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O curso de Enfermagem das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) vai oferecer curso noturno em 2009. O MEC, através da Portaria 
nº 60, de 21/01/08, publicada no DOU de 23/01/08, aprovou a criação do curso noturno, com 60 (sessenta) vagas. Página 08.

ENFERMAGEM ABRE CURSO NOTURNO

Lucas Botossi Trindade, aluno do 6º ano do curso de Medicina e 
bolsista de Iniciação Cientí fi ca da FAPESP, obteve o primeiro lugar, 
na categoria trabalhos orais “Temas Livres”, no XIX Congresso Médi-
co do Oeste Paulista, promovido pela Faculdade de Medicina de Rio 
Preto (FAMERP). Página 13.

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), através do Insti tu-
to Superior de Educação Padre Albino, está com inscrições abertas 
para o Curso de Especialização em LIBRAS – Linguagem Brasileira 
de Sinais, direcionado para formação de Professores em Libras. O 
curso tem vagas limitadas. Página 14.

ALUNO DA MEDICINA OBTÉM 1º LUGAR 
EM CONGRESSO DA FAMERP

FIPA OFERECE CURSO DE 
LINGUAGEM DE SINAIS

A Fundação Padre Albino instalou um sistema de vigilância com 
câmeras de monitoramento no Hospital Escola Emílio Carlos, que 
cobre toda sua área externa. Página 09.

A Nacional Rede Energia entregou ofi cialmente, em junho pas-
sado, as melhorias na infra-estrutura do sistema de iluminação in-
terna do Hospital Padre Albino, feitas através do seu Programa de 
Efi ciência Energéti ca. Página 10.

A Fundação Padre Albino definiu a programação da XVII Sema-
na Monsenhor Albino que será realizada de 15 a 21 de setembro 
próximo. Página 07.

FUNDAÇÃO INSTALA SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA NO “EMÍLIO CARLOS”

NACIONAL ENTREGA NOVA ILUMINAÇÃO 
DO HOSPITAL PADRE ALBINO 

DEFINIDA A PROGRAMAÇÃO DA 
XVII SEMANA MONSENHOR ALBINO

PREMIADO O projeto de orientação sobre a importância do alei-
tamento materno que a Profª Denise Gonzalez Stellutti   de Faria vem 
desenvolvendo no Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Hos-
pital Escola Emílio Carlos proporcionou a ela o Prêmio “ONG Amigas 
do Parto 2008” na categoria Enfermeiras Obstetras. Página 11.

Imprensa/FPA

Profª Denise com o certi fi cado e o troféu recebidos

Divulgação

Dia 24 de julho últi mo, o Hospital Padre Albino inaugurou o 
seu novo Laboratório de Análises Clínicas, instalado no pavimento 
térreo, lado esquerdo da anti ga entrada do Pronto Socorro, na rua 
Maranhão. Página 14.

HPA GANHA NOVO 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES

Novos equipamentos adquiridos para o Laboratório
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RECEITA DA VIDA

PAI

O CLIENTE QUE NUNCA MAIS VOLTA!

Jogue fora todos os números não essenciais 
para sua sobrevivência. 
Isso inclui idade, peso e altura. 
Deixe o médico se preocupar com eles. 
Para isso ele é pago. 
Freqüentemente dê preferência a seus amigos 
alegres. 
Os “baixo astrais” puxam você para baixo. 
Conti nue aprendendo. 
Aprenda mais sobre computador, artesanato, 
jardinagem, qualquer coisa. 
Não deixe seu cérebro desocupado. 
Uma mente sem uso é a ofi cina do diabo. 
E o nome do diabo é Alzheimer. 
Curta coisas simples. 
Ria sempre, muito e alto. 
Ria até perder o fôlego. 
Lágrimas acontecem. 
Agüente, sofra e siga em frente. 
A única pessoa que acompanha você a vida 
toda é VOCÊ mesmo. 
Esteja VIVO, enquanto você viver. 

Eu sou o homem que vai a um restaurante, 
senta-se à mesa e pacientemente espera, en-
quanto o garçom faz tudo, menos o meu pedido. 

Eu sou o homem que vai a uma loja e espera 
calado, enquanto os vendedores terminam suas 
conversas parti culares. 

Eu sou o homem que entra num posto de ga-
solina e nunca toca a buzina, mas espera pacien-
temente que o empregado termine a leitura do 
seu jornal. 

Eu sou o homem que explica sua desespe-
rada e imediata necessidade de uma peça, mas 
não reclama quando a recebe após três semanas 
somente. 

Eu sou o homem que, quando entra num es-
tabelecimento comercial, parece estar pedindo 
um favor, ansiando por um sorriso ou esperando 
apenas ser notado. 

Eu sou o homem que entra num banco e 
aguarda tranqüilamente que as  recepcionistas e 
os caixas terminem de conversar com seus ami-

Pode ser novo, pode ser velho;
Pode ser branco, negro ou amarelo;
Pode ser rico ou pobre;
Pode ser solteiro, casado, viúvo ou divorciado;
Pode ser feliz ou infeliz;
Pode estar aqui ou já ter ido embora;
Pode ter ti do fi lhos ou adotado-os;
Pode ter casa ou morar na rua;
Pode usar terno ou tanga;
Pode ser Deus ou humano;
Pode estar trabalhando ou desempregado;
Pode ser tanta coisa ou simplesmente PAI.
Mas todos, sem faltar um sequer 

gos, e espera pacientemente enquanto os fun-
cionários trocam idéias entre si ou, simplesmente 
abaixam a cabeça e fi ngem não me ver. 

Você deve estar pensando que sou uma pes-
soa quieta, paciente, do ti po que nunca cria pro-
blemas. Engana-se. Sabe quem eu sou?

Eu sou o cliente que nunca mais volta! 
Divirto-me vendo milhões sendo gastos todos 

os anos em anúncios de toda ordem, para levar-
me de novo à sua fi rma. Quando fui lá, pela pri-
meira vez, tudo o que deviam ter feito era apenas 
a pequena genti leza, tão barata, de me enviar um 
pouco mais de cortesia. Clientes podem demiti r 
todos de uma empresa, do alto executi vo para 
baixo, simplesmente gastando seu dinheiro em 
algum outro lugar.”

Discurso de Sam Walton, fundador do Wal-
Mart, maior cadeia de varejo do mundo, fazendo 
a abertura de um  programa de treinamento para 
seus funcionários. 

Expediente

CONSELHO DE CURADORES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CONSELHO DE CURADORES

CONSELHO FISCAL
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O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publi-
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Esteja sempre rodeado daquilo que você 
gosta: pode ser família, animais, lembranças, 
música, plantas, um hobby, o que for. 
Seu lar é o seu refúgio. 
Aproveite sua saúde. Se for boa, preserve-a. 
Se está instável, melhore-a. 
Se está abaixo desse nível, peça ajuda. 
Não faça viagens de remorsos. 
Viaje para o shopping, para cidade vizinha, 
para  um país estrangeiro, mas  não faça via-
gens ao passado. 
Diga a quem você ama, que você realmente os 
ama, em todas as oportunidades. 
E lembre-se sempre que:
A vida não é medida pelo número de vezes 
que você respirou, mas pelos momentos em 
que você perdeu o fôlego... 
de tanto rir... 
de surpresa... 
de êxtase... 
de felicidade...

Escrito por uma senhora de 92 anos!

fazem parte da Criação.
Que não só hoje, mas em todos os dias desta vida 
possas ser lembrado como aquele que
muitas vezes não dormiu, muitas vezes fi cou pen-
sando na comida para levar para casa, 
muitas vezes engoliu sapos.
Muitas vezes chorou escondido, muitas vezes 
gargalhou, muitas vezes perdeu a hora, 
mas nunca deixou de pensar na coisa mais impor-
tante da sua vida: OS FILHOS!!!

A homenagem da Fundação Padre Albino para 
todos os seus funcionários pais.
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Aniversários - SETEMBRO
D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E

Membros do Conselho de Curadores
02 - José Pedro Mott a Salles
04 - Renato Centurion Stuchi
20 - Valdemar Bergamaschi

Membros Honorários da Fundação 
Padre Albino
05 - Pedro Nechar
11 - José Altêmio Ferreira

Coordenadoria Geral
08 - Célia Marilda Francisquetti   Casarini
18 - Mauro Tadeu Assi

Faculdades Integradas Padre Albino

Curso de Medicina
01 - Prof. Durval Ribas Filho
10 - Cleusa Aparecida Vieira Pereira
14 - Prof. Vladir Antonio Dias
15 - Prof. Geovanne Furtado Souza
19 - Prof. Pedro Celso Ribeiro Bazilli
        Prof. Thales Fernando Roque Barba
24 - Prof. Eduardo Carlos da Silveira Mendes Jr.
29 - Profª Eliana Meire Melhado
30 - Prof. Rubens Camargo Siqueira 

Curso de Enfermagem
02- Prof. Ivanhoe Calache
13- Antonio Márcio Paschoal
15- Profª Maria Cláudia Parro
25- Ana Letí cia Marti n Vidoto 

Curso de Educação Física
01 - Vilma Aparecida Nasorri
20 - Marcelo Aparecido Godoy Ruiz

Cursos de Direito e Administração
11 - Profª Silvia Ibiraci de Souza Leite
12 - Profª Mirtes Abdelnur
15 - José Carlos Hernandes Garcia
23 - Prof. Sérgio Paiva
23 - Prof. Marcelo José Grimone

Colégio de Aplicação Unifi pa
10 - Prof. Marco Antonio Colombo da Silva
24 - Profª Maria Helena Quaiati  Rodrigues
30 - Profª Rita de Cássia Massambani Peres

Hospital Padre Albino
01 - Maria Lairde Boiatt o Machado
        Averaldo Alves de Oliveira

