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FIPA oferece 22 cursos de Pós-Graduação
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), através dos seus cursos de Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem
e Medicina, oferecem neste ano 22 cursos de Pós-Graduação. As inscrições estão abertas. Página 08.
Divulgação

Hospitais renovam convênio
Pró-Santas Casas
Dia 09 de janeiro último, o Vice-presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Prof. Nélson Lopes Martins, foi a São José
do Rio Preto para assinar o Projeto Pró-Santas Casas II do Governo
Estadual. Ao ato estiveram presentes o governador interino, deputado Vaz de Lima, e o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Luiz
Roberto Barradas Barata, entre outras autoridades. Página 09.

Bibliotecas dos hospitais
aceitam doações
DOAÇÃO Pe. Sylvio Fernando Ferreira entrega ao Banco de
Leite do Hospital Padre Albino um freezer comprado e doado
pelo Ministério de Coroinhas “São Domingos Sávio”, da Igreja
Matriz de São Domingos. Página 07.

Professora e alunas da Medicina
fazem pesquisa sobre violência
infantil em escolas
A professora de Pediatria e Puericultura do curso de Medicina,
Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, com a colaboração de três formandas de 2008 do curso, realizaram, no ano de 2007, uma pesquisa sobre violência infantil em duas escolas - uma da rede pública e outra da rede privada de Catanduva. O estudo teve como
objetivo investigar o conhecimento dos pais ou responsáveis por
crianças matriculadas no Ensino Fundamental sobre a violência
infantil e identificar a postura dos mesmos em relação à educação
de seus filhos. Página 11.

As bibliotecas dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos,
coordenadas, respectivamente, pela AVOFPA (Associação dos
Voluntários da Fundação Padre Albino) e Pastoral da Saúde, estão aceitando doações de livros e revistas. Página 06.

Campanha adquire mais de
6 mil metros de tecidos para
os hospitais em 2008
A campanha Este coração continua a bater por você, parceria entre a Fundação Padre Albino e a Rede (Companhia
Nacional de Energia Elétrica), arrecadou no ano de 2008,
R$ 113.727,00, que foram aplicados na compra de 6.312
metros de tecidos. Página 11.
Imprensa/FPA

HPA reforma sua Pediatria
A Fundação Padre Albino iniciou a reforma, com recursos
próprios, da Pediatria de internação do Hospital Padre Albino.
O término da reforma está previsto para o começo de abril próximo. Página 12.

AVOFPA convida interessados
em ser voluntários
A Associação dos Voluntários da Fundação Padre Albino (AVOFPA) está convidando pessoas interessadas em ser voluntários
para atuar nos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos. Página 11.

Peças confeccionadas com tecidos adquiridos com a renda da Campanha.

Um novo ano...
O que esperar de um novo ano?
Muitos esperam milagres, mudanças radicais, uma força
que não sabem de onde virá e que num passe de mágica transformará um desejo em realidade. Página 02.
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Um Novo Ano...
Paulo Roberto Gaefke
O que esperar de um novo ano?
Muitos esperam milagres, mudanças radicais, uma força que não sabem de onde virá e que num
passe de mágica transformará um desejo em realidade.
Acreditam ainda que “querer é poder”! Ledo engano, pois muitos querem tanta coisa e poucos
realmente conseguem ter.
É preciso muito mais do que o simples querer; é preciso ter os desejos como objetivos, traçar
metas palpáveis, colocar tijolos na massa.
E por falar em massa, tudo que é durável pede esforço, as facilidades costumam se transformar
em dores, os atalhos costumam fazer a gente perder tempo.
Determine a sua mudança, sim, mas não por que é dia 31 ou 1º. Determine porque precisamos
evoluir constantemente e deixar de fumar, emagrecer, ter mais tempo para a vida, deixar de lado
vícios e erros que cometemos; é dar-se de presente uma vida melhor.
Feliz ano novo todos os dias!
Feliz reflexão e força para mudar.
Eu te desejo além dos votos comuns, determinação!
A força está ai, dentro de você, esperando a sua decisão, respeitando seus limites, pronto para o
novo tempo, que começa no exato instante em que você diz: eu quero mudar!
Tudo conspira a seu favor. Acredite em você!

Amizades são feitas de pedacinhos
Amizades são feitas de pedacinhos. Pedacinhos de tempo que vivemos com cada pessoa.
Não importa a quantidade de tempo que
passamos com cada amigo, mas a qualidade
do tempo que vivemos com cada pessoa. Cinco minutos podem ter uma importância muito maior do que um dia inteiro.
Assim, há amizades que são feitas de risos
e dores compartilhados; outras de escola; outras de saídas, cinemas, diversões; há ainda
aquelas que nascem e a gente nem sabe de
quê, mas que estão presentes. Talvez essas
sejam feitas de silêncios compreendidos, ou
de simpatia mútua sem explicação.
Hoje em dia, muitas amizades são feitas
só de e-mails e essas não são menos importantes. São as famosas “amizades virtuais”.
Diferentes até, mas não menos importantes.
Aprendemos a amar as pessoas sem que
possamos julgá-las pela sua aparência ou
modo de ser, sem que possamos (e fazemos
isso inconscientemente às vezes) etiquetá-las.

Há amizades profundas que são criadas
assim.
Saint-Exupéry disse: “Foi o tempo que
perdestes com tua rosa que fez tua rosa tão
importante”.
É o tempo que ganhamos com cada amigo que faz cada amigo tão importante. Porque tempo gasto com amigos é tempo ganho,
aproveitado, vivido. São lembranças para cinco minutos depois ou anos até.
Um amigo se torna importante para nós,
e nós para ele, quando somos capazes, mesmo na sua ausência, de rir ou chorar, de sentir
saudade e nesse instante trazer o outro bem
pertinho da gente.
Dessa forma, podemos ter vários melhores amigos de diferentes maneiras.
O importante é saber aproveitar o máximo
cada minuto vivido e ter depois no baú das recordações horas para passar com os amigos,
mesmo quando estes estiverem longe dos
nossos olhos.

Trios importantes
Três atitudes exigem muita atenção: analisar, reprovar, reclamar.
Três posições devemos evitar sempre: desrespeitar, maldizer, condenar.
Três diretrizes nos manterão invariavelmente no rumo certo: exercitar a reforma íntima,
ajudar sem distinção, esquecer todo mal.
Três verbos importantes existem que, bem
conjugados, serão como faróis, a iluminar nosso
caminho: aprender, servir, cooperar.
De três normas de conduta jamais nos arrependeremos: emitir palavras de bondade e
estímulo, auxiliar para o bem, silenciar.
Possuímos três valores que, depois de perdi-

dos, jamais serão recuperados: a oportunidade de
elevação, a palavra proferida, a hora que passa.
Três programas sublimes se desdobram à
nossa frente, revelando-nos a glória da vida superior: amor, humildade, bom ânimo.
Para que possamos efetivamente evoluir,
devemos seguir sempre as três abençoadas regras de salvação: corrigir em nós o que nos desagrada nos outros; amparar-nos mutuamente;
amarmos uns aos outros. E lembrar que jamais
devemos culpar alguém por aquilo que nos
acontece, pois nós somos os responsáveis diretos por tudo de bom ou de mau que surgir em
nosso caminho...
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Aniversários - FEVEREIRO
DIA / NOME
Coordenadoria Geral
05 – Suélen Cristina Ribeiro Zanirato
14 – Lílian Pet Hosina
22 – Dra. Sonia Maria Corradi
27 – Halana Grasiela de Abreu

