heber de Souza
Marcos Leão Alves

25 - Vera Lúcia Coltrini de Oliveira
Leia Cátia Antonio
Jussara Barleto Rogatti

fevereirofevereiro

ROMÃO MÁQUINAS

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

“QUALIDADE SEMPRE”
Há 35 anos fazendo de

seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167

26 - Silvana Perone Pascolat
27 - Flávia Fernanda de Oliveira Procópio
28 - Maria Nilde Lima dos Reis Francisco

Célia Destro Gasparini
Michelle de Oliveira Martins

Hospital Emílio Carlos

02 - Patrícia Carla Ramos
Dra. Luciana Bottini Antunes Crepaldi

03 - Silmara Marques da Silva
04 - Luís Carlos Ferraz

Gisele Fernanda Jacometto
05 - Eliane Faria dos Santos Damaceno

Suelen Cristina Ribeiro Zanirato
07 - Ailto Aparecido Machado
08 - Márcia Regina de Souza Siviero
10 - Romildo Aparecido Martine
11 - Eliane Nascimento da Silva Alves
12 - Marcos Paulo Alves

Érika Fachim Esteves
Daiana Torres

13 - Carlos Alberto Liberatore
14 - Agnaldo de Azevedo

Claudecir Aparecido Grosso
18 - Maria das Graças Mendes

Eva de Lourdes da Silva Correa
24 - Cláudia de Fátima Gonçalves

Fabiana dos Santos Paiva
Andréia Caetano de Medeiros

26 - Mirna de Jesus Carrero
Cecília Nogueira
Vera Lúcia da Silva

28 - Sueli Aparecida da Silva
FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO

Curso de Medicina

05 - Prof. Sidney Moreno Gil
Prof. Murillo Antonio Couto

06 - Prof. Flávio Louzada Graciano

Wilkin Marlon Ferreira
07 - Profa. Ana Paula Girol
09 - Prof. Antonio Ângelo Bocchini
11 - Maria de Lourdes Barbato
12 - Prof. Armindo Mastrocola Júnior

Profa. Maria Luiza N. Mamede Rosa
23 - Prof. Sinval Malheiros Pinto Júnior
24 - Prof. Hamilton W. Rodrigues Júnior
26 - Prof. Fábio Macchione dos Santos
28 - Prof. Luiz Lázaro Ayusso

Curso de Enfermagem

06 - Profa. Adriana Paula Sanchez Schiaveto
Cursos de Direito e Administração

14 - Adair Zolim
25 - Prof. José A. Sacchetta Ramos Mendes
27 - Prof. Marcílio Antonio Bortolucci

Curso de Educação Física

06 - Prof. Vagner Alexandre Marques
08 - Márcia Sueli Barbujani
25 - Prof. Cássio Mascarenhas Robert Pires

Colégio de Aplicação

10 - Profa. Rosemary F. Moura dos Santos
12 - Prof. Getúlio Gonçalves Neto

Padre Albino Saúde

23 - Dra. Samantha B. da Costa Barreto
27 - Priscila Kelli Gomes

Recanto Monsenhor Albino

03 - Ornan Fernandes Maciel
10 - Maria Cristina C. Mendonça
13 - Fabiana Aparecida Girotto
17 - Ana Perseguim Matheus
22 - Adriana Negri Ferreira Trassi
23 - Daniela Ferreira de Jesus
27 - Aline Dyane Padilia Vizentin
29 - Lucilene Trajano da Conceição Barbosa

Coordenadoria Geral

05 - Denílson Romani Rafael
12 - José Guilherme Lodi Fernandes
14 - Lílian Pet Hosina
22 - Dra. Sonia Maria Corradi
27 - Halana Grasiela de Abreu

Membros do Conselho de Curadores

01 - Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
12 - Dr. Olegário Braido
22 - Luiz Marcos Garcia
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Espero que você possa aceitar as coisas como
elas são...
Sem pensar que tudo conspira contra você...
Porque parte de nós é entendimento...
Mas a outra parte é aprendizado...

Que você possa ter forças para vencer todos
os seus medos...
Que no final possa alcançar todos os seus ob-
jetivos...
Porque parte de nós é cansaço...
Mas a outra parte é vontade...

Que tudo aquilo que você vê e escuta possa
lhe trazer conhecimento...
Que essa escola possa ser longa e feliz...
Porque parte de nós é o que vivemos...
Mas a outra parte é o que esperamos...

Que a manhã possa lhe oferecer todo dia a
divina luz...
Que você possa fazê-la seu único e verdadei-
ro caminho...
Porque parte de nós é dúvida...
Mas a outra parte é crença...

Que você possa aprender a perder sem se sen-
tir derrotado...
Que isso possa fazer você cada vez mais guerreiro...
Porque parte de nós é o que temos...
Mas a outra parte é sonho...

Que durante a sua vida você possa construir
sentimentos verdadeiros...
Que você possa aceitar que só quem soube da
sombra, pode saber da luz...
Porque parte de nós é angústia...
Mas a outra parte é conforto...

Que você nunca deixe de acreditar...
Que nunca perca sua fé...
Porque parte de Deus é amor...
E a outra parte também!

Parte de nós

FEVEREIRO
01 – Dia do Publicitário
02 – Dia de Iemanjá e do Agente Fiscal
05 – Carnaval - Dia do Datiloscopista
06 – Cinzas
07 – Dia Nacional do Gráfico
10 – Dia do Atleta Profissional
11 – Dia Mundial do Enfermo e do Zelador
16 – Dia do Repórter
19 – Dia do Esportista
23 – Dia do Rotariano
27 – Dia Nacional do Livro Didático; do

Agente Fiscal e do Idoso.

Datas Comemorativas

Joaquim Reche, 80 anos, aposentado,
residente em Catanduva, casado com D. Jo-
vina Bedutti Reche, tem três filhos - Maria
de Lourdes, Júlia Aparecida e José Roberto
e 3 netos.

Pessoa ativa, que cuidava dos próprios
negócios e dos filhos, Sr. Joaquim teve um
tumor de laringe, iniciado com uma rouqui-
dão que o incomodava muito. Procurou pelo
Dr. Sérgio Perez, que o encaminhou para o
Drº Antonio Ângelo Bocchini. Após vários
exames, Dr. Bocchini detectou o tumor e
indicou a cirurgia, realizada com sucesso
em março de 1999. Sr. Joaquim não apre-
sentou nenhum problema nos 12 dias em
que ficou internado e nem mesmo no perío-
do em que fez radioterapia - 35 aplicações.