02 - Amauricio Cappi
04 - Claunice Marques de Araújo
        Dr. José Joaquim Ribeiro de Souza
05 - Regina Célia Zucchini Leite
        Roberto Segura Junior
        Eliete Felisbino da Silva
06 - Margarida de Lourdes Dias
07 - Mauro José Francisquetti  
08 - Aparecida Ivanete Feliciano
        Luciano Aparecido Fumagali
        Consuelo Ferreira Gomes
09 - Cacilda Aparecida Corradi
        Maria Vanir Briguenti 
        Gislaine Fernanda Soares Pereira
11 - Nair Monari
        Edna Santana
        Vera Lúcia dos Santos Marti nez
        Neide da Mott a
12 - Helena Maria Nunes
13 - Márcia Aparecida do Prado
14 - Lourdes de Jesus Silva
        Ana Paula do Amaral Andrade
15 - Benedito Barbosa da Silva
16 - Francisco Antonio Ferreira Neto
17 - Marco Antonio Milan
        Jane Graciela Izepan
        Andresa Bardela Ferreira
18 - José Luis de Moraes
19 - Valéria Cristi ane de Sousa
        Rosemeiri Benaduci
20 - Jovelina Correa Lemos Hanaoka
21 - Maria Ângela Brocco Paião
        Adriana Aparecida Bianchi
22 - Celene Rebouças Luiz
23 - Estefani Barbosa de Aguiar
        Hendrigo Carlos Milano
        Rozemir Gusmão Castelani
24 - Claudina Angélica Crocciari
        Aparecida de Lourdes Antonio
        Erondina Cunha Barbosa
        Maria Madalena Campos
        Marcos Wagner da Silva
        Maria Luiza Rodrigues
25 - Sandra Regina de Andrade Pedrassoli
26 - Bacilicia Ap. Medina Mameli
        Benedito Carlos Rodrigues
        Ondina Gonçalves da Silva
27 - Eliana Cristi na Vicente
        Eleni Vieira Silva
28 - Sueli Aparecida Favaron
        Renata Aparecida Rocha
29 - Dr. Antonio Jarbas Ferreira Junior
30 - Maria Aparecida de Oliveira Lima
30 - Dr. Antonio Luiz Marques da Silva

Hospital Emílio Carlos
01 - Maria Aparecida Capute
        Sonia Maria Bonfi m Masetti  
        Marta Ester Marti ns de Souza
02 - Luzia de Fáti ma Araújo
        Rafaela Cristi na Poletti   Caires
04 - Sebasti ão Severo dos Santos
05 - Daniela Aparecida Costa
06 - Aparecido de Jesus Bertolim
08 - Maria Honória Alborgueti 
        Setuka Tereza Nose Araújo
10 - Agnaldo José dos Santos
13 - Káti a Helena Curti 
        Cristi ane Regina Revejes de Lima
14 - Juliana Darc Soares
        Rogério Torres
15 - Neuci das Dores Barbosa Agusti neli
        Ivone Sousa Isidoro
        Juliete Samira Tonon
16 - Maritsa de Freitas Scarbini
17 - Marcelo Aparecido Marti nelli
18 - Cícera Aparecida de Jesus Baroni
19 - Fernando Ruiz Cegatti  
20 - Célia Cristi na Dias
        Maira Gisele Spada
        Mirian Germano
23 - Márcia Polimeno Coneglian
24 - Dierk Tiradentes de Oliveira
        Giovanna Cinthia Cicone Coro 
        Antonio Donizeti  Bratf isch
        Juliana Zarpelão
26 - Aparecida Ribeiro Merigue
27 - Vanessa Fernandes Rodrigues
28 - Ricardo Espinosa
        Célia Regina Messias Piovesan
        Solange Pereira Zini
30 - Elizabete Ap. de M. Matti  oli
        Ana Catarina dos Santos

Recanto Monsenhor Albino
01- Ana Paula Floriano Ferreira
        Malvina Giroto Euzébio
05- Mauriza Souza Santos
08- Aparecido Antonio Vicenti n
14- Maria de Lourdes dos Santos
15- Denise Regiane de Oliveira
26- Dr. Celso Luiz Barbieri

ESTE CORAÇÃO CONTINUAESTE CORAÇÃO CONTINUA
 A BATER POR VOCÊ! A BATER POR VOCÊ!

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

Informações: 3531-3200 ou 3531-3000

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

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

TELEVENDAS  17  3522-6167(    )
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Nunca esqueça de seus amigos.
Serão mais importantes na medida em que 
você envelhecer.
Independentemente do quanto você ame 
sua família, os fi lhos que porventura venha a 
ter,  você sempre precisará de amigos.
Lembre-se de ocasionalmente ir a lugares 
com eles;
faça coisas com eles; telefone para eles...
Que estranho conselho! 
Na medida em que o tempo e a natureza           
realizam suas mudanças e mistérios sobre um 
homem, amigos são o baluarte de sua vida.
Passados mais de 50 anos, eis o que aprendi: 
O tempo passa.
A vida acontece.
A distância separa.
As crianças crescem.
Os empregos vão e vêm.
O amor fi ca mais frouxo.
As pessoas não fazem o que deveriam fazer.
O coração se rompe.
Os pais morrem.
Os colegas esquecem os favores.
As carreiras terminam.
Mas os verdadeiros amigos estão lá, não im-
porta quanto tempo e quantos quilômetros 
estão entre você. 
Um amigo nunca está mais distante do que o al-
cance de uma necessidade, torcendo por você, 
intervindo em seu favor e esperando você de 
braços abertos, abençoando sua vida!
Quando iniciamos esta aventura chamada 
vida, não sabíamos das incríveis alegrias ou 
tristezas que estavam adiante. 
Nem sabíamos o quanto precisaríamos uns 
dos outros.
 

SETEMBRO - DATAS COMEMORATIVAS

Hoje com 18 anos, Mariana Pereira Dermin-
do, estudante, residente em Catanduva, não se 
lembra exatamente como se queimou. “Alguns 
detalhes parecem ter sido apagados”, diz ela. 
No entanto, lembra-se que foi há 11 anos, no 
dia 06/05/97, um domingo à tarde, quando ti -
nha 8 anos de idade.

“Eu estava brincando de queimar formigas. 
Colocava álcool e depois jogava o fósforo ace-
so. Não deu muito certo, pois pegou fogo em 
minha roupa. Meu pai acordou com os meus 
gritos e apagou o fogo com as mãos e depois 
usou um cobertor. Não me recordo de mais de-
talhes sobre o acidente em si”, conta Mariana.

Com relação ao período de recuperação 
ela ressalta que não há como menti r dizendo 
que foi óti mo. “Estar em um hospital nunca é 
prazeroso e por mais que os médicos, as en-
fermeiras e os demais profi ssionais tentassem 
me dar algum conforto, nada substi tuiria mi-
nha roti na anterior, lembra. Odiava os banhos, 
as folhas que renovavam a pele me assustam 
até hoje. Quando visitei a UTQ dez anos depois 
fi quei muito feliz ao ver tudo tão moderno. 
Ainda lembro do cheiro que a UTQ tem. Não 
considerando os banhos, até que era diverti do 
fi car internada. Nunca é bom; apenas diverti -
do”, afi rma.

Mariana recorda que o que mais gostava 
era acordar após as cirurgias. “Eu só conseguia 
abrir os olhos e pedir água. Quando bebia, era 
um momento quase sublime, realmente a me-
lhor parte”, relata, acrescentando que ocupava 
suas tardes lendo e assisti ndo televisão e que 
com isso o tempo passou muito depressa e 
quando percebeu o mês já ti nha passado e es-
tava em casa de novo.

Embora não conhecesse o Hospital Padre 
Albino, Mariana ti nha boas referências dadas 
por familiares. Sobre os 30 dias de internação, 
o tratamento, os médicos, os funcionários, en-

01 – Dia do Caixeiro Viajante
02 – Dia do Repórter Fotográfi co
03 – Dia das Organizações Populares, da Guar-
da Civil e do Biólogo
05 – Dia do Farmacêuti co e da Amazônia
06 – Dia do Alfaiate, do Barbeiro e do Cabeleireiro
07 – Aniversário da Proclamação da Indepen-
dência do Brasil
08 – Dia Mundial da Alfabeti zação
09 – Dia do Administrador e do Veterinário
10 – Dia da Imprensa
12 – Dia Nacional da Recreação e da Seresta
13 – Dia do Agrônomo
14 – Dia do Frevo
16 – Dia Internacional do Ozônio
17 – Dia da Compreensão Mundial
18 – Dia dos Símbolos Nacionais

fi m, sobre o atendimento recebido ela diz que 
não fosse o fato de saber que seu corpo não 
estava bem, gostaria de viver no hospital. 

“Todos que trabalhavam lá sempre pa-
reciam tão sati sfeitos, tão felizes em poder 
ajudar, em poder recuperar de alguma forma 
o que foi perdido no acidente. Era amiga de 
todas as enfermeiras, muitas me reconhecem 
na rua, sempre atenciosas e solidárias. Os mé-
dicos passavam uma imagem de competência, 
de segurança. E eles realmente eram. Sobre o 
pessoal da limpeza, não há palavras que des-
crevam o trabalho que eles executam. Per-
feição não seria sufi ciente. Eram todos muito 
profi ssionais, mas acima de tudo, humanos”, 
salienta Mariana.

Sobre sua volta à vida normal diz que foi di-
fí cil aceitar que nunca mais seria como antes. 
“Eu gostava de praia quando criança e quando 
soube que nunca mais poderia me expor tanto 
ao sol foi estranho. Há limitações que as cicatri-
zes e o trauma nos trazem que demoram para 
ser solucionadas”, considera.

Mariana lembra que recuperou as limita-
ções fí sicas aos poucos com a fi sioterapia; já 
as psicológicas demoraram mais. “Quando vol-
tei à UTQ, anos depois, entendi que não havia 
como voltar. O erro foi meu e as conseqüências 
seriam para a vida toda. Acho que o mais difí cil 
da volta à roti na anterior é aprender a conviver 
com as intermináveis perguntas, os inúmeros 
olhares perplexos para a cicatriz. Foi mais difí cil 
convencer os outros de que eu já estava bem do 
que a mim mesma. Eu estava apenas existi ndo 
enquanto não ti nha aceitado os fatos. Aprendi 
a viver dez anos depois, quando lamentar-me 
parecia ridículo após tanto tempo. Voltar  ao 
hospital e ver que eles fi zeram e sempre farão 
tudo o que for possível para tornar o problema 
muito melhor do que ele realmente é, me re-
confortou e me moti vou a contar o que acon-

teceu comigo”, fi naliza agradecendo a todos os 
que a ajudaram quando precisou, pela compe-
tência e pelo carinho, mas principalmente pela 
interminável paciência que sempre ti veram 
para com ela.

História de Paciente Mariana Pereira Dermindo

19 – Dia do Comprador
20 – Dia do Pombo da Paz
21 – Início da Primavera
         Dia da Árvore, do Fazendeiro e do Radialista
22 – Dia Nacional da Juventude, Nacional da 
Fauna, do Técnico Agropecuário
24 – Dia do Soldador
25 – Dia Nacional do Trânsito e do Rádio
26 – Dia de São Cosme e São Damião e Interna-
cional das Relações Públicas
27 – Dia Internacional do Idoso, Mundial do Tu-
rismo, da Caridade, do Cantor e do Encanador
29 – Dia do Professor de Educação Física e do 
Petróleo
30 – Dia Mundial da Navegação, do Tradutor e 
da Secretária

AMIGOS
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Final

41. Desligue o computador
Muita gente tem o péssimo hábito de dei-

xar o computador de casa ou da empresa liga-
do ininterruptamente, às vezes fazendo down-
loads, às vezes simplesmente por comodidade. 
Desligue o computador sempre que for fi car 
mais de 2 horas sem uti lizá-lo e o monitor por 
até quinze minutos.