Colégio de Aplicação
10 – Profª Rosemary Fátima Moura dos Santos
12 – Prof. Getúlio Gonçalves Neto
Gisele Roberta de Paula

Hospital Padre Albino
01 – Efigênia dos Santos Félix Andrade
Maria Aparecida Cajuela Mouco
02 – Cleusa Aparecida de Sousa
Elisandra Dias
Rafaela Cristina Elias Soares
04 – Érica de Paula
05 – Maria Aparecida Pequeno Cordeiro Rulli
Adriano Magalhães de Souza
06 – Antonia Gonçalves Moreira
07 – Clarice Aparecida dos Santos
Márcia Regina Tofanelli da Silva
08 – Lúcia Helena Ferro
Aleandra Perpétua Fernandes Moreno
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
Elisângela Elísia da Costa Menegossi
11 – Gisela Cristina Percebon Morette
Sonia 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
Ricardo Aparecido dos Santos
17 – Cleide Pavani Piovani
Rosimeire Cezar Cury
Tatiane Scarpeto Teixeira
Helen Susi Pimentel
Erick Sam de Morais Garcia

DIA / NOME
Aline Pereira de Almeida
18 – Silvana Regina de Sousa
Marina Pádua Durante
20 – Maria Ester Correa de Oliveira Bellucci
Elisandra Paula Macedo
Rosa Maria Bona
Nathália Aparecida de Abreu
21 – Maria Janete Meneguesso
Adriano Garcia
Elias Cardoso Corral
Silmara Aparecida Nardo Pozzi
22 – Maria Sandra de Mello de Souza
Héber de Souza
Marcos Leão Alves
Cleiton Luís de Oliveira
23 – Vanderléa Lourencin Jorge
24 – Roberta Gláucia Morano Stocco
25 – Vera Lúcia Coltrini de Oliveira
Léia Cátia Antonio
Jussara Barleto Rogatti
26 – Silvana Perone Pascolat
Patrícia Pereira Romão
27 – Flávia Fernanda de Oliveira Procópio
Edmar Antonio Tassoni
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
04 – Luis Carlos Ferraz
Gisele Fernanda Jacometto
05 – Eliane Faria dos Santos Damaceno
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
13 – Carlos Alberto Liberatore
14 – Agnaldo de Azevedo
Claudecir Aparecido Grosso
18 – Maria das Graças Mendes
Eva de Lourdes da Silva Correa
Claudinei Ferreira da Cruz
22 – Maria Joana Martins da Cruz
23 – Roseli da Silva Thomaz
24 – Cláudia de Fátima Gonçalves

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, 3531-5280 ou 3531-3000

DIA / NOME
Fabiana dos Santos Paiva
Matias Bezerra de Queiróz
26 – Mirna de Jesus Carrero
Cecília Nogueira
28 – Sueli Aparecida da Silva

Recanto Monsenhor Albino
03 – Ornan Fernandes Maciel
10 – Maria Cristina C. Mendonça
13 – Fabiana Aparecida Girotto Dalla Pria
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

Museu Padre Albino
26 – Willian Alves da Silva

Padre Albino Saúde
18 – Taisa Casimiro
23 – Dra. Samantha Barrionuevo da Costa Barreto
27 – Priscila Kelli Gomes

Faculdades Integradas Padre Albino
05 – Prof. Sidney Moreno Gil
Prof. Murillo Antonio Couto
06 – Prof. Vagner Alexandre Marques
Prof. Flávio Louzada Graciano
Wilkin Marlon Ferreira
Profª Adriana Paula Sanchez Schiaveto
07 – Profª Ana Paula Girol
Prof. Dario Ravazzi Ambrizzi
08 – Márcia Sueli Barbujani
Karine Augusto da Silva
09 – Prof. Antonio Ângelo Bocchini
11 – Maria de Lourdes Barbato
12 – Prof. Armindo Mastrocola Júnior
Profª Maria Luiza Nunes Mamede Rosa
14 – Adair Zolim
23 – Prof. Sinval Malheiros Pinto Júnior
24 – Prof. Hamilton Wendeborn Rodrigues Junior
25 – Prof. José Aurivaldo Saccheta Ramos Mendes
Prof. Cássio Mascarenhas Robert Pires
26 – Prof. Fábio Macchione dos Santos
27 – Prof. Marcílio Antonio Bortolucci
28 – Prof. Luiz Lázaro Ayusso

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br
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Riscos

AGRADECIMENTOS

Sêneca

Rir é correr o risco
de parecer tolo.
Chorar é correr o risco
de parecer sentimental.
Estender a mão é correr o risco
de se envolver.
Expor seus sentimentos
é correr o risco
de mostrar seu verdadeiro eu.
Defender seus sonhos
e idéias diante da multidão
é correr o risco de perder as pessoas.
Amar é correr o risco
de não ser correspondido.
Viver é correr o risco de morrer.
Confiar é correr o risco
de se decepcionar.
Tentar é correr o risco
de fracassar.
Mas devemos correr os riscos,
porque o maior perigo
é não arriscar nada.
Há pessoas que não correm
nenhum risco,
não fazem nada,
não têm nada e não são nada.
Elas podem até evitar
sofrimentos e desilusões,
mas não conseguem nada,
não sentem nada,
não mudam, não amam,
não vivem.
Acorrentadas por suas atitudes,
elas viram escravas,
privam-se de sua liberdade.
Somente a pessoa
que corre riscos é livre!

Aprendendo palavras
para melhorar os olhos
Rubem Alves
Seria interessante nos debruçarmos sobre as
coisas e pessoas simples.
Ver Deus no extraordinário é fácil e, portanto,
comum.
Ver Deus no simples é o desafio.
Deus está lá: em cada despretensiosa pessoa,
em cada despretensioso gesto.
Quem cuida só do extraordinário não cuida do
Espírito, cuida do Ego.
É o Ego quem privilegia o inusitado.
O espírito privilegia a todos e, desta forma, não
há privilégios.
Não existe um ser mais evoluído que outro.
Existem seres em evolução.

FEVEREIRO
DATAS COMEMORATIVAS

21
15
12 01 15 11
29 13 13 10
05 30
01 - Dia do Publicitário
02 - Dia do Agente Fiscal
05 - Dia do Datiloscopista
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
24 - Carnaval
27 - Dia Nacional do Livro Didático e do Idoso

Queridas enfermeiras, mas mais que simplesmente isso, grandes amigas Cris e Meire.
Vocês fizeram parte de um momento muito importante na minha vida, aliás, bem difícil,
pois sempre acreditava ter uma saúde invulnerável, mas no momento que soube estar com
um câncer, aí meu mundo caiu, senti que estava
desabando sem para-quedas... Contudo o nosso Deus, que é previdente a tudo, colocou vocês
duas para aliviar a minha queda repentina.
Creio fielmente que vocês não estão aí na
Quimioterapia por acaso... Deus as preparou
para estarem aí.
Vocês são dois anjos sem asas, mas treinadas para tocarem em pessoas que estão
feridas não somente no corpo, mas na alma,
e com muito cuidado tocam sem machucá-las
mais do que já estão e, melhor que isso, suas
mãos suavemente tocam curando, tendo paciência, ternura e muita amabilidade.
Tenho certeza que o nosso Deus tem
acompanhado os passos de vocês duas para
recompensá-las com bênçãos que nesta vida

não se pode comprá-las ou mesmo trocá-las.
Deus é fiel e tudo vê e Ele as tem observado
e visto todo o trabalho de vocês, que muitas
vezes não é reconhecida a grande importância e o valor que ele tem.
Tudo o que posso dizer-lhes neste momento é que sou muito agradecida e desejo
de todo coração que Deus as recompense e
perdoe as ofensas que alguém possa ter desferido contra vocês.
No livro de Provérbios 15:30 na Bíblia diz
o seguinte: “O olhar amigo alegra o coração;
uma boa notícia faz a gente sentir-se bem.”
Que Deus sempre conserve o brilho no
olhar de vocês; que através dele muitos sejam curados...