A filha, Maria de Lourdes Reche de
Grande, conta que o pós-operatório foi um
período muito difícil. “As dietas tinham que
ser líquidas, através de sonda; depois se ali-
mentou com canudinho”, conta ela, acres-
centando que após 30 dias da operação seu
pai apresentou grande melhora, passando a
fazer as refeições normalmente.

O tratamento de Sr. Joaquim, segundo
Maria de Lourdes, foi muito bom. Ela disse
que não tem palavras para manifestar a aten-
ção dada pelo Drº Bocchini, que se tornou
amigo do seu pai. Elogia muito os funcio-

nários dos dois hospitais – “são ótimos”,
ressalta. Lembra que no período em que
Sr. Joaquim esteve internado sempre per-
mitiam sua entrada na Enfermaria para fa-
zer-lhe companhia e caminhar com ele.

“Recebemos da Enfermagem e de ou-
tros funcionários do Hospital Padre Albino
um tratamento de primeiro mundo”, disse.
Quanto ao atendimento recebido dos funcio-
nários do Hospital Emílio Carlos, Maria de
Lourdes afirma que também foi excelente.
“Se for falar tudo de bom não caberia numa
página; é muita atenção”, salienta.

Hoje, Sr. Joaquim leva uma vida nor-
mal, pois está completamente curado. Ali-
menta-se de tudo, é completamente indepen-
dente, cuida dos próprios negócios e dos fi-
lhos.

História de paciente
Joaquim Reche

DIVULGAÇÃO

Sr. Joaquim está completamente curado.

Precisamos uns dos outros
Havia uma garotinha que gostava de

passear pelos jardins. Um dia vê uma bor-
boleta espetada em um espinho. Muito cui-
dadosamente solta-a e a borboleta começa
a voar para longe.

Então, ela volta e lhe diz: - Por sua bon-
dade, vou conceder-lhe seu maior desejo.

A garotinha pensou por um momento e
replicou: - Quero ser feliz. A borboleta in-
clinou-se até ela e sussurrou algo em seu
ouvido e desapareceu subitamente.

A garota crescia e ninguém na terra era
mais feliz do que ela. Sempre que alguém
lhe perguntava sobre o segredo de sua feli-
cidade, ela somente sorria e respondia:

- Soltei a borboleta e ela me fez ser fe-
liz. Quando ela ficou bem velha, os vizinhos
temeram que o seu segredo fabuloso pudes-
se morrer com ela.

- Diga-nos, por favor - eles imploravam
- diga-nos o que a fada disse. Agora, a amá-
vel velhinha simplesmente sorriu e disse:

- Ela me disse que todas as pessoas, por
mais seguras que pudessem parecer, preci-
savam de mim! Na verdade, nós todos pre-
cisamos uns dos outros; eu, por exemplo,
preciso de você, do seu carinho e da sua
amizade. Mas não se esqueça: Amizade é

sempre querer a pessoa que ama ao seu lado.
Amizade não é ocasional, interessada ou
pretensiosa. Amizade é para ser constante e
para sempre. Quando você ajuda a alguém,
por mais pequeno que seja, você está libe-
rando felicidade para sua vida. Felicidade
implica em ajudar o próximo, se doar. Se
você ainda só quer receber, a tal felicidade
nunca lhe baterá a porta.

(Extraído do livro Anjo Bom - Clara Athayde)

 Materiais Elétricos e Iluminação

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

e-mail: eletromais@eletromais.com.br

• Serviços de Alta Tensão
• Cabines de Medição • Cabines

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

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

• Fabricação Própria de Postes de Concreto

ELETROMAIS, a energia positiva de Catanduva e Região.

Viver
Viver é chegar onde tudo começa.
Amar é ir onde nada termina.
Viva como se fosse cedo.
Reflita como se fosse tarde.
Sinta o que você diz com carinho.
Diz o que você pensa com esperança.
Pense no que você faz com fé.
E principalmente faça
o que você deve fazer com muito amor!
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Utilidades do sal em diversas situações - final
Lavanderia - Eliminador

de espuma - É desagradável
quando a máquina de lavar der-
rama espuma; então, mantenha
o saleiro à mãos e borrife sal
quando a espuma ameaçar trans-
bordar.

Realçante de cores - Anti-
gamente era comum as donas-
de-casa lavarem chita com água
e sal para fixar a cor. Hoje as co-
res dos tecidos já vêm fixadas,
podendo os mesmos irem para
a máquina de lavar sem proble-
mas. Entretanto, o sal torna mais
clara as cortinas laváveis e os
tapetes de fibra.

Outros auxílios para a lava-
gem de roupas - Retire as man-
chas de suor das roupas colocan-
do-as de molho em água com sal
antes de lavá-las (4 colheres de
sopa em 1 litro de água).

Clareie os tecidos de algo-
dão ou linho amarelecido fer-
vendo-os por 1 hora em solução
de sal e bicarbonato de sódio.

Outro segredo: em climas
muitos frios, as roupas não irão
congelar no varal se você acres-
centar um pouco de sal na últi-
ma enxaguada.

Tire as manchas de roupas
(inclusive as manchas de san-
gue), colocando-as de molho em
água fria com sal; lave com água

Quem olha para fora, sonha;
quem olha para dentro, desperta! Carl Young

morna, depois coloque-as em
água com sabão e ferva após a
lavagem. Precaução: Proceda
assim somente com tecidos de
algodão, linho ou outros que
possam receber calor alto.

Mágica - Mofo - Quando as
roupas ou os artigos de casa mo-
farem, molhe os locais mancha-
dos com uma mistura de suco de
limão e sal e depois estenda-os
ao sol, no varal, para um desco-
ramento natural. Complete o tra-
tamento com uma lavagem com-
pleta e secagem.

Quintal - Cuidados com
animais de estimação - As pul-
gas gostam tão pouco de sal
quanto os animais de estimação
gostam das pulgas. Para afugen-
tá-las, experimente borrifar sal
no seu cão ou gato. De vez em
quando uma boa borrifada na
casa do cachorro ajuda a afastar
as pulgas.

Limpeza de bronze - Ma-
çanetas e outras peças de bron-
ze adquirem novo brilho quan-
do esfregadas com uma pasta de
sal, obtida misturando-se partes
iguais de sal, farinha de trigo e
vinagre. Deixe por 1 hora ou
mais e depois limpe com um
pano macio ou uma escova para
dar o polimento final. Para pe-
ças de cobre, proceda da mes-
ma maneira.