42. Considere trocar seu monitor
O maior responsável pelo consumo de ener-

gia de um computador é o monitor. Monitores 
de LCD são mais econômicos, ocupam menos 
espaço na mesa e estão fi cando cada vez mais 
baratos. O que fazer com o anti go? Doe a insti -
tuições como o Comitê para a Democrati zação 
da Informáti ca.

43. No escritório, desligue o ar condiciona-
do uma hora antes do fi nal do expediente

Num período de 8 horas, isso equivale a 
12,5% de economia diária, quase um mês de 
economia no fi nal do ano. Além disso, no fi nal 
do expediente, a temperatura começa a ser 
mais amena.

44. Não permita que as crianças brinquem 
com água

Banho de mangueira, guerrinha de balões 
de água e toda sorte de brincadeiras com água 
são, sem dúvida, diverti das, mas passam a 
equivocada idéia de que a água é um recur-
so infi nito, justamente para aqueles que mais 
precisam de orientação, as crianças. Não deixe 
que seus fi lhos brinquem com água, ensine a 
eles o valor desse bem tão precioso.

45. No hotel, economize toalhas e lençóis
Use o bom senso. Você realmente precisa 

de uma toalha nova todo dia? Você é tão imun-
do assim? Em hotéis, o hóspede tem a opção 
de não ter as toalhas trocadas diariamente, 
para economizar água e energia. Trocar uma 
vez a cada 3 dias já está de bom tamanho. O 
mesmo vale para os lençóis.

O que é ano-luz ?
É a distância percorrida pela luz em um ano. Essa medida é muito usada para cálculos astro-

nômicos. A velocidade da luz foi determinada pela primeira vez em 1675, pelo astrônomo Olaus 
Roemer (1644-1710), medindo o intervalo entre sucessivos eclipse da lua Io, de Júpiter, para dife-
rentes pontos da órbita da Terra.

O que é o sol da meia-noite?
É um fenômeno que ocorre perto dos pólos, quando o Sol não se põe durante pelo menos 24 

horas. Isso acontece porque a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de sua órbita faz 
com que o Sol incida quase perpendicularmente sobre os pólos, em posições que se alternam 
de seis em seis meses. Nos pólos propriamente ditos, tanto o dia solar quanto a noite duram 
teoricamente um semestre. A passagem para o dia ou para a noite polar acontece nos equinócios 
- quando a duração das horas de sol é igual em toda a Terra.

Do Guia dos Curiosos - O livro das perguntas e das respostas

46. Parti cipe de ações virtuais
A internet é uma arma poderosa na conscien-

ti zação e mobilização das pessoas. Um exemplo é 
o site ClickÁrvore, que planta árvores com a ajuda 
dos internautas. Informe-se e aja!

47. Instale uma válvula na sua descarga
Instale uma válvula para regular a quanti da-

de de água liberada no seu vaso sanitário: mais 
quanti dade para o número 2, menos para o nú-
mero 1!

48. Não peça comida para viagem
Se você já foi até o restaurante ou à lanchone-

te, que tal sentar um pouco e curti r sua comida ao 
invés de pedir para viagem? Assim você economi-
za as embalagens de plásti co e isopor uti lizadas.

49. Regue as plantas à noite
Ao regar as plantas à noite ou de manhãzinha 

você impede que a água se perca na evaporação e 
também evita choques térmicos que podem agre-
dir suas plantas.

50. Freqüente restaurantes naturais/orgâ-
nicos

Com o aumento da consciência para a preser-
vação ambiental, uma gama enorme de restau-
rantes naturais, orgânicos e vegetarianos está se 
espalhando pelas cidades. Ainda que você não 
seja vegetariano, experimente os novos sabores 
que essa onda verde está trazendo e assim estará 
incenti vando o mercado de produtos orgânicos, 
livres de agrotóxicos e menos agressivos ao meio-
ambiente.

51. Vá de escada
Para subir até dois andares ou descer três, que 

tal ir de escada? Além de fazer exercício, você eco-
nomiza energia elétrica dos elevadores.

52. Faça sua voz ser ouvida pelos seus repre-
sentantes

Use a internet, cartas ou telefone para falar 
com os seus representantes em sua cidade, Es-
tado e país. Mobilize-se e certi fi que-se de que 
os seus interesses - e de todo o planeta - sejam 
atendidos.

53. Divulgue essas práti cas!

Ingredientes:
MASSA
1 pedaço grande de mandioca cozida (150g)
1 e 1/2 xícara (chá) de leite 
1 tablete de fermento biológico 
2 colheres (sopa) de açúcar 
1 colher (café) de sal 
1/2 kg de farinha de trigo peneirada
1 ovo 
5 colheres (sopa) de azeite de oliva 
1 gema para pincelar
RECHEIO
3 colheres (sopa) de azeite de oliva 
2 talos de salsão picados
1 xícara (chá) de cenoura picada
6 colheres (sopa) de cebola ralada
1 pimentão amarelo médio picado
1/2 kg de carne moída cozida
4 colheres (sopa) de salsinha picada 
sal e pimenta-do-reino a gosto
200g de mussarela em fati as

MODO DE PREPARO: 
Massa: passe a mandioca pelo espremedor. 

Em uma ti gela, coloque o leite morno, o fer-
mento, o açúcar e o sal. Misture bem e junte 
1 xícara (chá) de farinha de trigo. Mexa bem, 
tampe a ti gela e deixe descansar em local 
aquecido por 20 minutos ou até dobrar de 
volume. A seguir, junte a mandioca, o ovo e 
4 colheres (sopa) de azeite. Misture e adicio-
ne, aos poucos, a farinha restante. Transfi ra a 
massa para uma superfí cie enfarinhada e sove 
por 5 minutos ou até soltar das mãos. Volte a 
massa para uma ti gela, cubra e deixe descan-
sar, em local aquecido, por mais 30 minutos. 
Recheio: aqueça o azeite em uma panela, jun-
te o salsão, a cenoura, a cebola e o pimentão; 
reduza o fogo e refogue até os legumes fi ca-
rem macios, mas crocantes. Reti re do fogo, in-
corpore a carne, a salsinha, o sal e a pimenta. 
Em uma superfí cie enfarinhada, abra a mas-
sa em um retângulo de 30x40cm. Espalhe o 
recheio e distribua a mussarela. Enrole como 
um rocambole e coloque-o em uma fôrma de 
pizza grande untada com o azeite restante, 
formando um círculo. Deixe a massa descan-
sar por mais 30 minutos, em local aquecido. 
Pincele-a com gema bati da e asse em forno 
médio, preaquecido, por 45 minutos, ou até 
que o rocambole esteja dourado.

 “Você precisa fazer justamente as coisas que acha que não consegue fazer”.
Eleanor Roosevelt

53 PRÁTICAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA

Lazer & Variedades

C U L I N Á R I A

Torta com carne moídaTorta com carne moída

C U R I O S I D A D E S



As Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA) consideraram bom o resultado do ENA-
DE 2007, nota “3”, obti do pelos cursos de En-
fermagem e Educação Física, correspondendo 
a um desempenho bastante sati sfatório quan-
do comparados aos dados de insti tuições re-
gionais e nacionais.

Dra. Dulce Vendruscolo, Coordenadora Pe-
dagógica das FIPA, disse que o IDD (Indicador de 
Diferença entre os Desempenhos Observado e 
Esperado) mostra o quanto de conhecimento 
a insti tuição agrega ao aluno durante o curso. 
“Este quesito foi considerado sem conceito 
para os cursos das FIPA tendo em vista que não 

O curso de Educação Física das Faculdades 
Integradas Padre Albino parti cipou, de 31 de 
julho a 02 de agosto, em São Paulo, do Con-
gresso da ABRAMD (Associação Brasileira Mul-
ti disciplinar de Estudos Sobre Drogas) apre-
sentando sete trabalhos na forma de poster.

Os trabalhos apresentados foram “Juven-
tude e uso de bebidas em situação de lazer”, 
por Liana Romera e Heloisa Helena Reis; “Ju-
ventude e álcool: padrões de uso entre estu-
dantes do ensino médio”, por Liana Romera, 
Mayara Bertolo, Roberta Bistafa, Michel Ri-
cardo Reis, Wellinton Silva, Gislaine Barbo-
sa, Ligia Benites e Ricarda Mariana Simões; 
“Lazer noturno e uso de álcool entre jovens”, 
por Mayara Bertolo; “Juventude e bebidas 
em situações de lazer”, por Roberta Bistafa; 
“Lazer e juventude: os hábitos dos alunos 
do ensino fundamental”, por Michel Ricardo 
Reis e Wellinton Avilino Silva; “Formação de 
professores - trabalhando com a prevenção: 
desenvolvendo valores saudáveis de vida”, 
por Gislaine Barbosa, e “Pedagogias preven-
ti vas contra o uso abusivo de SPAs a crianças 
de 7 a 10 anos”, por Gislaine Barbosa.

O Prof. Marcelo Porto, docente das disci-
plinas de Fisiologia Geral e do Exercício, Ava-
liação na Educação Física e Teoria do Treina-
mento Esporti vo do curso de Educação Física, 
publicou o arti go “Aplicação da escala de per-
cepção subjeti va de esforço no treinamento 
com pesos”, na edição de Junho do periódico 
Saúde em Revista.

O arti go, de acordo com Prof. Marcelo, é 
parte do projeto de pesquisa “Estudo da cor-
relação entre apti dão fí sica e modelo de con-
trole da intensidade no treinamento resisti do 
para idosos”, atualmente desenvolvido em 
parceria com a Faculdade da 3ª Idade do cur-
so de Educação Física.

Saúde em Revista é um periódico nacional 
com impacto internacional, pois é indexado 

        O jurista e fi lósofo do Direito Alysson 
Leandro Mascaro, Coordenador do curso de 
Direito das Faculdades Integradas Padre Al-
bino, Doutor e Livre-Docente em Filosofi a do 
Direito pela USP, tornou-se verbete de uma 
enciclopédia de Filosofi a do Direito. O livro 
“Dicionário Bibliográfi co e Teórico - Filosofi a 
do Direito”, da Editora Líder, de Belo Horizon-
te, recém-lançado, reuniu os temas e autores 
mais importantes da história da Filosofi a e da 
Filosofi a do Direito.

        Os verbetes tratam de conceitos fi lo-
sófi cos como éti ca, insti tutos jurídicos, como 
o Código de Hamurabi, Lei de Talião e Lei das 
Doze Tábuas, movimentos de juristas, como a 
Escola Histórica, fi lósofos, como Platão, Aris-
tóteles, Kant, Hegel e Marx, juristas, como Rui 

houve diferença signifi cati va entre o percentual 
das respostas entre os alunos ingressantes e 
concluintes dos cursos no ENADE”, explicou.