Doutores e amigos, não me esqueci de
vocês. Não vou citar nomes para não magoar por
esquecimento, apesar de que eu me lembro
da face de cada um de vocês que cuidaram
de mim.
Que Deus e seu filho, nosso Senhor Jesus
Cristo, na sua infinita bondade e misericórdia, se lembrem de vocês e cuidem de vocês
na vossa tribulação, assim como vocês, queridos doutores e amigos, cuidaram de mim
na minha tribulação.
Obrigada a todos vocês, muitas vezes
obrigada. Estou viva graças a Deus e ao carinho e cuidado com que vocês cuidaram
de mim e pela amizade que demonstraram,
mesmo sem muitos de vocês me conhecerem. Não tenho como agradecer a todos da
UTI do Hospital Emílio Carlos.

A profissão que vocês abraçaram realmente é muito desafiadora e requer paciência e amor e eu não posso me queixar de
vossa dedicação para com a minha pessoa
do dia 18 a 30/07/08. Estou feliz por ter conhecido pessoas como vocês, apesar das
dores que ainda sinto devido a cirurgia que
eu fiz (três pontes safenas e uma mamária),
mas aos poucos estou me recuperando.
Sinto muito carinho por todos vocês. Espero não mais precisar de vossos cuidados,
mas se precisar quero uma equipe como a
de vocês ou que vocês cuidem de mim.
Sem mais, mais uma vez obrigada por
tudo aos doutores e amigos.
Que Deus abençoe sempre vocês.

Agradecemos ao Hospital Padre Albino e
a todos os seus profissionais por toda a dedicação e cuidados dados à minha filha, Laura
Elizabeth Martins Fernedo, durante os momentos difíceis que ela passou durante sua
internação. Ela foi muito bem cuidada por
todos e vai continuar o tratamento e com
certeza Deus vai por as mãos na vida dela e

ela vai se recuperar. Meus agradecimentos
a todos e à Enfermeira Patrícia Sanches Pimentel. Que ela continue sendo essa pessoa
humana e delicada.

Laudicéia Ester Moraes dos Anjos
Agradecimento enviado pela paciente às enfermeiras Cristiane Ascêncio Leite e Aparecida Meire
Scaldelai, do Serviço de Quimioterapia do Hospital Escola Emílio Carlos.

Célia Maria Bortolosso Fatorelli.

Cristina Elizabeth Martins Fernedo, Laura Elizabeth Martins Fernedo e toda nossa
família.

Se você é um vencedor...
Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns amigos verdadeiros. Vença assim mesmo.
Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco assim mesmo.
O que você levou anos para construir alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa
assim mesmo.
Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo.
Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo.
Veja você que, no final de tudo, será você e Deus. E não você e as pessoas!
Madre Teresa de Calcutá
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“Seja mais carinhoso do que o necessário, pois todos que você conhece estão de alguma
forma enfrentando uma batalha! Uma língua afiada pode cortar a própria garganta.”

Como tirar manchas de tecidos
Se você manchou aquela roupa que adora e não sabe como fazer para limpar o tecido, confira alguns truques práticos que podem
eliminar a sujeira e salvar a peça.

Batom
Antes de lavar, passe um algodão para
tirar o excesso. Em seguida, lave com um
detergente alcalino. Caso a mancha não
saia, pegue um removedor e um pouco de
detergente neutro e misture. Esfregue a
mistura na mancha suavemente e coloque
para lavar.

Café
Manchas recentes devem ser lavadas
na hora. Já as antigas devem ser removidas
com pano molhado e glicerina (fazer o procedimento por meia hora) e depois lavar
com água quente e sabão.

Cerveja
Passe algodão com álcool sobre a mancha. Em seguida, lave com água morna e
sabão em pó.

avesso de onde o chiclete está grudado.

Chocolate
Lavar com água quente e sabão. Em casos de manchas mais profundas, é necessário o uso de água oxigenada.

Esmalte de unhas
Usar acetona ou removedor de esmaltes. Em tecidos finos, usar água oxigenada
e, em seguida, água e sabão.

Ferro de passar
Manchas suaves devem ser molhadas
com água pura e expostas ao sol. Em casos de manchas mais acentuadas, coloque
o tecido sobre uma toalha felpuda e esfregue um chumaço de algodão com água oxigenada 10 volumes. Em seguida, lave com
água pura. Esfregue maisena e deixe ao sol
por algumas horas.

Chiclete

Frutas vermelhas

Esfregue uma pedra de gelo do lado

Lavar com água e sabão. Deixar de mo-

lho numa mistura de água sanitária e espuma de sabão. Se a mancha for profunda e
não sair, lave com vinagre e álcool.

Gorduras
Molhar uma escova de roupa em uma
mistura de água e amoníaco e passar sobre
a mancha. Repetir a operação, desta vez
embebendo a escova em água e vinagre.
Outra maneira de remover a mancha é colocar bastante talco por muitas horas.

Graxa de sapato
Normalmente, a mancha é removida
com detergente alcalino. Se não for o suficiente, esfregar suavemente um pouco de
removedor com detergente neutro no local
e, em seguida, lavar.
Continua na próxima edição.

Truques e dicas para o dia a dia
• Requeijão caseiro: 2 litros de leite, 1 xícara de vinagre branco, 1 colher de manteiga e sal a
gosto. Coloque o leite numa panela; quando começar a ferver coloque o vinagre e mexa. Desligue o fogo, escorra o soro, coloque a massinha no liquidificador, coloque a manteiga e adicione
sal. Bata até virar um creme!
• Para que o fígado não endureça, tempere-o com um tomate maduro amassado.
• Quando for fazer qualquer carne a milanesa, para ficar mais saborosa, acrescente à farinha
de rosca um pouquinho de queijo parmesão ralado.
• Zíper emperrado? Esfregue sobre ele (perto da alça) um sabonete novo e seco. Passe um
lápis preto comum (nº 2), riscando para baixo e para cima, forçando em seguida o gancho para
frente e para trás, até que comece a correr.
• As pilhas gastas e velhas ainda podem ser reaproveitadas por mais algum tempo. Basta
fervê-las com água. A fervura funciona como carga nova.

Hepatite B: 6 dicas para
evitar a contaminação
1 - utilize preservativo nas relações sexuais.
2 - leve seu material para cortar cutícula na manicure.
O vírus pode permanecer vivo por mais de uma semana na
superfície de um instrumento.
3 - ao retirar, receber ou doar sangue, verifique se todo
o material é descartável e se o sangue a ser recebido foi
devidamente testado.
4 - se quiser engravidar ou já estiver grávida, faça o teste para saber se é portadora do vírus.
5 - se entrar em contato com sangue contaminado,
procure assistência médica imediatamente. O anticorpo
específico contra a hepatite B, gamaglobulina hiperimune, deverá ser ministrado nestes casos.
6 - tome vacina.