Culinária
Bolo super fino de fubá

1/2 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de farinha de tri-
go
2 xícaras (chá) de fubá
1 colher (sopa) de fermento em
pó
1 colher (café) de sal
1 lata de leite condensado
250 g de manteiga amolecida
7 gemas
7 claras em neve

açúcar para polvilhar
Peneire juntos o açúcar, a

farinha, o fubá, o fermento e o
sal. Misture o leite condensado,
a manteiga, as gemas e, por úl-
timo, as claras. Coloque na fôr-
ma untada e polvilhada com fa-
rinha. Asse no forno pré-aque-
cido por cerca de 40 minutos.
Desenforme quente e polvilhe o
açúcar.

Dicas para ficar sem cigarro
Muitos começam o ano pro-

metendo fazer regime, parar de
fumar, entre tantas outras... Para
quem se dispôs a parar de fumar,
seguem algumas dicas:

01 – MARQUE UMA DATA
PARA COMEÇAR.

02 – PROCURE APOIO.
• fale com seu médico;
• converse com ex-fumantes;
• procure amigos e familiares;
• junte-se a um grupo de pessoas
que tentam parar de fumar.

03 – ELIMINE TENTAÇÕES.
• não deixe cigarros por perto;
• guarde isqueiros, cinzeiros;
•  agende seus horários com menor
estresse.

04 – MUDE A ROTINA.
• realize um projeto “engavetado!;

Em troca, você melhora a saúde
• Seu hálito, roupa e carro ficam sem cheiro
• Melhora a performance na atividade física
• Faz economia
• Reduz o envelhecimento da pele
• Fica com o paladar e olfato aguçados
• Acaba com as preocupações com a saúde em razão do fumo
• Dá um exemplo para as crianças
• Pára de se preocupar em incomodar os outros com o cigarro.

Para evitar rugas...
• Limpar,tonificar e hidratar o rosto duas vezes por dia
• Evitar sol entre 10h00 e 16h00 e usar protetor solar diariamente
• Usar óculos escuros para não franzir a região dos olhos
• Não ser “careteiro”, mas praticar exercícios faciais.

• beba muita água;
• mude o caminho para o trabalho;
• não se sente para fumar.

05 – CONTORNE A URGÊN-
CIA DE FUMAR.
• a “fissura” dura segundos e
passa;
• faça exercícios respiratórios;
• escove os dentes;
• tome os medicamentos, quando
prescritos.

06 – NÃO ENGORDE.
• evite alimentos que provoquem
vontade de fumar;
• evite doces, café, chá e álcool;
• coma três refeições;
• tenha à mão petiscos diet (ce-
noura, canela) chicles e doces sem
açúcar;
• aceite que você pode ganhar al-
guns quilos;
• aumente a atividade física.

Pára-brisa de carros - Es-
fregue um pouco de sal umede-
cido na parte externa do pára-bri-
sa de seu carro para evitar aderên-
cia do gelo, da neve ou geada.

Soro caseiro - Para crian-
ças que apresentam sintomas de
vômitos e diarréias: adicionar 1
pitada de sal e 1 punhado de açú-

car, ou então, 2 colheres de sopa
de açúcar e 1 colher de café de
sal, a 1 litro de água filtrada fer-
vida. Dar para a criança peque-
nas doses de ½ em ½ hora. O
soro caseiro deve ter o gosto da
lágrima.

Referências: Indústria de
Processos Químicos
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AVOHPA encerra 2007 com 80 voluntários
A Associação de Voluntários do Hospi-

tal Padre Albino (AVOHPA) integrou ao seu
quadro, no mês de novembro, 16 voluntá-
rios, que passaram por treinamento, rece-
bendo orientações quanto ao trabalho vo-
luntário e os cuidados que devem ter no
ambiente hospitalar. Depois de visitarem
os setores do hospital, os novos voluntários
escolheram para atuar a Pediatria, Materni-
dade, Unidade de Urgência e Emergência,
4º andar, Hemodiálise e sala da Avohpa.

De acordo com irmã Ana Maria, presi-
dente da AVOHPA, a Associação encerra o
ano com 80 voluntários, mas ainda há seto-
res do hospital que precisam deste trabalho.
A pessoa interessada em ser voluntária pre-
cisa ir até o Hospital Padre Albino e procurar
pela irmã Ana Maria Custódio para entrevis-
ta e preenchimento do termo de adesão.

Os novos voluntários são Nataly Ferrei-

ra, Camila Aparecida
Simão (Itajobi), Ra-
fael Augusto G. Co-
lombo (Itajobi), Edi-
néia das Dores Arru-
da Campos (Novais),
Gisele Pegorallo Bar-
bosa, Maria do Car-
mo Paschoaleto do
Nascimento, Aline
Cristina Martinelli da
Silva (Novo Horizon-
te), Ana Paula de Oli-
veira, Karina Paula
Caruso, Simone Apa-
recida Gouveia (Itápolis), Sandra Silva Au-
gusto, Ana Lígia Argolo de Souza, Carlos
Alberto Pereira (Santa Adélia), Roseli Mara
dos Santos Toledo, Carlos Eduardo dos San-
tos e Rodrigo Morialli.

Parte dos novos voluntários
integrados em novembro.

AVOHPA

Festa de Natal na Hemodiálise
A Associação de Voluntários do Hos-

pital Padre Albino (AVOHPA) realizou dias
20 e 21 de dezembro, nos períodos da ma-
nhã e tarde, uma festa de Natal para os pa-
cientes da Hemodiálise.

Quatro voluntários da AVOHPA parti-
ciparam da festa em cada período, ofere-
cendo salgados, doces e refrigerantes. O
ponto alto foi o bingo, com sorteios de brin-
des doados. “Quando o paciente ‘batia’ no
bingo uma pessoa vestida de Papai Noel
entregava o presente”, informou Rodrigo
Morialli, voluntário da Avohpa.

Irmã Ana Maria Custódio, presidente
da Avohpa, disse que os pacientes gostam

Atividades como esta contribuem
para o bem estar dos pacientes.

AVOHPA

Missa de Natal
Dia 20 de dezembro, às 15h00, na sala de

espera da Ortopedia do Hospital Escola Emílio
Carlos, Padre Edson (Edinho) Roberto Morettin
celebrou uma missa em ação de graças pelo Na-
tal, que teve a participação de conselheiros da
Fundação, funcionários, pacientes e familiares.