Quanto aos resultados divulgados, Drª 
Dulce informou que as Faculdades Integradas 
e Coordenações dos cursos consideram-nos 
sati sfatórios, correspondendo às expectati vas, 
tendo em vista os resultados apresentados 
pela maioria dos cursos que parti ciparam do 
ENADE. 

Para ela, o CPC (Conceito Preliminar de Cur-
so) é inovação do MEC para a Avaliação dos cur-
sos de graduação, englobando os resultados do 
ENADE e de avaliações de docentes e de infra-

ao banco de dados Sport Discus, disponível a 
todos os países da América Lati na.

CONGRESSO
A Profª Maria Ângela Figueiredo Tuma, 

docente de Nutrição Esporti va do curso de 
Educação Física, e os alunos Sinara de Mora-
es Ponci, Mauro Henrique de Oliveira, Renata 
Sorgi de Souza e Thiago Marti ns parti ciparam 
do II Congresso Brasileiro de Metabolismo, 
Nutrição e Exercício realizado de 22 a 24 de 
maio últi mo, na cidade de Londrina (PR).

Os trabalhos apresentados por eles no 
congresso foram “Avaliação antropométrica e 
prevenção de doenças em funcionários de in-
dústria em Catanduva - SP” e “Identi fi cação de 
fatores de risco para obesidade em escolares: 
intervenção através de ati vidades lúdicas”.

Barbosa e Clóvis Bevilácqua, e fi lósofos do di-
reito, como Hans Kelsen e Miguel Reale.

         Alguns dos fi lósofos vivos mais impor-
tantes do mundo são citados na obra, como 
Jürgen Habermas. São apenas cinco os brasi-
leiros vivos citados no dicionário, de 256 pági-
nas - Alysson Leandro Mascaro, a fi lósofa Ma-
rilena Chauí (USP), o fi lósofo Leandro Konder 
(UFRJ), o fi lósofo do direito Nelson Saldanha 
(UFPE) e o fi lósofo do direito Márcio Bilhari-
nho Naves (Unicamp). O verbete sobre Mas-
caro está na página 172, com alguns dados 
de sua biografi a, ressaltando inclusive sua ju-
ventude (tem atualmente 32 anos de idade), 
tratando sobre sua trajetória acadêmica e seu 
pensamento, abrangendo inclusive as idéias 
de seus principais livros. 

 

ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA OBTÉM 
BONS RESULTADOS NO ENADE

EDUCAÇÃO FÍSICA
APRESENTA TRABALHOS

EM CONGRESSO 
SOBRE DROGAS

DOCENTE PUBLICA ARTIGO SOBRE PESQUISA 
DESENVOLVIDA COM A FACULDADE DA 3ª IDADE

ALYSSON MASCARO TORNA-SE VERBETE
DE DICIONÁRIO DE FILOSOFIA DO DIREITO

estrutura, sendo consideradas avaliações sati s-
fatórias as de conceito igual ou superior a “3”.

A Coordenadora Pedagógica ressaltou que 
a preocupação das Faculdades Integradas Pa-
dre Albino está voltada para o investi mento 
constante nas ati vidades de ensino, pesquisa e 
extensão visando a melhoria de seus cursos, a 
formação de seus estudantes, o compromisso 
com a comunidade e conseqüente aprimora-
mento do processo avaliati vo junto ao MEC.

Ela lembrou que o curso de Medicina obte-
ve avaliação “4”, destacando-se com resultado 
muito sati sfatório entre as principais Faculda-
des de Medicina do Estado e do país.

Profª Liana e alunos no congresso

Divulgação
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A Fundação Padre Albino defi niu a programação da XVII Semana Monsenhor Albino que será realizada de 15 a 21 de setembro próximo.
A Semana Monsenhor Albino tem o objeti vo de reverenciar a memória deste que foi o maior benfeitor de Catanduva e que deixou 

um patrimônio que hoje benefi cia milhares de pessoas de Catanduva e região nas áreas da saúde, educação e promoção social.
A programação é esta:

15/09 - Segunda-feira 

7h00 às 17h00 – Padre Albino Saúde/PAS  - Consultórios próprios - Exposições – 
“História do PAS“ e de fotos do II Concurso de Fotografi a  - tema: “Vida. O maior 
tesouro do ser humano” 
7h30 às 9h30 – Hospital Padre Albino  - Saguão da Unidade de Urgência e Emer-
gência - Café da manhã
8h00 – Campus sede/FIPA - Curso de Enfermagem - IV Simpósio de atualização 
em feridas
8h00, 10h00, 13h30, 15h00 – Campus sede/FIPA - Cursos de Medicina e En-
fermagem - Programa “Educação, Saúde e Prevenção - Venha conhecer 
nosso trabalho”
8h00 às 22h00 – Campus II/FIPA – Curso de Educação Física  - Atendimento a pro-
fi ssionais pela Unidade Móvel do Conselho  - Regional de Educação Física
15h00 – Capela do Hospital Padre Albino  - Missa de abertura da Semana
19h30 – Campus II/FIPA – Curso de Educação Física  - Início da Semana de Estudos 
e Práti cas da Educação Física
20h00 – Museu Padre Albino - Apresentação do Coral Mokiti  Okada, abertura da 
Exposição - Fotográfi ca “Monsenhor Albino e os 90 anos de sua presença 
em Catanduva” e apresentação de três novos quadros ligados - às realizações do 
Padre Albino

16/09 - Terça-feira

7h00 às 17h00 – Padre Albino Saúde/PAS - Consultórios próprios - Exposições – 
“História do PAS“ e  de fotos do II Concurso de Fotografi a  - tema: “Vida. O maior 
tesouro do ser humano” 
7h30 às 8h30 – Museu Padre Albino  - Visita de Grupo de Enfermagem do Hospi-
tal Padre Albino para que a equipe mais jovem conheça a vida e a obra do Padre 
Albino
7h30 às 9h30 – Hospital Padre Albino - Saguão da Unidade de Urgência e Emer-
gência - Café da manhã
8h00, 10h00, 13h30, 15h00 – Campus sede/FIPA - Cursos de Medicina e 
Enfermagem - Programa “Educação, Saúde e Prevenção - Venha conhecer 
nosso trabalho”
8h00 às 22h00 – Campus II/FIPA – Curso de Educação Física - Atendimento a pro-
fi ssionais pela Unidade Móvel do - Conselho Regional de Educação Física
9h00 – Polícia Rodoviária - Curso de Enfermagem - Programa Educação e Saúde 
- Saúde do Caminhoneiro
9h00 – Hospital Escola Emílio Carlos - Sala de espera da Ortopedia - Harmonia atra-
vés da música - Apresentação do Coral do Projeto  - “Criança, Cidadão do Futuro”
9h00 às 16h00 – Hospital Padre Albino - Saguão da canti na  - Exposição de fotos 
de trabalhos realizados pela AVOFPA 
14h00 – Hospital Padre Albino – Saguão da canti na  - Harmonia através da música 
– Apresentação do Coral  - do Projeto “Criança, Cidadão do Futuro”
20h00 – Museu Padre Albino  - Visita dos alunos do 1º ano do curso de Ad-
ministração
20h00 – Teatro Municipal “Aniz Pachá” - Cursos de Administração e Direito - Pa-
lestra “Administração e  Direito das Cooperati vas”, pelos  - Professores Marcílio 
Antonio Bortolucci e Odir Züge Junior

17/09 - Quarta-feira

7h00 às 17h00 – Padre Albino Saúde/PAS - Consultórios próprios - Exposições – 
“História do PAS“ e de fotos do II Concurso de Fotografi a - tema: “Vida. O maior 
tesouro do ser humano” 
7h30 às 9h30 – Hospital Padre Albino  - Saguão da Unidade de Urgência e Emer-
gência - Café da manhã
8h00 às 22h00 – Campus II/FIPA – Curso de Educação Física - Atendimento a pro-
fi ssionais pela Unidade Móvel do Conselho Regional de Educação Física
8h00, 10h00, 13h30, 15h00 – Campus sede/FIPA - Cursos de Medicina e Enfer-
magem - Programa “Educação, Saúde e Prevenção - Venha conhecer nosso 
trabalho”
9h30 – Padre Albino Saúde/PAS - Consultórios próprios - Encenação da história 

DEFINIDA A PROGRAMAÇÃO DA 
XVII SEMANA MONSENHOR ALBINO

de Monsenhor Albino pelo grupo de teatro “Projeto NUPAC - Núcleo de Psico-
logia, Artes e Cultura”, seguido de café da manhã e premiação do II Concurso de 
Fotografi a
10h00 – Hospital Escola Emílio Carlos - Sala de espera da Ortopedia  - Harmonia 
através da música – Apresentação musical dos alunos do Conservatório Santa 
Cecília
20h00 – Anfi teatro da Fundação Padre Albino - Outorga dos Troféus Monsenhor 
Albino e Fundação Padre Albino

18/09 - Quinta-feira

7h00 às 17h00 – Padre Albino Saúde/PAS - Consultórios próprios - Exposições – 
“História do PAS“ e de fotos do II Concurso de Fotografi a - tema: “Vida. O maior 
tesouro do ser humano” 
7h30 às 9h30 – Hospital Padre Albino - Saguão da Unidade de Urgência e Emer-
gência - Café da manhã
8h00, 10h00, 13h30, 15h00 – Campus sede/FIPA - Cursos de Medicina e Enferma-
gem - Programa “Educação, Saúde e Prevenção - Venha conhecer nosso trabalho”
8h00 às 22h00 – Campus II/FIPA - Curso de Educação Física - Atendimento a pro-
fi ssionais pela Unidade Móvel do Conselho - Regional de Educação Física
12h30 – Campus sede/FIPA – Curso de Enfermagem - Apresentação do Projeto 
“Vamos ao meio”, Vale do Jequiti nhonha (MG), pela profª Márcia Maria Anselmo 
Correa e graduandas da 4ª série do curso de Enfermagem
14h00 – Hospital Padre Albino - Entrega, pelo Colégio de Aplicação Unifi pa, de 
brinquedos e roupas para a Pediatria, arrecadados durante a Campanha “Cidada-
nia e Solidariedade não tem idade”
20h00 – Museu Padre Albino - Visita dos alunos do 1º ano do curso de Ad-
ministração