CURIOSIDADE
O que é Wall Street?
É o nome da rua onde está localizado o mercado financeiro em Nova
York. Em 1635 construíram um muro
na parte sul de Manhattan para proteger a cidade dos índios. O muro foi
destruído e a rua construída em seu
lugar ganhou o nome de Wall Street
(Rua do Muro). Depois de 50 anos foi
tomada por comerciantes e bancos de
investimento e logo tornou-se o centro financeiro dos Estados Unidos.
Do Guia dos curiosos - O livro das
perguntas e das respostas

C U L I N Á R I A

Receita de ano feliz
Silvia Schmidt
Pegue 12 meses inteiros. Limpe-os bem, tirando toda a amargura, ódio e inveja. Deixeos tão limpos quanto possível.
Depois corte cada mês em 28, 30 ou 31 partes diferentes, mas não pegue todas de uma
vez só. Prepare-as pouco a pouco, atento aos
ingredientes.
Misture bem em cada dia uma porção de fé,
uma porção de paciência, uma porção de coragem e uma porção de trabalho.
Adicione uma parte de esperança, lealdade,
generosidade, meditação e boa vontade.
Tempere tudo com pitadas de espiritualidade, diversão, um pouco de brincadeiras e um
copo cheio de bom humor.
Despeje tudo isso numa tigela de amor. Cozinhe bem, com muita alegria e enfeite com
um sorriso.
Depois sirva tranqüila, desapegada e carinhosamente.
Assim você está destinado (a) a ter um Feliz
Ano Novo!
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Biblioteca móvel do “Emílio Carlos” aceita doações
A Biblioteca Móvel do Hospital Escola Emílio Carlos, implantada pela Pastoral da Saúde para
atender pacientes, está aceitando doações de livros e revistas.
Pe. Edson (Edinho) Roberto
Morettin, Assessor Diocesano
da Pastoral da Saúde e responsável pelo projeto, informa que
a biblioteca, com duas agentes
de saúde, passa pela Psiquiatria,
Setor de Moléstias Infecto-Contagiosas e enfermarias masculina
e feminina as quartas e quintasfeiras, das 14h30 às 16h00. As
revistas e periódicos ficam com o
paciente durante o tempo neces-

sário para leitura e ele é orientado
a fazer a devolução para a enfermagem do setor.
De acordo com Pe. Edinho, os
livros e revistas são entregues, de
modo especial, para os pacientes
e, às vezes, para os acompanhantes. “Ganhamos livros, revistas
e jornais constantemente, pois
várias pessoas fazem doações”,
informa, acrescentando que hoje
a biblioteca conta com um acervo de 200 livros, 150 revistas e 60
periódicos e que há sempre uma
renovação, pois muitos pacientes
levam os livros para casa.
A biblioteca móvel foi implantaDivulgação

PRESÉPIO O Hospital Escola Emílio Carlos montou um presépio
na sua recepção. O efeito principal do presépio, uma queda d´água,
encantou os pacientes, usuários e funcionários.

da no hospital porque os voluntários
da Pastoral da Saúde notaram que
alguns doentes ficam semanas internados, muitas vezes sem nenhuma
informação, ou mesmo somente assistindo televisão, mas gostariam de
folhear uma revista ou ler um livro.
Pe. Edinho ressaltou o incentivo recebido do Serviço Social do hospital,
que viu na iniciativa uma extensão
do trabalho de humanização que
vem sendo implantado nos hospitais
da Fundação Padre Albino.
As doações para a Biblioteca
Móvel podem ser feitas no Serviço Social do Hospital Escola Emílio
Carlos pelo fone (17) 3531.3728.

Hospital
Padre Albino
A biblioteca do Hospital Padre Albino, que atende pacientes
e funcionários e é de responsabilidade da AVOFPA (Associação
dos Voluntários da Fundação Padre Albino), tem hoje um acervo
de 1.500 livros.
Irmã Ana Maria Custódio,
presidente da Associação, disse
que também aceita doações e
que está em estudos a implantação de uma Biblioteca Itinerante
na Unidade de Urgência e Emergência do hospital em 2009.

Terapia Ocupacional do HEC
promove confraternização
O Ambulatório de Terapia Ocupacional do Hospital Escola Emílio
Carlos promoveu na manhã do dia
17 de dezembro a sua confraternização, com a presença vários usuários do Serviço, de funcionários do
hospital e das terapeutas ocupacionais Mara Dotto Gussi e Rita dos
Santos Lahóz.
“Esta confraternização acontece pelo quarto ano consecutivo e

tem por objetivo estimular a convivência social entre os usuários
do serviço”, informa a terapeuta
ocupacional Rita Lahóz. Ela disse
também que foram realizados um
momento de oração, uma dinâmica e sorteio de brindes entre os
usuários. “Acreditamos que atividades como esta proporcionam o
bem estar e o crescimento das pessoas”, ressaltou.

Missa de Natal
AVOFPA promove festa de
Natal na Hemodiálise
A AVOFPA – Associação de Voluntários da Fundação Padre Albino promoveu dias 10 e 11 de dezembro a festa de Natal do Serviço
de Hemodiálise do Hospital Padre
Albino, das 8h30 às 17h00.
Irmã Ana Maria Custódio, presidente da Associação, informou

que houve entretenimento e entrega de panetones e variados
prêmios, ao som de músicas de
natal. “A festa proporcionou muita alegria aos pacientes”, disse
Irmã Ana Maria, acrescentando
que também houve momentos de
reflexão sobre a data; no dia 10,
pelo Pe. Rosinei PesDivulgação
sini, e no dia 11, pelo
Pe. Edson Moretim
(Pe.Edinho). De acordo com ela, ainda, a
campanha do panetone foi um sucesso,
arrecadando mais de
400 unidades, suficientes para os dois
hospitais. Irmã Ana
Maria agradece a toPanetones doados foram distribuídos aos pacientes.
dos que colaboraram.

Dia 18 de dezembro, às 15h00,
na Sala de Espera do Ambulatório de Ortopedia foi celebrada a
missa de natal do Hospital Escola
Emílio Carlos pelo Pe. Edinho, organizada pela Pastoral da Saúde,
Serviço Social do hospital e Grupo de Trabalho de Humanização
da Fundação Padre Albino.

Da missa participaram funcionários, membros da AVOFPA
e da Pastoral da Saúde e os diretores Edison Bonutti e Nélson
Lopes Martins, representando a
Diretoria Administrativa.
Após a missa foi servido um
bolo aos funcionários no restaurante.
Imprensa FPA

Pastoral da Saúde celebra missa agradecendo pelo trabalho realizado no ano
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HPA: Programa 5S foca o Senso da Disciplina
Divulgado o resultado final do
programa e distribuídas placas
aos setores aprovados, dia 15 de
dezembro, a partir das 20h00, no
anfiteatro da Fundação, o Comitê
de Multiplicadores do Programa 5S
do Hospital Padre Albino, que visa
a organização de ambientes, reafirmou que em 2009 o foco será o
Senso da Disciplina.
A Enfermeira Adriana Bianchi, Coordenadora do Serviço da
Qualidade Hospitalar do hospital,
explicou que o Senso inclui a participação e o envolvimento das
equipes na realização de todas as
atividades diárias de maneira organizada, mantendo assim o Projeto implantado. “Para isso serão

realizadas auditorias trimestrais
e sem o agendamento de datas”,
alerta.
No encerramento do Programa, o anfiteatro estava lotado de
funcionários do hospital. A mesa
da solenidade foi formada pelo
Prof. Nélson Lopes Martins, vicepresidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. Antonio
José dos Santos, Diretor de Saúde
e 1º secretário da Diretoria Administrativa, José Reinaldo Marques,
Administrador do Hospital, Renata
Cristiane Armiato, Gerente Administrativa, Adriana Bianchi, coordenadora do Programa, e Dr. Pedro
Basile, Diretor Clínico do Hospital.
Todos falaram da importância