“A missa de Natal é especial por ser de ação
de graças por todos os trabalhos realizados du-
rante o ano de 2007 no hospital na área da hu-
manização e pela Pastoral da Saúde”, explicou
Padre Edinho. Ao final da missa o conselheiro
Prof. Nélson Lopes Martins falou em nome da
Fundação.

A organização da missa foi do Grupo de
Trabalho de Humanização e do Serviço Social
do Hospital Escola Emílio Carlos.

Missa em ação de graças pelos trabalhos
realizados.

IMPRENSA/FPA

Primeiro bebê de 2008
nasceu no HPA

O primeiro bebê de 2008, Renato Men-
des de Souza (foto), nasceu na Maternidade
do Hospital Padre Albino às 10h05 do dia 1º.
Com 3.565 quilos
e 51 centímetros,
ele é filho do casal
Kamila Costa Be-
zerra Mendes e
Wanderson Jôna-
tas de Souza, am-
bos com 18 anos,
de Catanduva e
usuários do Padre
Albino Saúde.

muito dessa atividade, pois ela contribui
para distraí-los enquanto realizam a hemo-
diálise.

Natal na Pediatria
A AVOHPA fez a

festa de Natal na Pedia-
tria nos dias 21 e 22 de
dezembro, às 14h00,
para pacientes e acom-
panhantes, com entrega
de presentes e a presen-
ça do Papai Noel.

Irmã Ana Mar ia
Custódio, presidente da
Associação, informa
que nos dois dias foram
feitas muitas brincadei-
ras e trabalhos lúdicos
com as crianças, que ain-
da ganharam bolo, sal-
gados, refrigerantes e brinquedos, doa-
dos por voluntários da empresa Micro-
lins, no dia 21, e da Companhia Nacio-
nal de Energia Elétrica, no dia 22.

No sábado, dia 22, a part ir das
15h00, a Avohpa entregou para cada pa-
ciente internado, inclusive os da Unida-

A Avohpa contou com a solidariedade de empresas
na doação dos presentes.

 AVOHPA

NOTÍCIA DA MANHÃ

de de Urgência e Emergência, aproxi-
madamente 90 kits sacolinhas de presen-
te, sendo um aparelho de barbear, sabo-
nete, creme e escova dental e um lenço
para os homens e esmalte, sabonete, cre-
me e escova dental e um lenço para as
mulheres.
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Enfermagem lança sua revista
O curso de Enfermagem das

Faculdades Integradas Padre Al-
bino lançou dia 13 de dezembro
a sua revista, CuidArte Enferma-
gem. A solenidade contou com a
presença do Diretor Geral das Fa-
culdades Integradas Padre Albi-
no, Dr. Nélson Jimenes, profes-
sores do curso e convidados.

A Coordenadora do curso,
Jussara Sperandio, disse que a
revista aborda temas relaciona-
dos à área da saúde, especifica-
mente os relacionados com a
Enfermagem. Ela reúne artigos
originais de revisão e atualiza-
ção sobre temas relacionados a
cuidados preventivos e promo-
cionais, visando contemplar o

binômio saúde-doença.
Virtude Maria Soler, pro-

fessora do curso de Enferma-
gem e editora, informou que a
revista abrirá espaço também

O Conselho Editorial da revista. Papai Noel traz a revista:
sonho realizado.

FOTOS: ENFERMAGEM

para trabalhos de iniciação ci-
entífica desenvolvidos por gra-
duandos. “Os artigos foram re-
digidos por enfermeiros pesqui-
sadores da área do ensino e da
assistência”, disse ela, acrescen-
tando que o material foi avalia-
do pelo Conselho Editorial e
pela bibliotecária Marisa Centu-
rion Stuchi.

De acordo com Virtude So-
ler, “a idéia do lançamento da

revista surgiu da necessidade de
divulgação dos resultados das
pesquisas científicas desenvol-
vidas pelo curso de Enfermagem
das Faculdades Integradas Padre
Albino e das reflexões críticas
sobre a pesquisa científica”.

A revista, inicialmente, será
semestral e o primeiro número
tem tiragem de 600 exemplares,
com distribuição gratuita.

Funcionários da Enfermagem do “Emílio
Carlos” ganham bolsas de estudo

Dia 19 de dezembro foram
sorteadas quatro bolsas de estudo
solicitadas às escolas técnicas pela
Enfermeira Silvia Brizoti, respon-
sável pelo Serviço de Enfermagem
do Hospital Escola Emílio Carlos.

As bolsas doadas pelo Cen-
tro Educacional Múltipla Esco-
lha (CEME) foram sorteadas
para os funcionários Vanessa do
Carmo Vicente Gravata, do Ser-
viço de Higiene e Limpeza (Au-
xiliar de Enfermagem) e Jeferson
Marcelo (Técnico de Enferma-
gem); as bolsas doadas pelo Cen-
tro Educacional e Técnico de
Catanduva (CETEC) foram para
Maria Ap. Bezerra, do Serviço de
Higiene e Limpeza (Auxiliar de
Enfermagem), e Paulo Quintino
(Técnico de Enfermagem).

NATAL

No dia 13 de dezembro,
funcionários e médicos do Ser-
viço de Quimioterapia e mem-
bros da Associação de Volun-
tários do Combate ao Câncer
distribuíram panetones para
os pacientes; no dia 19, os Gi-
deões visitaram os pacientes
internados e entregaram o
Novo Testamento; no dia 25
um voluntário anônimo vestido
de Papai Noel e sua equipe pre-
sentearam os pacientes interna-
dos com brincadeiras e uma
lembrancinha.

O Serviço Social e o Serviço
de Enfermagem do hospital distri-
buíram panetones para os pacien-
tes internados no Dia de Natal.

Em sentido horário: Funcionários sorteados com bolsas;
entrega de panetone na Quimioterapia; visita dos Gideões;
entrega de panetone para pacientes.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Livro de receitas tem renda
doada ao “Emílio Carlos”

A diretora do CCAA de Ca-
tanduva, Rosmari Calza Ornellas,
lançou no ano passado o livro de
receitas É assim que se ajuda, com
renda da venda dos exemplares
doada ao Hospital Escola Emí-
lio Carlos, da Fundação Padre
Albino.

O livro traz 195 receitas (do-
ces e salgadas) que, segundo
Rose Ornellas, foram classifica-
das pelos alunos, familiares e
alunos do CCAA de Catanduva
e Taquaritinga “como as mais
gostosas, fáceis e econômicas”.