19/09 - Sexta-feira  

7h00 às 17h00 – Padre Albino Saúde/PAS - Consultórios próprios - Exposições – 
“História do PAS“ e de fotos do II Concurso de Fotografi a - tema: “Vida. O maior 
tesouro do ser humano” 
7h30 às 9h30 – Hospital Padre Albino - Saguão da Unidade de Urgência e Emer-
gência - Café da manhã
8h00 às 22h00 – Campus II/FIPA - Curso de Educação Física - Atendimento a pro-
fi ssionais pela Unidade Móvel do Conselho -  Regional de Educação Física
14h00 – Recanto Monsenhor Albino - Tarde de lazer entre os alunos do Ensino 
Fundamental I do Colégio de Aplicação Unifi pa e idosos do Recanto Monsenhor 
Albino e entrega de produtos de higiene pessoal arrecadados durante a Campa-
nha “Cidadania e Solidariedade não tem idade”
14h00 – Recanto Monsenhor Albino - Sala de Projeção  - Palestra “Vida, obra e 
contribuições de Monsenhor Albino”,  pelo Dr. Sinval Sinter Bravin Banhos
14h00 – Teatro Municipal “Aniz Pachá” - Apresentação dos Projetos Doce Energia e 
Viva Flor - Coral e  Danças, para crianças assisti das por enti dades benefi centes, em 
parceria com a Usina Cerradinho e a Associação Lar da Criança Dona Lola Zancaner
15h00 – Colégio de Aplicação Unifi pa - Encerramento dos Jogos Inter-classes 
“Monsenhor Albino” (Ensino Fundamental II e Médio)
19h30 – Campus I/FIPA - Quadra do Centro Acadêmico - Cursos de Administração 
e Direito  - Gincana Cultural “Monsenhor Albino”
22h30 - Campus II/FIPA – Curso de Educação Física - Encerramento da Semana de 
Estudos e Práti cas da Educação Física

20/09 – Sábado

8h00 às 12h00 – Campus II/FIPA – Curso de Educação Física  - Atendimento a pro-
fi ssionais pela Unidade Móvel do  Conselho Regional de Educação Física
9h00 – Museu Padre Albino - IV Caminhada Monsenhor Albino até o Cemitério 
Nossa Senhora do Carmo

21/09 – Domingo

9h30 – Hospital Padre Albino - AVOFPA - Abraço solidário no hospital
19h30 – Igreja Matriz de São Domingos - Missa de encerramento da Semana
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O curso de Enfermagem das Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA), em parceria 
com a Congregação das Irmãs de Nossa Se-
nhora da Ressurreição, parti cipou pela ter-
ceira vez do Projeto Vamos ao Meio na ci-
dade de Pedra Azul, Vale do Jequiti nhonha 
(MG). O trabalho social, que contou com a 
parti cipação de oito alunas da 4ª série, co-
ordenado pela Profª Márcia Maria Anselmo 
Correa, foi desenvolvido de 25 de julho a 02 
de agosto.

A equipe do curso de Enfermagem das FIPA 
atuou na periferia da cidade, assim como aten-
deu nas casas quem não podia se deslocar, e 
realizou ati vidades educati vas, abordando 
temas como saúde da mulher, cuidados com 
a água, DST/AIDS, parasitose, saúde bucal, 
auto-exame de mama e prevenção de câncer 
ginecológico. No total a equipe fez aproxima-
damente 520 atendimentos.

As alunas que parti ciparam do projeto 
foram Elisangela Cristi na Centurião, Fran-
cielle Catarucci, Geovana Aparecida Fran-
co, Renata Prado Bereta, Tati ana M. J. Bor-
toli, Vanessa Cristi na Romano, Ana Carolina 
Monachesi e Sandra Cristi na Nunes.

Três docentes do curso de Enfermagem 
das Faculdades Integradas Padre Albino de-
fenderam teses de Mestrado nos meses de 
maio e julho últi mos.

Profª Maristela Aparecida Magri Magag-
nini, também docente do curso de Medicina, 
conquistou seu Mestrado em defesa realizada 
dia 23 de julho, na UNESP de Botucatu. Orien-
tada pelo Prof. Dr. Jairo Aparecido Ayres, do 
Departamento de Enfermagem da Faculdade 
de Medicina de Botucatu/UNESP, Profª Ma-
ristela defendeu a dissertação “Acidentes de 
trabalho com material biológico e o seu sig-
nifi cado para os profi ssionais envolvidos”. A 
banca examinadora foi composta pela Profª 
Drª Heloisa Wey Berti , do Departamento de 
Enfermagem da Faculdade de Medicina de 
Botucatu/UNESP e pela Profª Drª Maria Belén 
Salazar Posso, Coordenadora do curso de En-
fermagem da Faculdade de Medicina do ABC/
Santo André. 

Profª Vanda Aparecida Manfredo defendeu 
sua tese de mestrado dia 04 de julho na  Uni-

O curso de Enfermagem das Faculdades In-
tegradas Padre Albino (FIPA) vai oferecer curso 
noturno em 2009. O MEC, através da Porta-
ria nº 60, de 21/01/08, publicada no DOU de 
23/01/08, aprovou a criação do curso noturno, 
com 60 (sessenta) vagas.

O Diretor Geral das FIPA, Dr. Nélson Jime-
nes, disse que o objeti vo foi facilitar o acesso 
de candidatos que gostariam de fazer um curso 
de qualidade e não podiam fazê-lo no período 
diurno. “No curso noturno houve a possibilida-

O curso de Enfermagem das Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA), em comemo-
ração à Semana Mundial do Aleitamento Ma-
terno, promoveu o evento “Amamentar para 
uma vida melhor” nos dias 02 e 07 de agosto 
últi mo.

No dia 02, na Praça da República, foi reali-
zada uma campanha educati va com o objeti vo 
de orientar as gestantes e nutrizes para a prá-
ti ca do aleitamento materno, que contou com 
o apoio e efeti va parti cipação dos profi ssionais 
do Banco de Leite Humano e Setor Materno 
Infanti l do Hospital Padre Albino e docentes e 
alunos da Liga da Saúde da Mulher do curso de 
Enfermagem.

versidade de Franca (Unifran), com aprovação 
unânime da banca. O trabalho “Reincidência 
de gravidez na adolescência: retrato de uma 
realidade” teve como orientadora a Profª Drª 
Maria Aparecida Tedeschi Cano, da UNIFRAN, 
e a banca examinadora teve como membros, 
além da orientadora, Profª Drª Dulce Maria 
Silva Vendruscolo, Coordenadora Pedagógica 
das FIPA, e Profª Drª Branca Maria de Oliveira 
Santos, da UNIFRAN.

Profª Maria Cláudia Parro defendeu seu 
mestrado dia 20 de maio no auditório 2 da Es-
cola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo, orientada pela Profª 
Drª Yolanda Dora Marti nez Évora (EERP-USP). 
Sua dissertação “Desenvolvimento de soft wa-
re para a organização da informação de um 
serviço de saúde ocupacional hospitalar” foi 
examinada pela banca composta pela Profª 
Drª Yolanda Dora Marti nez Évora (EERP-USP), 
Profª Drª Denise Tolfo Silveira (UFRGS-RS) 
e Prof. Dr. Márcio Matt os Borges de Oliveira 
(FEARP-USP).

de de, sem perder a qualidade, oferecer uma 
mensalidade acessível ao estudante”, ressaltou 
Jimenes, acrescentando que a grade curricular 
e os docentes - especialistas, mestres e douto-
res - são os mesmos do diurno.

O curso oferece estágios nos dois hospitais 
da Fundação Padre Albino (Padre Albino e Emí-
lio Carlos) e em Unidades Básicas de Saúde, a 
parti r do 2º ano; visitas técnicas a feiras e ins-
ti tuições de saúde e parti cipação em eventos 
cientí fi cos; corpo docente qualifi cado; parti -

No dia 06, a parti r das 13h30, no anfi teatro 
da Fundação Padre Albino, foi realizado um ci-
clo de palestras. A Enfermeira Vanda Manfredo 
falou sobre o Banco de Leite Humano do Hos-
pital Padre Albino, setor que coordena; a Enfer-
meira Denise de Faria, enfermeira responsável 
pelo Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia 
do Hospital Escola Emílio Carlos, sobre “Mane-
jo na amamentação” e a Enfermeira Helen Pi-
mentel, responsável pelo Berçário do Hospital 
Padre Albino, sobre “Amamentação na primei-
ra hora”.

No período de 04 a 07 do mesmo mês foi apre-
sentado um vídeo educati vo às gestantes e puér-
peras da Maternidade do Hospital Padre Albino.  

ENFERMAGEM VAI PELA 
TERCEIRA VEZ AO VALE 
DO JEQUITINHONHA

DOCENTES  OBTÊM MESTRADO

ENFERMAGEM ABRE CURSO NOTURNO

AMAMENTAÇÃO É TEMA DE EVENTO

cipação em ati vidades de extensão à comuni-
dade e laboratórios de ensino especializados 
(Enfermagem, Anatomia, Histopatologia, Infor-
máti ca, entre outros) no próprio campus.

 
VESTIBULAR 

O Vestibular 2009 para o curso de            
Enfermagem terá inscrições abertas dia 22 
de setembro próximo. Mais informações 
pelo fone 0800.7725393

Divulgação

Crianças são orientadas na escovação dos dentes
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A Fundação Padre Albino instalou um sis-
tema de vigilância com câmeras de monitora-
mento no Hospital Escola Emílio Carlos, que 
cobre toda sua área externa. No prédio, além 
do hospital, estão sediadas a Coordenadoria da 
Fundação, as instalações administrati vas das 
Faculdades Integradas Padre Albino e os cursos 
de Medicina, Enfermagem e Educação Física.

O sistema, que funciona em escala de reve-
zamento 24 horas, foi implantado para coibir 
o furto de equipamentos, inclusive fi os, e de 
danos ao patrimônio e é supervisionado pela 
empresa C&S – Serviços de Monitoramento de 
Sistema de Segurança.

Hoje o sistema conta com 14 vigilantes, di-
vididos em equipes, que fazem o trabalho de 
prevenção com comunicação por rádio HT e 

bastão de ponto, distribuídos em pontos estra-
tégicos do prédio. “Os vigias foram orientados 
para a atuação de prevenção de furtos e como 
agir na abordagem de pessoas suspeitas”, in-
forma o presidente da Diretoria Administrati va 
da Fundação Padre Albino, Dr. Olegário Braido.

Braido disse ainda que já começou a insta-
lação de câmeras internas no Hospital Emílio 
Carlos, plano que está sendo executado por 
partes até a sua completa cobertura. Ele in-
formou também que vai ser construída uma 
nova área de estacionamento no hospital, com 
execução de piso e demarcação de 150 vagas, 
inclusive para defi cientes e bicicletas.