Coroinhas da Matriz fazem
doação ao Banco de Leite do HPA
Por iniciativa de sua Coordenadora, Irmã Maria do Rosário, e
autorização do Pe. Sylvio Fernando
Ferreira, o Ministério de Coroinhas
“São Domingos Sávio”, da Igreja
Matriz de São Domingos, vendeu,
durante três meses, uma rifa para,
com a renda, comprar e doar um
freezer ao Banco de Leite do Hospital Padre Albino.
O freezer foi entregue às enfermeiras Vanda Manfredo, responsável pelo Banco de Leite, e Esmerinda da Silva, responsável pelo
Serviço de Enfermagem do hospital, dia 21 de dezembro, durante
a confraternização de final de ano
dos coroinhas e suas famílias.
Na oportunidade, a enfermeira
Vanda Manfredo explicou a importância do aleitamento materno e
a necessidade de estocar o leite,

para suprir as vitaminas que faltam
a alguns bebês, tanto prematuros
ou que ficam por alguma consequência internados na UTI Infantil
ou na Pediatria. “As mães de bebês
recém nascidos saudáveis e que
têm leite em abundância, após alta
hospitalar, fazem doação ao Banco
de Leite”, informou ela.
A enfermeira Esmerinda da Silva agradeceu a todos em nome do
hospital, principalmente os coroinhas, pela iniciativa.
O grupo de coroinhas é integrado por Alvinho, André, Antonio
Eduardo, Diego, Guilherme, Guilherme Stocco, Gustavo, Gustavinho, Lucas, Matheus Hatanaka,
Matheus Silva, Miguel, Murilo,
Paulo Antonio, Thales, Thales Gabas, Thiago Hatanaka, Thiago Lopes e Victor.

do Programa para o hospital, que
objetiva a qualidade e a melhoria
do ambiente de trabalho, elogiaram o comparecimento maciço
dos funcionários e o desempenho,
pois participaram ativamente do
programa, vestiram a camisa da
Fundação e cumpriram com o seu
dever, e recomendaram aos setores não aprovados que se motivem
para em 2009 atingirem a meta
proposta.
Adriana Bianchi disse que foi
possível observar uma evolução
muito grande na organização dos
setores não aprovados, o que leva
a crer que facilmente atingirão média para aprovação nas primeiras
auditorias deste ano.

Imprensa FPA

Triagem, setor vencedor do Programa,
recebe a sua placa

Funcionário do HPA conquista
1º lugar na Copa Ases de Ouro
Rogério Aparecido Cruz, funcionário do Serviço de Higiene
e Limpeza do Hospital Padre
Albino, patrocinado pelo Padre
Albino Saúde, continua obtendo
excelentes resultados em campeonatos que participa.
Dia 20 de dezembro, Rogério
conquistou o primeiro lugar na
Categoria Levantamento Terra
até 70 quilos, levantando 170
quilos, na 6ª Copa Ases de Ouro
2008. Promovida pela Federação
Paulista de Levantamento Básico
do Interior, a Copa foi realizada
no estacionamento do Departamento de Água e Esgoto do Município, a partir das 21h00.
Em setembro, Rogério foi o
vencedor de sua categoria (67,5
kg) na Copa do Mundo de Supi-

no, realizada no Clube de Tênis
Catanduva.

Mundial de Supino
Dia 13 de dezembro último, em
Brasília, Rogério conquistou o segundo lugar no Campeonato Mundial
de Supino, categoria Terra, categoria
até 68 kg, levantando 180 kg.
Divulgação

Rogério comemora título com o Diretor
de Saúde, Dr. Antonio José dos Santos

Divulgação

Natal na Pediatria do HPA

Enfermeira Vanda explica a importância do aleitamento materno

Dia 19 de dezembro,
a partir das 14h00, Irmã
Deolinda proporcionou
uma festa de Natal às
crianças da Pediatria
do Hospital Padre Albino, que contou com a
participação do Projeto
“Sara & Cura” (foto).
Além de salgados,
bolo e refrigerante, as
crianças receberam sacolinhas surpresa.

Divulgação

Projeto Sara & Cura participou da festa na Pediatria
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FIPA oferece 22 cursos de Pós Graduação
As Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA), através dos
seus cursos de Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem e Medicina, oferecem neste
ano 22 cursos de Pós Graduação.
O curso de Administração
oferece cinco cursos: Gestão
Empresarial, para empresários
e profissionais com curso superior completo que ocupam
ou desejam ocupar funções em
planejamento, gestão, liderança empresarial e consultoria de
empresas; Gestão de Marketing,
para graduados em Administração ou áreas afins; Gestão
do agronegócio, para empresários e profissionais das áreas
de Administração, Economia,
Contabilidade, Engenharias em
geral, Agronomia, Veterinária,
Zootecnia, entre outros; Gestão
financeira, para graduados em
Administração e em áreas afins
que pretendem aprofundar conhecimentos, buscar melhor
qualificação e desempenho em
sua área de atuação, e Gestão de

recursos humanos, para graduados em Administração e em áreas
afins que pretendem aprofundar
conhecimentos, buscar melhor
qualificação e desempenho em
sua área de atuação.
O curso de Direito oferece três
cursos: para bacharéis em Direito,
advogados, Procuradores, membros do Ministério Público, magistrados e demais profissionais do
Direito com diploma de bacharel,
Direito Civil e Direito Processual
Civil; para bacharéis em Direito
e demais profissionais com curso superior, Direito do Trabalho
e Processo do Trabalho, e para
bacharéis em Direito e, a critério
da Coordenação do curso, demais
profissionais do ramo do agronegócio com ensino superior, Direito
do Agronegócio.
Quatro cursos são oferecidos
pelo curso de Educação Física para
Profissionais e Professores de Educação Física, Técnicos Desportivos
(com nível superior) e Profissionais da área da Saúde: Ginástica
laboral; Ginástica de academia,

gerenciamento, gestão e tendências atuais; Educação física escolar
e Atividade física e promoção de
saúde – grupos especiais.
Já o curso de Enfermagem
disponibiliza para os interessados sete cursos: Biossegurança,
ambiente e saúde e Controle de
infecções na assistência à saúde,
para profissionais com nível superior na área da Saúde; Urgência,
emergência e CTI/UTI, Assistência
de enfermagem a pacientes queimados e Enfermagem do trabalho, para Enfermeiros, e Formação de docentes em saúde, para
graduados em todas as áreas que
atuam ou pretendem atuar como
docentes do ensino profissionalizante e superior.
Três cursos são oferecidos pelo
curso de Medicina: Doenças urbanas (ênfase em vigilância à saúde),
para profissionais graduados em
Medicina, Enfermagem, Farmácia,
Farmácia e Bioquímica, Biomedicina, Ciências Biológicas e Odontologia; Gestão em saúde, para
profissionais com nível superior

ligados às áreas da Saúde, Biológicas, Direito e Administração, e
Saúde da família e comunidade,
para profissionais que atuam na
área da saúde, especialmente os
graduados em Medicina, Enfermagem, Farmácia ou Farmácia e
Bioquímica, Biomedicina, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia
e Educação Física.
Por fim, o Instituto Superior
de Educação oferece o curso de
Especialização em Linguagem
Brasileira de Sinais (LIBRAS),
para graduados nas áreas de
humanas, exatas, artes e aqueles que desejam participar de
projetos dessa natureza.
As inscrições para os cursos
estão abertas e os interessados
devem apresentar curriculum
vitae, diploma de curso superior, 2 fotos 3x4 e cópia do RG.
As Faculdades Integradas Padre
Albino reservam o direito de não
oferecer o curso, caso não seja
preenchido o limite mínimo de
vagas oferecidas. Mais informações pelo fone (17) 3531.3771.