Para a diretora do CCAA, o

envolvimento dos pais, a alegria
das crianças, o senso de cidadania
e responsabilidade de todos foram
realmente os verdadeiros ingredi-
entes do livro, “os mais importan-
tes, os quais saboreamos durante
todo o tempo e até agora”.

O exemplar
do livro custa
R$ 20,00 e para
ser adquirido
basta ligar para
o Hospital
Emílio Carlos,
t e l e f o n e
3531.3200.

Enfermagem recebe inscrições para curso
de Didática do Ensino em Saúde

O curso de Enfermagem
das Faculdades Integradas Pa-
dre Albino estendeu o perío-
do e recebe, até 31 de janeiro
próximo, inscrições para o cur-
so de Didática do Ensino em
Saúde, dirigido a profissionais
de saúde que atuam ou preten-
dem atuar como docentes do
ensino médio/profissionalizan-
te e superior. O curso será rea-
lizado com turmas de no míni-
mo 20 alunos, em três encon-
tros mensais aos sábados, das
7h30 às 11h30 e das 13h30 às
17h30.

O objetivo do curso é qua-
lificar docentes para atuar no
ensino médico/superior, pro-
porcionando-lhes o desenvolvi-
mento de consciência crítica da
importância da educação e do
professor universitário frente
aos desafios da contemporanei-
dade. O corpo docente será
constituído de professores dou-
tores, mestres e especialistas
com larga experiência na área da
Educação e docentes das Facul-
dades Integradas Padre Albino.

Mais informações sobre o
curso pelo fone 17-3531.3771.
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Ceprajur do Direito atende e orienta a população
O CEPRAJUR – Centro de

Prática Jurídica do curso de Di-
reito das Faculdades Integradas
Padre Albino, por meio de seu
escritório de assistência jurídi-
ca gratuita, que funciona em
parceria com o padre Osvaldo,
da Paróquia Imaculada Concei-
ção, no bairro Bom Pastor, aten-
deu cerca de 120 pessoas caren-
tes no ano de 2007, contando com
27 estagiários do 3º, 4º e 5º anos
orientados pelos professores Do-
nizett Pereira, titular das cadeiras
de Direito Civil e Direito Roma-
no e Coordenador do CEPRA-
JUR, e Odir Züge Júnior, titular
da cadeira de Direito Comercial.

O Escritório de Assistência
Jurídica funciona de segunda,
quarta e sexta-feira das 14h00 às
17h00 e em 2007 exerceu suas
atividades do dia 12 de Feverei-

ro a 29 de Junho e de 1º de Agos-
to a 30 de novembro, compre-
endendo 102 dias de funciona-
mento. A maioria dos atendi-
mentos foi para pessoas do sexo
feminino (81%).

O Escritório de Assistência
Jurídica do CEPRAJUR não é
apenas um núcleo jurídico; é um
instituto que congrega, ao mes-
mo tempo, atividades de prática
e orientação jurídica, extensão
à comunidade, grupo de estudos
de casos concretos, atividades
de conscientização dos direitos
da população menos favorecida
e noções de cidadania. “Preten-
de-se que o aluno, no contato
direto com a realidade social,
aprenda a solucionar demandas
judiciais, onde, orientados pelos
professores, auxiliam na orien-
tação e encaminhamento dos

Curso de Direito forma sua primeira turma
O curso de Direito das Fa-

culdades Integradas Padre Albi-
no realizou neste mês de janeiro
as solenidades públicas de for-
matura da sua primeira turma.

No dia 08 foi celebrada mis-
sa em ação de graças às 19h00
na Paróquia de São Francisco.
No dia 10, no Teatro Municipal,
houve culto ecumênico, às
19h00, seguido da colação de
grau, com a presença de autori-
dades, familiares e público em
geral. No dia 11, às 21h00, jan-
tar no Buffet Mazzi. O baile co-
memorativo foi realizado no dia
12, às 22h00, no Clube de Tênis
de Catanduva.

Dia 07 de dezembro último,
às 19h30, no auditório do Cam-
pus I (FAECA), foi realizada a
solenidade formal de conclusão

Mais de 120 pessoas carentes foram atendidas em 2007 por 27 estagiários.

O Ceprajur está localizado no bairro Bom Pastor.

ARQUIVO

assistidos aos órgãos públicos
competentes, na facilitação de
diálogo entre as partes litigantes
e ingresso de ações judiciais, para
solução definitiva dos litígios”,
esclarece o seu Coordenador,
Donizett Pereira.

O Escritório de Assistência
Jurídica, anexo à Paróquia Ima-
culada Conceição, inaugurado
dia 07 de maio de 2005, locali-
za-se na Rua São Leopoldo nº
80, no bairro Bom Pastor.

O NAJEA (Núcleo de apoio
jurídico às entidades assistenci-
ais), outro órgão ligado ao CE-
PRAJUR, acompanhou o pro-

cesso de reestruturação dos es-
tatutos da Sociedade Espírita
“Obreiros do Bem”, da cidade
de Palmares Paulista.

O Núcleo de Extensão do
curso de Direito, coordenado
pela Profª Rima Gorayb, traba-
lhou  com o tema “Os direitos
específicos dos portadores de
necessidades especiais”. Duran-
te o ano os alunos foram prepa-
rados para realizar palestras nas
salas de aula das escolas de Ca-
tanduva, o que deve acontecer
nesse ano de 2008, com previ-
são de atendimento a trezentas
pessoas.

das atividades letivas da primei-
ra turma. Na oportunidade, a
Congregação e o Colegiado Do-
cente do curso se reuniram para
os procedimentos formais da co-
lação do grau, em cerimônia re-
servada com os alunos.

Em votação, os alunos for-
maram a lista dos homenagea-
dos da formatura da primeira
turma, que foram: Patrono: Prof.
Dr. Alysson Leandro Barbate
Mascaro; Paraninfo: Prof. Luis
Antônio Rossi; Homenageados
especiais: Prof. Guilherme Le-
guth Junior e Profª Laiz Sam-
paio Pereira Tognella e Funcio-
nária homenageada: Márcia
Mota Zirondi.

A oradora oficial foi Beatriz
Trigo e o juramentista, Rogério
Buraschi Antunes.

A primeira turma do curso de Direito.