Os vigilantes têm as seguintes atribuições:
- controle do fl uxo de entrada e saída, evi-

tando a entrada de pessoas alcoolizadas e/ou 

FUNDAÇÃO INSTALA SISTEMA DE VIGILÂNCIA 
NO HOSPITAL ESCOLA “EMÍLIO CARLOS”

alteradas, a fi m de coibir distúrbios e possíveis 
depredações ao patrimônio;

- rondas diurnas e noturnas programadas, atra-
vés do sistema de bastão, por todo o perímetro do 
complexo “Emílio Carlos”, manuseando rádios e 
lanternas, bem como, se necessário, acionando a 
Polícia;

- auxílio ao monitoramento de câmeras nas 
imediações da sede da Coordenadoria com moni-
tor que se encontra na guarita externa principal;

- auxílio, organização das placas e das vagas 
de veículos nas entradas da Coordenadoria, 
Ambulatório de Ortopedia, Medicina e Recep-
ção de Internação;

- na portaria externa, organização do fl uxo 
de carros (entrada e saída) e dando informa-
ções, quando solicitadas;

Dia 25 de agosto, às 9h00, foram iniciadas as 
aulas da XII Turma do Projeto Social “O ABC da 
Informáti ca”, desenvolvido pelo curso de Admi-
nistração das Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA) em parceria com a Rede Social Catanduva. 

Com 24 vagas, o curso básico em informá-
ti ca, gratuito, tem término previsto para a úl-
ti ma semana de novembro. De acordo com o 
Prof. José Claudinei Cordeiro, responsável pelo 
projeto, semestral, ele existe desde 2002, tem a 
duração de 4 meses, num total de 32 horas, e já 
formou 177 pessoas.

No dia 27 de junho, às 14h00, no auditório do 
Campus I (cursos de Direito e Administração), 14 
alunos da XI Turma do projeto receberam seus 
certi fi cados de conclusão do curso. As aulas desta 
turma foram iniciadas em março.

Outro projeto social desenvolvido pelo curso 
de Administração, “O bê-a-bá da informáti ca para 
os Bombeiros Mirins”, desta vez em parceria com 
o Educandário São José e Corpo de Bombeiros 

O curso de Administração das Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA) promove de 10 
a 12 de setembro próximo a XVII Semana do 
Administrador.

De acordo com o Coordenador do curso 
de Administração, Prof. Joacyr Vargas, duas 
ati vidades serão realizadas no Teatro Muni-
cipal. No dia 10, às 19h30, o “4º Seminário: 
A inclusão de pessoas portadoras de neces-
sidades especiais no mercado de trabalho”, 
coordenado pelos Professores Cleber Peres e 

Dia 04 de agosto, dando início às ati vida-
des do segundo semestre de 2008, o curso de 
Direito das Faculdades Integradas Padre Albi-
no realizou as cerimônias de abertura leti va, 
com Aula Magna a cargo do Coordenador do 
Curso, Prof. Dr. Alysson Leandro Mascaro.

O corpo docente do curso esteve reunido, 
na ocasião, com os trajes formais. Já consti tui 
uma tradição que o semestre universitário ca-
tanduvense seja aberto pelas cerimônias do 
curso de Direito das FIPA.

O auditório do Campus I esteve total-
mente ocupado, com grande público de alu-
nos, professores e autoridades, presti giando 
a Aula Magna, que teve por tema “Justi ça e 
Cristi anismo”. Mascaro, Livre-Docente em Fi-
losofi a do Direito pela USP, abordou, em sua 
fala, a respeito das várias leituras fi losófi cas 
na história da relação entre cristi anismo e jus-
ti ça, tratando, ao fi nal, dos horizontes que tal 
relação impõe ao século XXI.

de Catanduva, iniciou suas aulas da IX Turma dia 
12 de agosto últi mo, ministradas no período da 
manhã, das 9h00 às 11h00, com término previsto 
para a últi ma semana de novembro.

DEFICIENTES VISUAIS

O Projeto “Informáti ca para Defi cientes Visuais” 
conti nua sendo realizado aos sábados, das 9h00 
às 11h00, com a freqüência de 12 defi cientes vi-
suais e um defi ciente fí sico das cidades de Catan-
duva, Ariranha, Itajobi e Palmares Paulista.

A parti r deste semestre a Fundação Padre Al-
bino passou a proporcionar também o transpor-
te aos alunos, indo buscar e levar os moradores 
de Catanduva em suas casas; os moradores das 
cidades vizinhas são transportados do Terminal 
Rodoviário até a faculdade e vice-versa.

As aulas dos três projetos são ministra-
das no Laboratório de Informática do curso 
de Administração.

Laércio Pereira da Silva. No dia 11, às 19h30, 
a ati vidade tradicional da Semana, o Teatro 
“Empresa-Escola”, cujo tema será “A Casa dos 
Penhores”, com coordenação do Prof. José 
Luis Santos de Oliveira.

O encerramento da Semana, no dia 12, às 
20h00, será no Clube de Tênis Catanduva com a 
ati vidade Simpósio “Empresa-Escola” que neste 
ano traz Carlos Hilsdorf, que vai falar sobre “A Era 
da Convergência – Construindo a melhor versão 
do futuro”. A coordenação é do Prof. Cleber Peres.

ADMINISTRAÇÃO INICIA AULAS 
DE PROJETOS SOCIAIS

ADMINISTRAÇÃO PROMOVE 
A XVII SEMANA DO ADMINISTRADOR

DIREITO REALIZA
AULA MAGNA

Divulgação

Prof. Dr. Alysson falou sobre justi ça e cristi anismo
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Em solenidade realizada na manhã do dia 
23 de junho, a Nacional Rede Energia entregou 
ofi cialmente as melhorias na infra-estrutura do 
sistema de iluminação interna do Hospital Pa-
dre Albino, feitas através do seu Programa de 
Efi ciência Energéti ca. Parti ciparam diretores da 
Fundação e da Nacional.

O trabalho foi realizado pela Nacional em 
abril deste ano com a substi tuição de equipa-
mentos existentes por outros mais efi cientes 
e modernos. Foram substi tuídas lâmpadas, lu-
minárias e reatores anti gos por equipamentos 
que proporcionam economia e maior lumino-
sidade. A previsão é que o Hospital Padre Al-
bino seja benefi ciado com uma economia de 
energia elétrica de 162,7 MWh/ano (megawat-
ts hora por ano). Essa medida contribui não só 
para a redução do desperdício de energia elé-
trica, mas assegura melhorias na qualidade do 
atendimento.

O Programa de Efi ciência Energéti ca aplicou 
aproximadamente R$ 110.000,00 no Hospital 
Padre Albino com a troca de 1.680 lâmpadas 
fl uorescentes, 840 luminárias e reatores e 279 
lâmpadas fl uorescentes compactas. Os custos 
do projeto e da execução da obra foram inte-
gralmente suportados pela Companhia Nacio-
nal de Energia Elétrica e os serviços realizados 
pela empresa ACE Energia Ltda. “Esta ação vem 
consolidar a parceria entre a Nacional e o Hos-
pital Padre Albino que há muito tempo unem 
esforços na consecução de uma boa prestação 
de serviços a toda a sociedade da nossa re-

Rogério Aparecido Cruz, funcionário do Servi-
ço de Higiene e Limpeza do Hospital Padre Albi-
no, patrocinado pelo Padre Albino Saúde, sagrou-
se campeão do Campeonato Paulista de Supino, 
categoria até 70 kg, realizado dia 15 de junho últi -
mo, no Nosso Clube, na cidade de Limeira. 

Em função de ter levantado 120 kg, quase o 
dobro do seu peso, Rogério foi eleito o Melhor 
Atleta da competi ção.

Rogério conta que começou a prati car o supino 
aos 25 anos, modalidade esporti va com que mais 
se identi fi cou. Abandonou o supino aos 28 anos, 
após casar, retornando a prati cá-lo dois anos de-
pois. Embora trabalhando 8 horas por dia, Rogério 
treina diariamente, por duas horas, de segunda-
feira a sábado, na Academia Podium Center.

COPA EM S. CARLOS
Rogério Cruz parti cipou dia 17 de agosto da 

Copa Interior de Supino e Levantamento de Ter-
ra, categoria até 67,5 quilos, no Ginásio de Espor-
tes Santa Felícia, na cidade de São Carlos. Nas ca-
tegorias Adulto e Máster, Rogério foi classifi cado 
em 2º lugar e no Levantamento de Terra em 3º, 
com 150 quilos.

Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos 
promoveram no mês de junho a I Gincana de 
Reciclagem entre seus funcionários que, para 
parti ciparem, formaram grupos de no mínimo 
cinco e no máximo dez pessoas. A apuração foi 
realizada dia 1º de julho.

No Hospital Padre Albino foram formados 
10 grupos, num total de 70 funcionários, que 
arrecadaram 8.514 quilos. O Grupo Alface, da 

gião”, disse o Coordenador do Centro Regional 
de Serviços/Catanduva da CNEE, Edgard Frigé-
rio. Ele lembrou que o vereador Nélson Lopes 
Marti ns, através de requerimento apresentado 
na Câmara Municipal, havia solicitado a im-
plantação do projeto no hospital.

O presidente da Diretoria Administrati va da 
Fundação Padre Albino, Olegário Braido, agra-
decendo a Nacional, ressaltou que o trabalho 
executado contribuiu não só para a redução do 
desperdício de energia elétrica, mas assegura 
melhorias na qualidade do atendimento. “É 
muito importante e grati fi cante para uma enti -
dade fi lantrópica como a Fundação Padre Albi-
no receber essa contribuição da Nacional Rede 
Energia, que já é nossa parceira, desenvolven-
do a campanha “Este coração conti nua a bater 
por você”, arrecadando doações fi nanceiras 
da comunidade por meio da conta de luz, sem 
custo algum para os hospitais”, disse.

NACIONAL ENTREGA NOVA ILUMINAÇÃO 
DO HOSPITAL PADRE ALBINO 

FUNCIONÁRIO DO HPA 
VENCE CAMPEONATO 
PAULISTA DE SUPINO

BANNERS  ORIENTAM NA 
UNIDADE DE QUEIMADOS

HOSPITAIS PROMOVEM GINCANA DE RECICLAGEM

Solenidade reuniu representantes da Rede e da Fundação

Imprensa/FPA

Divulgação

UTQ, com 3.240 quilos, foi o vencedor, segui-
do do Grupo Os Binos, do Museu Padre Albi-
no, com 2.550 quilos. “Gostaríamos que outros 
Departamentos da Fundação parti cipassem 
das próximas gincanas dos hospitais, assim 
como ti vemos a parti cipação do Museu Padre 
Albino”, disse a enfermeira Esmerinda Cavassa-
na da Silva.

Treze grupos, num total de 82 funcionários, 
parti ciparam da gincana do Hospital 
Escola Emílio Carlos, com arrecada-
ção total de 7.149 quilos. O primei-
ro lugar fi cou com o grupo Ekipados, 
com 3.085,85 quilos, e em segundo o 
grupo Sempre Amigas, com 1.540,30 
quilos.