Administração, Direito e Educação Física promovem formaturas
O curso de Direito formou sua
segunda Turma em solenidade iniciada dia 20 último, às 19h00, com
missa na Igreja de São Francisco de
Assis. No dia 22, às 19h30, houve a
colação de grau no Teatro Municipal; no dia 23, às 21h00, jantar, e
no dia 24, às 22h00, baile, ambos
no Clube de Tênis.
A Turma “Alysson Leandro Barbate Mascaro” teve por patrono
o Prof. Luís Antonio Rossi e por
paraninfo o Prof. Alexandre Fontana Berto. Foram homenageados
os professores Cristiane Miziara
Mussi e Heveraldo Galvão e a funcionária Silvana Maria Pimentel
Sant´Anna. A Turma prestou homenagens póstumas a Edinei Diletti e Luís Ricardo Pereira (Botelho).
A oradora foi a formanda Renata
Moreira Catanho.
No dia 17 de dezembro, os alunos do 5º ano se reuniram com
o Coordenador, Prof. Dr. Alysson
Mascaro, dando início aos atos
formais de formatura desta turma.
No Salão das Audiências do Campus I, após a execução do Hino

Nacional Brasileiro, Mascaro falou
a respeito dos deveres éticos dos
formandos, de sua conduta profissional e horizontes necessários
à carreira do jurista. Em seguida,
em seu Gabinete, o Coordenador
recebeu cada aluno e seus familiares presentes para assinar a ata e
receber formalmente, para fins de
Exame de Ordem na OAB, o Grau
de Bacharel em Direito.
Estiveram presentes aos atos
formais a Profa. Dra. Dulce Maria
Silva Vendrúsculo, Coordenadora
Pedagógica das FIPA, Prof. Sidnei
Stuchi, Secretário Geral das FIPA, e
a Sra. Márcia Mota Zirondi, da Secretaria do curso.

Divulgação

Curso de Direito iniciou formatura de sua segunda turma em Dezembro

pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF). O paraninfo foi
o Prof. Sérgio Andaló dos Santos e
a patronesse a Profª Liana Abrão
Romera.

EDUCAÇÃO FÍSICA
O curso de Educação Física
realizou dia 18 de dezembro, no
Campus II (Conjunto Esportivo), as
solenidades de formatura da sua
33ª Turma.
A formatura foi iniciada às
19h00, com missa solene, seguida
da colação de grau e entrega da
Carteira de Identidade Profissional

ADMINISTRAÇÃO
O curso de Administração realizou
no final de janeiro as solenidades
de formatura da sua 34ª Turma.
A programação teve início no
dia 29, com colação de grau e culto ecumênico, às 19h00, no Teatro
Municipal; dia 30, às 22h00, jantar,
e no dia 31, às 23h00, baile, ambos

no Clube Recreativo Higienópolis.
A Turma, que prestou homenagem ao empresário Afonso Macchione Neto, teve por patrono o
Prof. Antonio Agide Mota Junior
e por paraninfo o Prof. Cléber Peres. As homenagens foram feitas
para o Prof. Alexandre Teso e para
os funcionários Heloisa Helena Figueiredo Ferreira, Jorge Adalberto Custódio de Oliveira, Elizabeth
Dezordo Vaqueiro e Antonio Carlos Ganga. O juramento foi feito
pelo formando Rodrigo Gonçalves
Mendonça.
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Hospitais renovam convênio Pró-Santas Casas
O Vice-presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Prof. Nélson Lopes Martins,
acompanhado do Diretor Geral
das Faculdades Integradas Padre
Albino, Dr. Nélson Jimenes, do
Administrador dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, José
Reinaldo Marques, e da Gerente
Administrativa, Renata Cristiane
Armiato, esteve em São José do
Rio Preto no dia 09 de janeiro
para assinar o Projeto Pró-Santas
Casas II do Governo Estadual. Ao
ato estiveram presentes o governador interino, deputado Vaz de
Lima, e o Secretário de Estado da
Saúde, Dr. Luiz Roberto Barradas
Barata.
O Projeto teve início em março
de 2008 e se encerrou em dezembro passado. O Pró-Santas Casas II
terá vigência, a princípio, de três
meses, podendo ser prorrogado
por mais nove meses, sendo que
o Estado libera 70% da verba e
os 30% restantes são contrapartida dos 18 municípios atendidos
pelos hospitais Padre Albino e

Emílio Carlos. O Hospital Padre
Albino receberá mensalmente R$
100.000,00 (R$ 70.000,00 do Estado e R$ 30.000,00 dos municípios); o Hospital Escola Emílio Carlos, R$ 70.000,00 (R$ 49.000,00
do Estado e R$ 21.000,00 dos municípios).
Para participar do Pró-Santas
Casas II, o prefeito do município
deve encaminhar um projeto de
lei à Câmara Municipal para pagar os 30% do convênio feito com
o Estado. Aprovada a lei, o convênio é assinado. Dos 18 municípios
somente nove estão aptos a participar: Catanduva, Itajobi, Novo
Horizonte, Marapoama, Paraíso,
Fernando Prestes, Urupês, Ariranha e Santa Adélia. Faltam ainda
Catiguá, Elisiário, Irapuã, Novais,
Palmares Paulista, Pindorama, Pirangi, Sales e Tabapuã.
A Secretaria da Saúde liberou
no dia 9 verba extra de R$ 21 milhões para santas casas e hospitais filantrópicos da região de Rio
Preto. Os recursos irão beneficiar
12 entidades. O maior volume foi

Arquivo

Para o Secretário da Saúde, os hospitais filantrópicos são importantes parceiros do governo paulista

para o Hospital de Base de Rio
Preto, que teve seu teto financeiro ampliado e receberá mais R$ 1
milhão por mês da Secretaria.
Com os repasses fixos mensais, a Secretaria garante o atendimento gratuito em saúde para a
população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde) na região, ao
mesmo tempo em que auxilia os
hospitais a manter o necessário

equilíbrio financeiro. Os recursos
serão usados para o custeio das
unidades.
“Os hospitais filantrópicos
respondem por quase 60% das
internações realizadas pelo SUS
no Estado de São Paulo, e por
isso são importantes parceiros
do governo paulista, afirma o secretário de Estado da Saúde, Luiz
Roberto Barradas Barata.