DIVULGAÇÃO

Livro de Professora do Direito é
destaque na “Folha”

O livro “O Direito de Super-
fície”, de autoria da Profa. Rima
Gorayb, Professora Titular de
Direito Civil do curso de Direi-
to das Faculdades Integradas Pa-
dre Albino, foi destaque dia 05
de janeiro no jornal “Folha de
São Paulo”, na coluna de livros
jurídicos do jurista Walter Ce-
neviva. A obra, publicada há
poucos meses pela Editora
Quartier Latin foi noticiada
por Ceneviva na primeira co-
luna do ano de 2008, destacan-
do o fato de ser uma pesquisa
de nível sobre o assunto, rea-
lizada a título de Mestrado pela
autora, na PUC do Rio de Ja-
neiro.

Rima Gorayb lançou sua
obra em Catanduva, e, desde

então, o livro vem ganhando
projeção no cenário jurídico na-
cional. Trata-se de um estudo
pioneiro sobre o direito de su-
perfície, uma modalidade nova
dos direitos reais.

O curso de Direito das Fa-
culdades Integradas Padre Al-
bino tem se destacado tanto
pela qualidade do ensino como
também pelo fato de contar com
muitos autores de livros jurídi-
cos e juristas de renome nacio-
nal em seu corpo docente. Den-
tre outros, o seu Coordenador,
Prof. Dr. Alysson Mascaro, o
Prof. Eduardo Carrion, na área
do Direito do Trabalho, o Prof.
Dr. Fernando Mourão, na área
do Direito Internacional, além
da Profa. Rima Gorayb.
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Faeca Júnior faz Campanha de Natal com crianças do Eldorado
A FAECA Júnior, Empre-

sa de Consultoria do curso de
Administração das Faculdades
Integradas Padre Albino, reali-
zou mais uma edição da Cam-
panha Natal Júnior, projeto so-
cial que consiste em proporci-
onar um dia especial para cri-
anças de bairros carentes de Ca-
tanduva.

Elisangela Ramos, Direto-
ra de Responsabilidade Socio-
ambiental da Faeca Junior, in-
formou que participaram do
Natal Junior cerca 70 crianças
do Jardim Eldorado, com faixa
etária de 03 a 14 anos de idade.

A diretora informou tam-
bém que o evento foi realiza-
do, com sucesso, dia 15 de de-
zembro último, em uma cháca-
ra e só foi possível com a ven-
da de camisetas, apoio da ACE
(Associação Comercial e Em-
presarial) e várias empresas de
Catanduva, além de professo-
res do curso de Administração.
Ela destaca o apoio especial do
vereador Nélson Lopes Mar-

tins, que conseguiu junto a Pre-
feitura de Catanduva os ônibus
para o transporte das crianças.

“As crianças chegaram na
chácara por volta das dez ho-
ras, tomaram café da manhã,
participaram de várias ativida-
des com recreacionistas, almo-
çaram e receberam a visita do
Papai Noel, que distribuiu uma
lembrancinha para cada uma -
um momento de muita emo-
ção”, relatou Elisangela.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Faculdades Integradas realizam
Processo Seletivo Continuado 2008

As Faculdades Integradas
Padre Albino, conforme previs-
to no Edital do Processo Seleti-
vo Unificado 2008, publicado
no DOU de 18.10.07, divulgou
as instruções para o Processo
Seletivo Continuado dos cursos
de Administração, Direito, Edu-
cação Física e Enfermagem.

As inscrições e o agenda-
mento das provas deverão ser
feitos diretamente nas secreta-
rias dos respectivos cursos, no
período de 07 a 31 deste mês
de janeiro. Administração e
Direito, no Campus I, na Rua
Seminário 281, São Francisco,
fone (17) 3522-2405; Educa-
ção Física, no Campus II, na
Av. Paulo de Faria s/n. Parque
Iracema, Conjunto Esportivo
Municipal, fone (17) 3522-
7656; Enfermagem, no Cam-
pus sede, na Av. São Vicente
de Paulo 1455, fone (17) 3531-
3228. O horário de funciona-
mento das secretarias é único –
das 8h00 às 17h00, de segunda

a sexta-feira, e das 8h00 às
11h00, aos sábados.

A prova será realizada na
sede do curso pretendido e cons-
tará de uma redação e da avalia-
ção do histórico escolar do can-
didato. Para a classificação se-
rão consideradas a nota da re-
dação (valor de 0 a 10) e a ava-
liação do histórico escolar.

A matrícula será realizada
no período de 07 a 09 de feve-
reiro nas secretarias dos cursos,
mediante a apresentação dos se-
guintes documentos: 2 fotos
3x4, cópia do CIC, duas vias dos
documentos: certidão de nasci-
mento ou casamento, RG, docu-
mento militar, certidão de con-
clusão do ensino médio ou equi-
valente, histórico escolar; com-
provante de pagamento da pri-
meira mensalidade do curso e
assinatura do contrato de pres-
tação de serviços educacionais.

Mais informações nas se-
cretarias dos cursos ou pelo fone
0800.7725393.

A coordenação do
evento ficou a cargo do
professor Cleber Peres,
juntamente com os alu-
nos componentes da
Faeca Junior e alunos
do curso de Adminis-
tração das Faculdades
Integradas Padre Albi-
no, fechando as ativida-
des do ano de 2007.

Crianças com presentes. Café da manhã.

Integração das crianças no
café da manhã.

Administração forma sua 33ª Turma
O curso de Administração

das Faculdades Integradas Padre
Albino realizou neste mês de ja-
neiro as solenidades de forma-
tura da sua 33ª Turma.

A programação teve início
no dia 15 com Missa de Ação
de Graças, às 19h30, na Igreja
de São Francisco de Assis, sen-
do padrinhos os professores Ale-
xandre Teso e Cristiane Páschoa.
No Clube de Tênis Catanduva
houve dia 17, às 19h00, Culto
Ecumênico e Colação de Grau;

dia 18, às 22h00, jantar, e no dia
19, às 23h00, baile de gala.

A turma teve o nome de
“Cleber Peres”, por patrono Dr.
Olegário Braido e por paranin-
fo o Prof. Antonio Agide Mota
Júnior. As homenagens foram fei-
tas para o Prof. Laércio Pereira da
Silva e para a funcionária Heloi-
sa Helena Figueiredo Ferreira. O
orador foi Thiago Ângelo Barro-
zo, a juramentista, Alene Barro-
zo e a outorga de Grau para Gus-
tavo Aparecido de Souza.

Com esta turma já foram formados 2.459 Administradores.