Os grupos vencedores recebe-
ram R$ 500,00 e os segundos co-
locados, um vale rodízio de pizza + 
refrigerante, no valor de R$ 100,00. 
Parte do dinheiro arrecadado com a 
venda do material foi desti nada para 
a premiação e o restante será rever-
ti do em eventos em benefí cio dos 
funcionários.

Alunas do curso de Enfermagem das Facul-
dades Integradas Padre Albino doaram, para a 
Unidade de Tratamento de Queimados do Hos-
pital Padre Albino, dois banners com orienta-
ções para os pacientes e acompanhantes.

Os banners orientam os pacientes e acom-
panhantes com relação às normas do setor, 
como horário de visita, pertences de pacientes, 
horário para informações e alimentação e o que 
se deve trazer para o paciente internado, além 
de conter informações sobre o que é o setor e 
como se deve proceder em caso de queimadu-
ra. “Tudo isto no senti do de humanizar cada dia 
mais nosso atendimento naquele Setor”, informa 
Esmerinda da Silva, Responsável pelo Serviço de 
Enfermagem do Hospital Padre Albino. 

Rogério treina duas horas por dia

Divulgação

Grupo Alface, vencedor da Gincana do Hospital Padre Albino



JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO 11

O projeto de orientação sobre a importân-
cia do aleitamento materno que a Profª Denise 
Gonzalez Stellutti   de Faria, Enfermeira Obstetra 
do Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia 
do Hospital Escola Emílio Carlos e docente do 
curso de Enfermagem das Faculdades Integra-
das Padre Albino (FIPA), vem desenvolvendo 
naquele Ambulatório proporcionou a ela o Prê-
mio “ONG Amigas do Parto 2008” na categoria 
Enfermeiras Obstetras. O projeto foi implanta-
do em junho últi mo.

Profª Denise, ao lado da aluna do 4° ano do 
curso de Enfermagem, Franciele Cataruci, orienta 
as mães sobre a importância do aleitamento ma-
terno exclusivo até os seis meses de idade. Segun-
do Profª Denise, as mães são informadas sobre os 
problemas que podem acontecer durante o alei-
tamento – fi ssura do mamilo e mama ingurgitada 

O Serviço Especializado em Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação 
Padre Albino promoveu palestras sobre Dire-
ção Defensiva e a nova Lei Seca aos funcioná-
rios dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, 
à cargo do soldado André Luiz Lopes Garcia, 
da Polícia Rodoviária, Base de Catanduva.

No Hospital Escola Emílio Carlos a palestra 
foi no dia 14, às 14h00, na Sala de espera do 
Ambulatório de Ortopedia e no Hospital Pa-
dre Albino no dia 28, às 11h00 e às 14h00, no 
anfi teatro da Fundação Padre Albino.

Na palestra, Soldado André explicou aos 
funcionários dos vários setores dos hospitais 
as normas de circulação, o uso dos equipa-
mentos de segurança, direção defensiva, que 
é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar 
das ações incorretas dos outros e das condi-
ções adversas, e a nova Lei Seca.

Sobre a nova Lei Seca, soldado André disse 
que se beber, o motorista não deve dirigir. In-
formou sobre o aumento da fi scalização e que 

Iniciada em julho de 2007, a Fundação Pa-
dre Albino prossegue com a recuperação do 
prédio do Hospital Escola Emílio Carlos.

O trabalho de recuperação de revesti men-
to e estrutura, pintura das paredes, beirais e 
esquadrias metálicas está sendo efetuado na 
fachada do prédio no trecho das Faculdades 
Integradas Padre Albino (fachada com três pa-
vimentos), com aproximadamente 220 metros 
lineares; metade do trabalho foi executado.

Já foram recuperados, também, 120 me-
tros do contorno da fachada principal do pré-
dio, onde estão instaladas a Quimioterapia, 
Recursos Humanos e Coordenadoria da Fun-
dação, e 108 metros lineares por 12 metros de 
altura da fachada externa lateral direita.

e pedem para elas observarem se o bebê está ga-
nhando peso. “A mãe não deve trocar muito de 
mama durante as mamadas, pois o bebê tem que 
chegar ao leite fi nal, o leite posterior, que mata a 
fome e faz engordar”, explica ela.

O atendimento às mães é feito às segundas 
(manhã e tarde), terças (tarde), quintas (tarde) e 
sextas-feiras (manhã).

Lembrando que o tema da Semana Mundial 
do Aleitamento Materno, realizada de 02 a 07 úl-
ti mo, foi “Apoio à mulher que amamenta”, Denise 
ressalta que o prêmio é importante pelo estí mulo 
e incenti vo e por sinalizar que a Fundação Padre 
Albino está fazendo o trabalho certo com relação 
ao aleitamento e no apoio às mães.

Mariluce Gonçalves, mãe de três fi lhos, dis-
se que apenas amamentou o últi mo, nascido há 
dois meses, com 4.200 gramas, depois de receber 

a Base de Catanduva recebeu um novo bafô-
metro. Dependendo da quanti dade de álcool, 
de acordo com ele, o motorista é preso e le-
vado à Cadeia Pública. Ressaltou sobre a não 
obrigatoriedade do motorista fazer o teste do 
bafômetro. No entanto, se ele se recusar e 
esti ver embriagado será autuado com outras 
provas e liberado, se não esti ver envolvido em 
acidente.

TREINAMENTO
O SESMT ministrou dia 15 de agosto últi -

mo, às 13h30 no anfi teatro da Fundação Pa-
dre Albino, um treinamento e deu orientações 
sobre acidentes com materiais biológicos aos 
enfermeiros do Hospital Padre Albino.  

O treinamento teve o objeti vo de dar es-
clarecimentos sobre a noti fi cação do acidente 
junto ao Ministério da Saúde, através do Sis-
tema de Informação de Agravos de Noti fi ca-
ção (Sinan) e INSS e Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT).

INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO DÁ PRÊMIO 
A PROJETO DO “EMÍLIO CARLOS”

FUNCIONÁRIOS DOS HOSPITAIS TÊM PALESTRA
SOBRE DIREÇÃO DEFENSIVA E LEI SECA

RECUPERAÇÃO 

orientações do projeto do Hospital Escola Emílio 
Carlos. Hoje seu fi lho já está com 7 quilos. Para ela 
o projeto é excelente, pois não sabia da importân-
cia da amamentação para a saúde dos fi lhos.

O prêmio “ONG Amigas do Parto” é um sina-
lizador que aponta para a qualidade do trabalho 
dos protagonistas da humanização do atendi-
mento à gestante, parturiente, recém-nascido e 
puérpera. O site da organização diz que o objeti vo 
é “promover, encorajar, apoiar e aplaudir quem 
faz a diferença, pois sem a coragem individual, o 
engajamento pessoal e a força de caráter desses 
protagonistas não teríamos humanização. Por 
sua vez, maternidade e insti tuição fazem sua par-
te ao rever critérios de administração, ao darem 
oportunidades para mães e bebês,  ao reverter as 
prioridades do lucro para o humano, do impessoal 
distante para a relação séria”. 

Com verba de R$ 100.000,00 do Governo 
Federal, a Fundação Padre Albino está refor-
mando o Setor de Molésti as Infecto-Conta-
giosas do Hospital Escola Emílio Carlos. Para 
realização da primeira etapa da obra foram 
liberados R$ 50.000,00.

De acordo com a arquiteta Sonia Corra-
di, a área do setor, de 497,79 m2, está sendo 
adequada e terá oito quartos duplos com sa-
nitário e ante-câmara, sendo um deles uti liza-

do para uma UTI semi-intensiva. Haverá, ainda, 
sala para prescrição médica, duas copas (fun-
cionários e distribuição), rouparia, consultório 
médico, depósito de material de limpeza, sala 
de uti lidades, de expurgo, sala de curati vos, 
posto de enfermagem, vesti ários masculino e 
feminino e sala de recreação com 61,00 m2. 
Todos os quartos são dotados com ampla va-
randa com vista para a área verde do hospital.

Com a reforma já foram trocadas as insta-

FPA REFORMA SETOR DE MOLÉSTIAS INFECTO-CONTAGIOSAS 
lações elétrica e hidráulica, piso, colocado 
forro, instalados gases medicinais e construídos 
sanitários adaptados para deficientes, 
com barras, lavatório e assento apropria-
do. No momento a obra está em fase de 
pintura e acabamento de piso; depois serão 
colocados os acessórios, acabamentos e 
móveis fi xos.

O término da obra está previsto para fi -
nal de setembro.

Fachada principal do prédio foi recuperada

Imprensa/FPA
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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 Marti ns
Rua Manaus, 810. - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, 
REPARADORA, TRAUMATISMO 

DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137. - Fone: 3522 2383
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190. - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497.
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94. 
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
•Dr. Wanderley Bati sta Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262

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

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristi na 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 Catt alini
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
PROMED
Rua Maranhão, 2.035. - Fone: 3524 4563
INSMED
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 4930

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

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infanti l)
Eletroencefalografi a computadorizada e ma-
peamento cerebral eletroneuromiografi a e 
potenciais evocados auditi vo e visual.
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroen-
cefalografi a computadorizada e mapeamen-
to 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 Saccheti n
Rua 13 de Maio, 1.143.
Fone: 3522 4269

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3522 4566 – 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673. - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939. - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436

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

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

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 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



JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO 13

Lucas Botossi Trindade, aluno do 6º ano do 
curso de Medicina das Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) e bolsista de Iniciação Cientí fi ca 
da FAPESP, obteve o primeiro lugar, na categoria 
trabalhos orais “Temas Livres”, do XIX Congresso 
Médico do Oeste Paulista, promovido de 06 a 09 
de agosto últi mo pela Faculdade de Medicina de 
Rio Preto (FAMERP) na Sociedade de Medicina e 
Cirurgia de São José do Rio Preto. Ele concorreu 
com outros 16 trabalhos.

O trabalho premiado, “Expressão de RNAM 
e imunorreati vidade para os receptores AMPA, 
GluR 1, isoformas fl ip e fl op, no cérebro de ratos 
submeti dos ao estresse por isolamento social”, 
é resultado de um dos sub-projetos do projeto 

Os docentes de Pediatria do curso de Medici-
na das Faculdades Integradas Padre Albino, Profª 
Drª Terezinha Soares Biscegli, Prof. Dr. Carlos Ely-
sio Castro Corrêa e Dr. João Romera, juntamente 
com o Residente André Binotti   Candido, fi zeram 
uma pesquisa junto à creche Sinharinha Neto, em 
Catanduva, com o objeti vo de avaliar o estado nu-
tricional e a prevalência de carência de ferro nas 
crianças atendidas por ela. O estudo “Estado nu-
tricional e carência de ferro em crianças freqüen-
tadoras de creche antes e 15 meses após interven-
ção nutricional” foi publicado na Revista Paulista 
de Pediatria de Junho/2008. 