HEC: Sentinelas em Ação divulga programação
A Gerência de Risco do Projeto
Sentinela do Hospital Escola Emílio
Carlos divulgou a programação do
Programa “Sentinelas em Ação” do
primeiro semestre de 2009.
As palestras são feitas através
de videoconferência toda terçafeira, às 11h00, na Sala da CCIH/
Projeto Sentinela.
03/02 - CCIH: Um sistema ativo
de vigilância epidemiológica de IH
em hospitais. Abertura do Módulo
Gerenciamento de risco e CCIH e as
expectativas da CVISS para a Rede
Sentinela em 2009.
Palestrante: Clarice/Anvisa - Descreverá sucintamente as atividades
inerentes a CCIH nos hospitais conforme a Portaria e como elas se relacionam com o gerenciamento de
risco e com a qualidade hospitalar.
10/02 - CCIH: experiência de
um hospital da Rede.
Palestrante: Coordenador de
CCIH de hospital da Rede. Descreverá brevemente o histórico da CCIH
no serviço, as atividades desenvolvidas e seus resultados, focando os

desafios para essa execução. Apontará ainda articulações e perspectivas para manter o desenvolvimento
futuro da CCIH
17/02 - A CCIH e os Programas
de Certificação da Qualidade.
Palestrante: Cely/Dante - Descreverão a experiência da CCIH do
Hospital Dante Pazzanese com o
Programa de Certificação da Qualidade pelo sistema ONA.
03/03 - CCIH: Coordenação Estadual: A experiência do Estado de
São Paulo.
Palestrante: Secretaria Estadual
da Saúde - Descreverá a experiência do Estado de São Paulo na
recepção e análise de dados dos
hospitais localizados no Estado
com vistas a sua utilização para a
melhoria da qualidade dos serviços locais e redução das taxas de
infecção.
10/03 - GIPEA: Diagnóstico das
atividades das Coordenações Estaduais: atividades e projetos em
execução: Julival /Anvisa
Palestrante: Dr Julival/GIPEA - A

GIPEA apresentará as novas atividades e os projetos em execução e
seu relacionamento com as coordenações estaduais de CIH.
17/03 - Uso apropriado de antibióticos.
Palestrante: Sergio Ricardo Penteado/Hospital Evangélico/Curitiba
- Abordará a escolha racional de
antibióticos para tratamento das
infecções com foco no diagnóstico
microbiológico acurado e definição
de seu espectro de sensibilidade
24/03 - Diagnóstico e trata-

mento apropriado das infecções
fúngicas.
Palestrante: Alexandre Pasqualoto - Santa Casa de Porto Alegre
- Abordará as técnicas para o diagnóstico preciso das infecções fúngicas e seu perfil de sensibilidade
31/03 - CCIH: Qualidade Laboratório de Microbiologia
Palestrante: Clarice ou Alexandre Pasqualoto - Apresentação dos
resultados da pesquisa na Rede
Sentinela.
Continua na próxima edição

Hospital Padre Albino não está
fazendo campanha financeira
A Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino foi informada que uma pessoa fez contato,
por telefone, com uma residência
na cidade de Irapuã oferecendo
uma rifa, que será sorteada pela
Loteria Federal, para ajudar o
Hospital Padre Albino.
Dr. Olegário Braido, presidente

da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, afirmou que
nem a entidade e nem a AVOFPA
(Associação dos Voluntários da Fundação Padre Albino) estão fazendo
campanha financeira, nem autorizaram terceiros a fazê-la e que, portanto, alguém está usando o nome
da entidade indevidamente.
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ACUPUNTURA
•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
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
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristina Z. Giocondo
Monteleone
Rua Bahia, 606.
Fones: 3522 4489 – 3521 6575 – 9707 8018

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, Obesidades, Tireóide

•Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1.405. - Fone: 3524 4809
GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIAA
•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
ULTRASSONOGRAFIA/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
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

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
Eletroencefalografia computadorizada e
Rua Belo Horizonte, 405.
mapeamento cerebral eletroneuromiograFone: 3523 2223
NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)

fia e potenciais evocados auditivo e visual.

•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 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 – 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 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 Aprígio 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. - Fone: 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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Campanha FPA/Rede adquire mais de 6 mil
metros de tecidos para os hospitais em 2008
Imprensa/FPA

A campanha Este coração continua a bater por você, parceria entre
a Fundação Padre Albino e a Rede
(Companhia Nacional de Energia Elétrica), arrecadou no ano de 2008, R$
113.727,00, que foram aplicados na
compra de 6.312 metros de tecidos.
Com os tecidos adquiridos, o Setor de Costura da Fundação confeccionou 9.109 peças, entre fronhas,
lençóis, camisolas, aventais e camImprensa/FPA

Conjunto de calça e jaleco personalizado
confeccionado com tecido adquirido
com recursos da Campanha.

Dr. Olegário Braido, presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino, disse que
a população de Catanduva e região é generosa e está colaborando com a campanha. Ele agradece
Lençóis e fronhas adquiridos com
recursos da Campanha

pos cirúrgicos, calças de uniforme,
jalecos, aventais para pacientes,
entre outros, revertidos em enxoval para os hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos.
Para colaborar com a campanha
Este coração continua a bater por
você o contribuinte deve preencher
uma Autorização de débito em conta de energia elétrica, colocando
nome, endereço, CIC e o número de
cadastro na Rede/CNEE (que está
na conta – este dado é muito importante), escolhendo a quantia para a
doação. A pessoa deve entrar em
contato pelos telefones 3531.3200
ou 3531.5280.

AVOFPA convida interessados
em ser voluntários
A Associação dos Voluntários
da Fundação Padre Albino (AVOFPA) está convidando pessoas
interessadas em ser voluntários
para atuar nos hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos.
Irmã Ana Maria Custódio, presidente da Associação, enfatiza que o
voluntariado é uma relação humana, rica e solidária. “Voluntariado é
ação, escolha; é uma ação duradoura com qualidade; é compromisso e
um hábito do coração”, ressalta.
A presidente da AVOFPA informa que podem ser voluntárias
pessoas maiores de 18 anos, “in-

teressadas em doar-se ao próximo com muito carinho, ajudando
em defesa da vida”. Basta apenas
preencher um Termo de Adesão
no Hospital Padre Albino, na Sala
da AVOFPA, levando cópias do
RG e do CPF e duas fotos 3x4.
A AVOFPA se reúne dia 03
de março próximo, às 15h00,
no anfiteatro da Fundação Padre Albino, na rua 13 de maio,
1064, e convida para participar
as pessoas que queiram ser voluntárias, pois já terá início o
treinamento. Mais informações
pelo fone (17) 3531.3034.

Doação de colchões
A AVOFPA – Associação dos Voluntários da Fundação Padre Albino
doou 06 (seis) colchões intermitentes, num total de R$ 3.648,41, sendo
três para Hospital Padre Albino e três
para o Hospital Escola Emílio Carlos.
Irmã Ana Maria Custódio informou
que os colchões foram adquiridos com
a renda do churrasco realizado em setembro passado, no Salão de Festas da
Paróquia de São Judas Tadeu.

LIVRO DE RECEITAS
A presidente da AVOFPA informou também que a associação
está vendendo o livro de receitas
confeccionado pela AVEC, que
doou exemplares para o Hospital
Escola Emílio Carlos.
Cada livro custa R$ 15,00 e a
renda será revertida para a AVOFPA.
Mais informações (17) 3531-3034,
com Ir. Ana Maria Custódio.

a todos e ressalta que a própria
população é beneficiária, pois o
recurso é revertido na compra de
enxoval e equipamentos para os
hospitais, que atende pacientes
de Catanduva e região.