DIVULGAÇÃO



JANEIRO 2008 JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO10

GU  A  MED  CO
CLÍNICA MÉDICA

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

CLÍNICA MÉDICA/REUMATOLOGIA

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

DOENÇA DO SONO

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

ELETROCARDIOGRAFIA

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

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

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

GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA

• Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959 – Fone: 3522.6684

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASONOGRAFIA/SEXÓLOGA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

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

ACUPUNTURA

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

BRONCOSCOPIA

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

CARDIOLOGIA

• Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455 – Fones: 3522.6216 –
3523.6051
• Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658 – Fone: 3522-3166
• Dr. Mauro Forster
Rua Teresina, 755 - Fone: 3523.1652
• Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 – Fone: 3522.3125
• Dr. Oswaldo Devito
Rua Aracaju, 645 - Fones: 3522.3104
/ 3523.23130
• Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 – Fone: 3522.3355

CIRURGIA GERAL

• Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 – Fone: 3523.7760
• Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689 – Fone: 3522.5381
• Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 – Fone: 3522.8047

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

• Dr. José Luís Sampaio Martins
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521.3839
• Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 – Fone: 3522.8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO DA FACE

E QUEIMADURAS

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

CIRURGIA VASCULAR

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

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA

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

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

MEDICINA DO TRABALHO

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

NEFROLOGIA

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

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)

Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral

eletroneuromiografia e potenciais
evocados auditivo e visual

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

Especialização em dores de cabeça
Eletroencefalografia computadorizada e

mapeamento cerebral

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

NUTROLOGIA

(Obesidade e Emagrecimento)

• Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522.9027

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA E
LENTES DE CONTATO

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

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

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

ORTOPEDIA/MEDICINA
ESPORTIVA/TRAUMATOLOGIA

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

OTORRINOLARINGOLOGIA

• Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586 - Fone: 3522-1199

• Dr. Waldecir Veni Sacchetin
Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522-
4269

PEDIATRIA

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

PEDIATRIA E  PUERICULTURA

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

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS

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

PSIQUIATRIA

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

REUMATOLOGIA

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

UROLOGIA

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

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

• Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº.
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Professores da Medicina esclarecem sobre a febre amarela
Ricardo Santaella Rosa,

médico, e Manzélio Cavazzana
Júnior, biólogo, professores, res-
pectivamente, das disciplinas de
Medicina Preventiva e Social e
Parasitologia do curso de Medi-
cina (FAMECA) das Faculdades
Integradas Padre Albino falaram
sobre a febre amarela, esclare-
cendo muitas dúvidas, inclusive
com relação à necessidade de
vacinação.

Prof. Manzélio explicou que
a única diferença entre febre
amarela silvestre e urbana é o
modo de transmissão. A silves-
tre é uma doença de animais,
transmitida pelo mosquito hema-
gogo, entre macaco, mosquito,
macaco; a urbana é transmitida
pelo aedes aegypti, o mesmo
transmissor da dengue, ou seja,
entre mosquito e homem. “O ho-
mem só adquiriu a doença quan-
do entrou em contato com os
mosquitos nas zonas silvestres”,
emendou Dr. Ricardo.

Dr. Ricardo Santaella infor-
mou que após a picada do mos-
quito a doença se manifesta em
dois momentos. No primeiro,
após a picada, os primeiros sin-
tomas surgem depois de três a
quatro dias: a pessoa tem febre,

dores no corpo, dor de cabeça, dor
nas juntas e mal estar. Esses sin-
tomas, parecidos com os da den-
gue e de um quadro gripal, depois
desaparecem. No segundo mo-
mento da doença, o mais grave,
a pessoa fica com o olho amare-
lo, apresenta inflamação no fíga-
do, comprometimento dos rins,
dos pulmões, do sistema nervo-
so central e até quadro hemorrá-
gico. “A pessoa está com uma he-
patite grave, diz ele, assemelhan-
do-se à dengue hemorrágica, sen-
do que 50% dos pacientes mor-
rem nessa segunda fase”, afirma.

O controle da doença é o
mesmo que se faz contra o mos-
quito da dengue, sendo o melhor
deles a vacinação, mas a pessoa
deve ter cuidado com depósitos
de água. “Temos que tomar mui-
to cuidado com relação à febre
amarela urbana”, alertou Prof.
Manzélio, lembrando que a den-
sidade do aedes nas cidades é
muito grande.

Os professores frisaram que
não há necessidade de vacinação
em massa. Explicaram que a re-
gião noroeste do Estado de São
Paulo, onde está situada Catan-
duva, encontra-se na área de tran-
sição, ou seja, localizada entre a

área ativa e área
sem possibilidade
de propagação do
vírus. O ideal é
manter-se vacina-
do, mas, por en-
quanto, só deve se
vacinar quem vai
para as regiões en-
dêmicas. “O mos-
quito não conhece
fronteiras; por isso
o nosso trabalho de
prevenção e orien-
tação”, ressaltaram eles.

A vacina imuniza a pessoa
por dez anos, mas começa a fa-
zer efeito depois de dez dias. Ela
é contra-indicada para crianças
com menos de seis meses de ida-
de e a pessoas com alergia a ovo
de galinha e seus derivados e a
outros componentes da vacina.
Pessoas com Aids ou em trata-
mentos, como radioterapia e qui-
mioterapia, e mulheres grávidas
devem consultar um médico an-
tes de decidir tomar a vacina.

Os professores frisaram que
não há risco de contrair a doen-
ça no litoral, mas alertam os que
praticam o ecoturismo. “Mui-
tas pessoas optam por esses
programas no carnaval, que ge-

Dr. Ricardo Santaella Rosa (à esquer-
da) e Prof. Manzélio Cavazzana Jr.

NOTÍCIA DA MANHÃ

Trabalho de professor da Medicina está entre os destaques de 2007 na Veja
O transplante autólogo do

epitélio pigmentado, feito pionei-
ramente no Brasil pelo Prof. Dr.
Rubens Camargo Siqueira, docen-
te da disciplina de Oftalmologia do
curso de Medicina (FAMECA) das
Faculdades Integradas Padre Albi-
no foi escolhido pela revista VEJA
como uma das dez maiores con-
quistas médicas de 2007.

Ao lado de descobertas fei-
tas nos principais hospitais e
centros de pesquisas do mundo,
o transplante foi considerado
“uma luz para a degeneração
macular”. Em abril do ano pas-
sado a VEJA e o jornal O Globo
já tinham publicado reportagens
sobre a novidade, apresentada
pelo Dr. Rubens em um congres-
so em Sevilha, na Espanha.