De acordo com a Profª Terezinha Biscegli, o es-
tudo foi desenvolvido em duas fases. Na primeira 
verifi cou-se peso, estatura e realizou-se exame de 
sangue para diagnósti co de carência de ferro em 
52 crianças, de idade inferior a cinco anos. Através 
da pesquisa, informa a pediatra, foi observado que 
8% das crianças apresentavam desnutrição, 7% 
obesidade e 48% carência de ferro. As crianças 
que apresentavam carência de ferro foram trata-

As obras de construção, em área anexa ao Hos-
pital Emílio Carlos, do Centro de Pesquisas com 
animais de laboratório do curso de Medicina das 
Faculdades Integradas Padre Albino, local onde 
serão realizados trabalhos de ensino e pesquisa 
envolvendo animais de laboratório, estão na fase 
de acabamento. 

O Centro terá 849,85 m2 de área construída em 
dois blocos, sendo um para cirurgia experimental, 
com secretaria, sala de aula, duas salas cirúrgicas, 
central de material, vesti ário e sala de recuperação 
anestésica, e o segundo, desti nado ao laboratório 
de pesquisa e a contenção e recuperação dos ani-
mais, além de sala de curati vo, preparo de ração e 
de limpeza e desinfecção de utensílios.

A área em torno do prédio já está toda cercada 

POSSE O Coordenador do curso de Me-
dicina das Faculdades Integradas Padre Al-
bino, Prof. Dr. José Alves de Freitas, esteve 
recentemente em São Paulo, na sede da 
Federação Brasileira de  Gastroenterologia, 
para transmissão do cargo de Secretário Geral 
da Sociedade Paulista de Gastroenterologia. 
Na mesma reunião, Prof. José Alves as-
sumiu o cargo de Tesoureiro daquela 
Sociedade.

principal apoiado pela FAPESP e foi desenvolvido 
por Lucas Trindade em conjunto com outros três 
bolsistas no Laboratório de Neurociência do cur-
so de Medicina das FIPA, orientado pela Profª Drª 
Maria Luiza Nunes Mamede Rosa.

A Comissão Julgadora do trabalho, apresen-
tado no dia 07, foi formada pelos Doutores Rui 
Nogueira, Odilar Paiva Filho e Carlos Eduardo Fer-
reira, todos de São José do Rio Preto. O 2º lugar 
fi cou para um trabalho do Hospital Ielar e o 3º lu-
gar para trabalho de alunos da própria Famerp.

“Fico muito feliz não só por esse resultado, 
mas também por mostrar que nosso curso é mui-
to forte, mas muito mesmo, e não tenho dúvida 
que esse, assim como outros prêmios, farão sem-

das com sulfato ferroso, pela via oral, administrado 
pelas funcionárias da própria creche. Já as crianças 
que apresentaram distúrbios nutricionais foram 
encaminhadas para atendimento especializado, 
fi cando sob a responsabilidade das mães cumpri-
rem as orientações dietéti cas recomendadas.

Na segunda fase do estudo, realizada após 
15 meses da fase inicial, Drª Terezinha disse que 
repeti ram-se os mesmos procedimentos de inves-
ti gação, verifi cando-se 2% de desnutrição, 8% de 
obesidade e 12% de carência de ferro, sendo que 
dois novos casos de obesidade e cinco de carência 
de ferro surgiram entre as duas fases do estudo. 

De acordo com os resultados observados, Drª 
Terezinha Biscegli e os demais autores concluíram 
que o tratamento dos distúrbios nutricionais e da 
carência de ferro diminuiu o número de crianças 
afetadas. Entretanto, ressaltam, o aparecimento 
de novos casos de obesidade e anemia deve ser-
vir de alerta para a necessidade de outras medi-
das preventi vas tanto na creche quanto no âmbi-
to familiar. 

e gramada, com calçada e estacionamento, assim 
como instalado sistema de segurança, com sensor 
de presença e alarme. O sistema de exaustão e ar 
condicionado estão sendo instalados. 

O Centro de Pesquisas deverá estar pronto em 
setembro próximo. 

ALUNO DA MEDICINA OBTÉM 1º LUGAR EM 
CONGRESSO DA FAMERP

MEDICINA PUBLICA TRABALHO CIENTÍFICO 
DESENVOLVIDO COM CRIANÇAS DE CRECHE

CENTRO DE PESQUISAS EM FASE DE ACABAMENTO

Dr. Paulo Madeira, docente de Clíni-
ca Psiquiátrica do curso de Medicina das 
Faculdades Integradas Padre Albino, foi 
convidado pelo Insti tute Lundbeck, da Di-
namarca, para parti cipar, com mais 25 psi-
quiatras do Mundo, no período de 8 e 13 
de setembro próximo, de um curso sobre 
Transtornos de Ansiedade.

O Insti tute Lundbeck, pioneiro e de-
dicado às Neuro-Ciências, promove esse 
curso anualmente para convidados.

DOCENTE PARTICIPA DE 
CURSO NA DINAMARCA

pre parte do dia-a-dia da FAMECA, já que quando 
o apoio surge de maneira tão certa e o investi -
mento é feito, o resultado é sempre alcançado”, 
disse Lucas Trindade.

Outro trabalho da Medicina, inti tulado “Efei-
to do estresse afeti vo crônico em diferentes perío-
dos do desenvolvimento cerebral sobre a ansieda-
de e memória espacial de ratos”, foi apresentado 
no Congresso, na sessão de pôsteres. Este trabalho 
tem como autores os bolsistas da FAPESP Lucas B. 
Trindade, Rodrigo S. Sesti to, Rodrigo G. de Souza, 
Lucila N. Kerbauy, orientados pela Profª Maria Lui-
za N. M. Rosa e foi também desenvolvido no Labo-
ratório de Neurociência do curso de Medicina com 
o apoio fi nanceiro da FAPESP.

Divulgação

Divulgação

No Centro, os alunos da Medicina realizarão 
trabalhos de ensino e pesquisa
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Dia 24 de julho últi mo, o Hospital Padre 
Albino inaugurou o seu novo Laboratório de 
Análises Clínicas, instalado no pavimento tér-
reo, lado esquerdo da anti ga entrada do Pron-
to Socorro, na rua Maranhão.

Reformado com recursos próprios pela Fun-
dação, o laboratório teve seus espaços fí sicos 
reorganizados, dispondo de departamento de 
bioquímica, hematologia, microbiologia, para-
sitologia, urinálise, distribuição e classifi cação 
de material biológico, lavagem e esterilização, 
digitação de laudos, conferência, administra-
ção, copa, quarto de plantonista, sanitários, 
sala de descanso e material de limpeza. 

Os departamentos foram modernizados 
com novos equipamentos como, por exemplo, 
Analisador de Gases Sanguíneos, Eletrólitos, 
Hemoglobina, Hematócrito e Saturação de O2, 
Analisador Automáti co para Bioquímica, Cape-
la de Fluxo Laminar, MicroScan – Automação 
em Microbiologia. Equipamentos e instalações 
estão adequados  às novas normas da ANVISA 
– Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para 

A Fundação Padre Albino 
inaugurou dia 29 últi mo, às 
11h00, o Restaurante, que 
atenderá aos alunos das Fa-
culdades Integradas Padre 
Albino e funcionários da 
Fundação, e a reforma da 
cozinha hospitalar do Hos-
pital Escola Emílio Carlos. 
O restaurante é uma anti -
ga reivindicação dos alunos 
do curso de Medicina e do 
Sindicato da Saúde e tam-
bém vai atender pacientes 
e acompanhantes, servindo 
almoço e jantar. Detalhes na 
próxima edição.

As Faculdades Integradas Padre Albi-
no (FIPA), através do Insti tuto Superior 
de Educação Padre Albino, está com ins-
crições abertas para o Curso de Especia-
lização em LIBRAS – Linguagem Brasileira 
de Sinais, direcionado para formação de 
Professores em Libras. O curso tem vagas 
limitadas e será ministrado por professo-
res especializados na área.

De acordo com o Prof. Dr. Antonio Car-
los de Araújo, Assessor Educacional da 
Fundação Padre Albino, o crescimento da 
demanda pelos cursos coincide com a pu-
blicação do Decreto nº 5.626, de 22 de de-
zembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 
10.436, de 24 de abril de 2002, conhecida 
como Lei de Libras. “A portaria determinou 
a inclusão do estudo de libras como disci-
plina curricular obrigatória nos cursos de 
formação de professores para o exercício 
do magistério, em níveis médio e superior, 
e nos cursos de fonoaudiologia de insti tui-
ções de ensino públicas e privadas”, explica 
ele, acrescentando que a popularização au-
mentou não só a procura pelos cursos, mas 
a conscienti zação da sociedade quanto às 
difi culdades enfrentadas pelos surdos.

Prof. Antonio Carlos informa também 
que outro marco na luta pela populariza-
ção do ensino de libras foi a criação e a 
regulamentação, pelo Ministério da Edu-
cação, do certi fi cado de profi ciência em 
libras e do certi fi cado de profi ciência em 
tradução e interpretação de libras–língua 
portuguesa, a parti r da Portaria nº 339, de 
31 de janeiro de 2006. “Como o ensino da 
linguagem é obrigatório para os cursos de 
magistério, o certi fi cado de profi ciência 
também cria empregos para aqueles que 
dominam a libras”, ressalta.

Mais informações pelo fone:
(17) 3531.3771.

o atendimento de exames mais complexos, o 
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Pa-
dre Albino conveniou-se com Laboratórios de 
Apoio, altamente especializados.

“Os novos equipamentos uti lizam menor 
quanti dade de material biológico, uma entrega 
mais rápida de resultados e possibilitam maior 
controle de qualidade” afi rmou a farmacêuti ca 
bioquímica e responsável pelo laboratório, Ma-
ria Ester Correa de Oliveira Belluci.

O laboratório teve piso e instalações elé-
trica e hidráulica trocadas, colocação de forro, 
luminárias embuti das, portas com visor, co-
municação visual e instalação de ar condicio-
nado. A arquiteta Sonia Corradi, responsável 
pelo projeto, destaca o mobiliário e as ban-
cadas do laboratório, que possuem desenho 
especial para uti lização dos equipamentos e 
materiais.

Esti veram presentes na inauguração, con-
selheiros, diretores e funcionários ligados aos 
hospitais. Padre Sylvio Fernando Ferreira pro-
cedeu a bênção do novo laboratório.

HPA GANHA NOVO 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES

FPA INAUGURA RESTAURANTE

FIPA OFERECE
CURSO DE LINGUAGEM 

DE SINAIS

O Laboratório ganhou novo mobiliário e equipamentos

O restaurante servirá almoço e jantar

DivulgaçãoDivulgação

Imprensa/FPA

Solenidade de inauguração do laboratório