Professora e alunas da Medicina
fazem pesquisa sobre violência
infantil em escolas
A docente da disciplina de Pediatria e Puericultura do curso de
Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), Profª Drª
Terezinha Soares Biscegli, com a
colaboração de três formandas
de 2008 do curso, Helena Hotz
Arroyo, Nathália da Silva Halley e
Giuliana Martinelli Dotoli, realizaram, no ano de 2007, uma pesquisa sobre violência infantil em
duas escolas - uma da rede pública
e outra da rede privada, na cidade
de Catanduva (SP).
De acordo com Profª Terezinha, o estudo teve como objetivo investigar o conhecimento
dos pais ou responsáveis por
crianças matriculadas no Ensino
Fundamental sobre a violência
infantil e identificar a postura
dos mesmos em relação à educação de seus filhos.
“Os dados foram coletados a
partir de um questionário, que
abordava questões sobre violência infantil e práticas educativas,
respondido pelos pais ou responsáveis por alunos matriculados nas
referidas escolas”, explica ela. Por
questões de ética, continua a professora, preservou-se o anonimato das instituições, bem como dos
participantes da pesquisa (pais ou
responsáveis pelos alunos).
Profª Terezinha informa que
foram respondidos 670 questionários na escola pública e 115 na
escola privada. O resultado geral
(privada/pública) foi:
1) Não aceitam que educadores punam com castigos físicos
(99/96%);
2) Conversam/chamam a atenção
dos filhos frente a comportamento inadequado (90/92%);
3) Discordam que “palmada”
prepara a criança para a vida
(80/66%);

4) Acham incorreto repreender os filhos na frente de outros
(87/73%);
5) Concordam que “tapas/palmadas” prejudicam o relacionamento pais/filhos (59/57%);
6) Concordam que conversar sobre “erros” faz parte da educação
(97/91%);
7) Concordam que “xingar” causa
danos à criança (81/60%);
8) Acham que “medo” não significa “respeito” (86/57%);
9) Concordam que “criança não
esquece fácil” (92/79%);
10) Concordam com a notificação
de violência infantil (93/90%);
11) Preocupam-se com a violência na casa alheia (51/30%);
12) Sabem que agressões domésticas podem levar à morte
(97/94%);
13) Consideram baixa a violência
em seus lares (89/86%).
A professora ressalta que
nas questões 3, 4, 7, 8, 9 e 11
o nível de conhecimento demonstrado foi maior nos pais ou
responsáveis por crianças da escola particular em comparação
com os da escola pública (diferença altamente significativa,
p≤0,001). Analisando os dados,
acrescenta, “concluímos que de
maneira geral os entrevistados
demonstraram conhecimento
satisfatório sobre violência infantil, embora os participantes
da escola pública tenham apresentado pior desempenho nas
questões relacionadas à educação familiar”, conclui ela.
A pesquisa foi publicada na
Revista Paulista de Pediatria de
Dezembro de 2008, Volume 26,
Número 4 (páginas 365 a 371) e
está disponível em sua íntegra no
site da Sociedade de Pediatria de
São Paulo: www.spsp.org.br
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HPA reforma sua Pediatria
A Fundação Padre Albino iniciou a reforma,
com recursos próprios, da Pediatria de internação do Hospital Padre Albino.
O projeto de reforma, com adequação das
instalações para melhor atendimento dos pacientes, inclusive os portadores de necessidades

especiais, e das normas da Vigilância Sanitária, inclui
troca dos pisos, dos revestimentos de áreas molhadas, das instalações elétrica e hidráulica e pintura.
O Departamento de Manutenção e Obras
da Fundação Padre Albino informou que a reforma faz parte de um conjunto de obras ini-

ciado com a reforma das UTIs Pediátrica e
Neonatal, da rampa de acesso e das escadas
e substituição do elevador, agora com cabine
maior para transporte de maca.
O término da reforma está previsto para o começo de abril próximo

“Emílio Carlos” reforma área para novo Almoxarifado
O Departamento de Manutenção e Obras
da Fundação iniciou neste final de janeiro a
reforma e adequação de área remanescente
(401,19 m2) do refeitório da cozinha do Hospital Escola Emílio Carlos para funcionamento do
Almoxarifado Central.
A obra inclui construção de dois sanitários,
criação de sala para funcionamento do escritório e divisão de áreas por materiais (hospitalares, mercadorias para reposição, escritório e
limpeza).
“Atualmente o almoxarifado funciona fora
do prédio principal e sua instalação dentro do
hospital é uma reivindicação antiga dos seus
funcionários, o que vai facilitar o trabalho de

transporte e distribuição de material”, informou o
Diretor de Manutenção e Obras, Edison Bonutti.

com 33,65 m2. A previsão de término da
obra é de 60 dias.

SANITÁRIOS
No início de janeiro começou a construção
de dois sanitários para atendimento de acompanhantes e pacientes do Ambulatório de Ortopedia e do Laboratório de Análises Clínicas
do hospital.
Os sanitários, adequados a portadores de necessidades especiais, terão divisórias de granito,
portas dos boxes de alumínio, piso de granilite,
bancadas e pias de granito e detalhes internos
com pastilhas cerâmica azul viscaia.
No pavimento superior haverá uma sala

RAIO X
Também no início de janeiro foi iniciada a
reforma e adequação do Setor de Raio X do
hospital para adaptação às atuais normas da
Vigilância Sanitária.
Além de manutenção geral estão sendo
trocados os aparelhos de ar condicionado, instalações elétrica e hidráulica, piso e pintura.
Uma nova câmara escura (onde são revelados
os exames) será feita, assim como remodeladas a sala de laudos e a recepção.
O prazo para término da obra é de 60 dias.

Instalações para a Educação Física
no campus sede
As obras de adaptações de instalações para
o curso de Educação Física no Campus Sede
das FIPA, no Hospital Escola Emílio Carlos, entraram na fase de acabamento. Já foi feito o
calçamento externo e definidos, com paredes
de alvenaria, os espaços das duas salas de aula,
sala de ginástica, sala de musculação, sala de
múltiplo uso, vestiários e arquivo.
O Departamento de Manutenção e
Obras informou que agora será feito o forro
(gesso), a iluminação, acabamento do piso
(granilite), instalação de ar condicionado e
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pintura. A sala de ginástica será revestida de
espelhos, com corrimão para apoio nas aulas
de ginástica e dança.
CAMPUS I
No Campus I, onde estão instalados os cursos de Administração e Direito, está sendo reformada uma área para funcionamento de cinco
salas de aula para ao curso de Direito, com manutenção de piso, paredes (pintura), proteção
acústica nas janelas, troca do ar condicionado e
melhoria da iluminação.

Transferido o dia do feriado
de São Domingos
A Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 5.243, de 24/12/2008, transferiu o feriado religioso do padroeiro São Domingos,
a ser comemorado no dia 08 de agosto, para
o dia 10 de agosto. A transferência ocorrerá
excepcionalmente neste ano de 2009, restabelecendo-se a data estabelecida para o dia
08 de agosto nos anos posteriores.
No Decreto, a Prefeitura Municipal considera que de acordo com calendário do ano de
2009 o feriado será no sábado, “um dia positivo para o comércio local por anteceder o “Dia
dos Pais” e caso feche as portas nesse dia, os
consumidores se deslocarão para as cidades
da região para fazer suas compras” e que “no

dia considerado positivo para o comércio,
tanto os comerciantes como os empregados no comércio têm um retorno financeiro
maior que os dias normais de venda”.
Para a mudança da data, a Prefeitura
considerou uma reunião realizada com representantes do Sindicato dos Empregados
no Comércio, do Sindicato do Comércio
Varejista e o Pároco representante da Igreja Matriz de São Domingos, quando ficou
decidido pela concordância de todos em
reivindicar junto ao Poder Público a transferência do feriado do dia 08 de agosto, excepcionalmente no ano de 2009, para o dia
10 de agosto.

RECUPERAÇÃO A Fundação Padre Albino
recuperou e pintou a caixa d´água elevada
do Hospital Escola Emílio Carlos, que tem 45
metros de altura e capacidade para 400 mil litros. O hospital conta, ainda, com duas caixas
d´água subterrâneas, com capacidade total de
um milhão de litros.