Leia o que a revista publi-
cou na sua retrospectiva de
2007, do dia 29 de dezembro:

Uma luz para a
degeneração macular

Durante um congresso of-

talmológico realizado na Espa-
nha, em abril, foram apresenta-
dos os primeiros resultados de
uma técnica (ainda experimen-
tal) que se tem revelado eficaz
no controle da degeneração ma-
cular, a principal causa de ce-
gueira em pessoas com mais de
60 anos. Trata-se do transplan-
te de um pedaço de retina para
a mácula, a estrutura responsá-
vel pela visão central. Ao ser
transplantado, o tecido assume
as funções maculares, detendo
o avanço da doença. Em meta-
de das cirurgias realizadas, a
degeneração foi estabilizada.
Nenhum método disponível até
o momento é capaz de reparar
o dano causado pela morte das
células dessa região do olho.

Dr. Rubens inaugurou re-
centemente, em São José do Rio
Preto, uma clínica e centro de
pesquisas, com três aparelhos
novíssimos, que a maioria dos
hospitais e clínicas dos grandes
centros brasileiros ainda não

ralmente são feitos em regiões
de mata ou de risco”, lembra-
ram, reafirmando, no caso, a
necessidade de vacinação.

CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO

Prof. Manzélio Cavazzana
Júnior disse que faltam profis-
sionais habilitados para esses
casos e por isso o curso de
Medicina (FAMECA) das Fa-
culdades Integradas Padre Al-
bino vai lançar um curso de
Especialização em Doenças
Infecciosas e Parasitárias,
com enfoque em diagnóstico
molecular e imunológico.

O início das aulas está pre-
visto para março.

possuem. São as mais recentes
criações da indústria mundial
para prevenir e combater doen-
ças como retinopatia diabética e
degeneração macular relaciona-
da à idade. Um deles é o retinó-
grafo com autofluorescência,
que dispensa o uso de contras-
tes. É um exame revolucionário,
desenvolvido para avaliar a ca-
mada do epitélio pigmentado da
retina, onde se originam diver-
sas doenças, como a degenera-
ção macular.

Também inédito na região é
o Laboratório de eletrofisiologia
ocular, que permite diagnosticar
com alto nível de certeza em
qual área da retina está locali-
zada a origem do problema de
visão. O Centro de Pesquisa ofe-
rece também o PHP (Preferen-
tial Hyperacuity Perimeter - Pe-
rímetro de Hiperacuidade Pre-
ferencial), o mais recente avan-
ço tecnológico para o diagnós-
tico da degeneração macular re-
lacionada com a idade (hoje so-

mente existem dois equipamen-
tos desse no Brasil). O PHP per-
mite detectar, logo no início,
processos de neovascularização
da coróide. São estes vasos anor-
mais que levam ao sangramen-
to e à perda de visão. Com o
PHP o tratamento pode ser ini-
ciado mais cedo, trazendo me-
lhores resultados.

“A área de prevenção e
combate às doenças da retina
está entre as que mais cresce-
ram na oftalmologia, nos últi-
mos anos”, explica o Dr. Ru-
bens. “Qualquer conquista é
sempre comemorada com entu-
siasmo - doenças como a dege-
neração macular e a retinopa-
tia diabética são as recordistas
de casos de cegueira.  Acompa-
nhar os avanços científicos e
tecnológicos exige dedicação
extrema do oftalmologista.
Constantemente surgem novas
técnicas ou novos equipamen-
tos destinados a preservar a vi-
são”, conclui ele.
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Capela do HPA, reformada e restaurada, é reaberta
A Capela do Hospital Pa-

dre Albino, totalmente refor-
mada e recuperada pela Fun-
dação Padre Albino, foi rea-
berta com missa em ação de
graças no último dia 21 de
dezembro, às 20h00, cele-
brada pelo padre Sylvio Fer-
nando Ferreira. A capela foi
reformada por etapas, sendo
que a Fundação Padre Albi-
no teve o apoio das Irmãs
Franciscanas da Imaculada
Conceição, que abriram um
Livro de Ouro para pedir aju-
da da comunidade.

Na primeira etapa das
obras, iniciada em 25 de ju-
nho, foi trocado o beiral, re-
visto o telhado, trocadas a tes-
teira e as calhas e feita a pin-
tura externa (paredes e esqua-
drias). Na segunda fase foi
concluída a pintura interna,
colocada uma grade, feito jar-
dim na entrada principal, re-
feita a iluminação interna e ex-
terna e retirado o revestimen-
to de madeira da parede do al-
tar, sendo feita pintura espe-
cial decorativa, com instala-
ção, no lado direito, de uma co-
luna de granito para o sacrário.

Durante as obras de reforma

lado. A capela tem área total
de 227,68 m2 e por não ser
provisionada e estar localiza-
da dentro de uma paróquia não
pode celebrar casamento, nem
batizado; apenas missas.

 Após a missa foram ho-
menageados Antonio Ventori-
ne, restaurador da pintura ar-
tística das paredes internas da
capela; Benedito Barbosa, res-
ponsável pela equipe de funcio-
nários da Manutenção do Hos-
pital Padre Albino; Antonio Pa-
nício, da Casa Luz, responsá-
vel pelo projeto luminotécnico,
assim como pela doação dos
equipamentos de iluminação
externa (fachada) e restauração
do lustre interno de cristal, e
Vanderlei Bozeli, que doou as
luminárias internas.

O presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação,
Olegário Braido, e o Diretor
de Manutenção e Obras, Edi-
son Bonutti, entregaram às ir-
mãs Anália, Ana Maria, Ma-
ria do Rosário, Deolinda e Te-
resa as chaves da capela.

As missas na capela do
Hospital Padre Albino são cele-
bradas todas as segundas-feiras
às 15h00.

Altar recuperado. Visão geral do altar. Foto de Padre Albino ampliada.

Participantes da missa 1. Participantes da missa 2.

A missa foi celebrada... ... por Pe. Sylvio Fernando
Ferreira

Homenageados na missa. Diretores e irmãs após en-
trega das chaves da capela.

O sacrário.Visão lateral do altar.

da capela foi encontrado, nos
porões do Hospital Padre Albi-
no, o antigo altar, de mármore

branco, utilizado por Padre Al-
bino para celebração das missas.
O altar foi recuperado e reinsta-

FOTOS: ARQUIVO


