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HPA faz cirurgia para implante de marca-passo
IMPRENSA/FPA

O Hospital Padre Albino,
através do seu Serviço de Cardiologia, fez, às 17h00 do dia
22 de novembro, uma cirurgia
para implante de marca-passo.
O procedimento foi feito, através do Padre Albino Saúde,
pelo Dr. Paulo César Biagi, na
Sala de Hemodinâmica do
hospital, no paciente Orestes
Fonseca, 72 anos, residente na
cidade de Pindorama.
Orestes Fonseca, paciente
do cardiologista Dr. Vladir Antonio Dias, é portador de doença coronária crônica, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. “Ele vinha tratando,
com bom controle, destas doenças, até que apresentou arritmia
com bloqueio atrio-ventricular

total, obrigando-o a fazer a cirurgia”, explica Dr. Vladir
Dias.
O cardiologista conta que a
freqüência cardíaca do paciente
chegou a 40 batidas por minuto, sendo que o normal é de 60
a 100. “Após o implante, a freqüência normal foi restabelecida e Sr. Orestes vai poder
voltar às suas atividades normais”, ressalta Dr. Vladir.
O Hospital Padre Albino
fazia esse procedimento – implante de marca-passo, há
aproximadamente 15 anos
atrás, retomado agora com a
implantação da sua Unidade do
Coração/Serviço de Hemodinâmica. Saiba mais sobre o
marca-passo na página 05.

Faculdades Integradas fazem
Seminário de Auto-Avaliação

Dr. Vladir Dias e Sr. Orestes Fonseca.

HPA entra no Programa de
Eficiência Energética da CNEE
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou o
Programa de Eficiência Energética da Companhia Nacional de
Energia Elétrica (CNEE), no qual está incluído o Hospital Padre
Albino. Página 06.
DIVUGAÇÃO

As Faculdades Integradas Padre Albino, através do seu Sistema de Auto-Avaliação Institucional (SAAIFI) realizaram dia 20 de
outubro último o III Seminário de Auto-Avaliação Institucional para
gestores, docentes, funcionários e representantes discentes e da
sociedade civil organizada. Página 07.
IMPRENSA/FPA

CONCURSO “Sob este céu”, foto de Lívian dos Santos Carvalho,
foi a vencedora do 1º Concurso de Fotografia sobre Monsenhor Albino promovido pelo Padre Albino Saúde (PAS). Última página.

Recanto ganha ambulância da Pró-Vida
O Recanto Monsenhor Albino ganhou da Pro-Vida, Central
Geral do Dízimo, uma ambulância Kombi, necessária para o transporte dos idosos nos casos de urgência e emergência. Página 09.

Na próxima edição:
FINAL A Fundação continua o trabalho de recuperação do prédio
do Hospital Escola Emílio Carlos, iniciado em julho passado. 108
metros lineares por 12 metros de altura da fachada externa lateral
direita (foto) já foram concluídos. Última página.

• Faculdades Integradas inauguram instalações
• Trabalho de aluno da Medicina recebe prêmio no Conic
• Projeto Sala Extra recebe honra ao mérito do Prêmio Dr. Cidadão
• Colégio de Aplicação encerra Projeto Alimentação
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A grandeza do mar
Você sabe por que o mar é tão grande?
Tão imenso? Tão poderoso?
É porque teve a humildade de colocar-se
alguns centímetros abaixo de todos os rios.
Sabendo receber, tornou-se grande! Se quisesse ser o primeiro, centímetros acima de todos
os rios, não seria mar, mas sim uma ilha. Toda
sua água iria para os outros e estaria isolado.
A perda faz parte.
A queda faz parte.
A morte faz parte.
É impossível vivermos satisfatoriamente.
Precisamos aprender a perder, a cair, a er-

rar e a morrer.
Impossível ganhar sem saber perder.
Impossível andar sem saber cair.
Impossível acertar sem saber errar.
Impossível viver sem saber viver.
Se aprenderes a perder, a cair, a errar,
ninguém mais o controlará. Porque o máximo que poderá acontecer a você é cair, errar
e perder. E isto você já sabe.
Bem aventurado aquele que já consegue
receber com a mesma naturalidade o ganho e
a perda, o acerto e o erro, o triunfo e a queda,
a vida e a morte.

Morre lentamente
Pablo Neruda
Morre lentamente quem não viaja, quem
não lê, quem não ouve música, quem destrói
o seu amor próprio, quem não se deixa ajudar.
Morre lentamente quem se transforma
escravo do hábito, repetindo todos os dias o
mesmo trajeto, quem não muda as marcas no
supermercado, não arrisca vestir uma cor
nova, não conversa com quem não conhece.
Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o “preto no branco” e os
“pingos nos is” a um turbilhão de emoções
indomáveis, justamente as que resgatam o
brilho nos olhos, sorrisos e soluços, coração
aos tropeços, sentimentos.

Morre lentamente quem não vira a mesa
quando está infeliz no trabalho, quem não
arrisca o certo pelo incerto atrás de um sonho, quem não se permite, uma vez na vida,
fugir dos conselhos sensatos.
Morre lentamente quem passa os dias
queixando-se da má sorte ou da chuva incessante, desistindo de um projeto antes de iniciá-lo, não perguntando sobre um assunto que
desconhece e não respondendo quando lhe
indagam o que sabe.
Evitemos a morte em doses suaves, recordando sempre que estar vivo exige um esforço
muito maior do que o simples ato de respirar...
Estejamos vivos, então!

Por que o defeito é sempre do outro?
Quando o outro não faz... É preguiçoso.
Quando você não faz... Está muito ocupado.
Quando o outro fala... É intrigante.
Quando você fala... É crítica construtiva.
Quando o outro se decide a favor de um
ponto... É “cabeça dura”.
Quando você o faz... Está sendo firme.
Quando o outro não cumprimenta... É
mascarado.
Quando você passa sem cumprimentar...
É apenas distração.
Quando o outro fala sobre si mesmo...
É egoísta.
Quando você fala... É porque precisa desabafar.
Quando o outro se esforça para ser agra-

dável... Tem uma segunda intenção.
Quando você age assim... É gentil.
Quando o outro faz alguma coisa sem
ordem... Está se excedendo.
Quando você faz... É iniciativa.
Quando o outro progride... Teve oportunidade.
Quando você progride... É fruto de muito trabalho.
Quando o outro luta pelos seus direitos... É teimoso.
Quando você o faz... É prova de caráter.
Quando pensar em julgar o outro, olhe
primeiro para dentro de você...
Em muitos julgamentos mesquinhos,
julgamos a nós mesmos na figura do outro.

Voe mais alto...
Um jovem piloto experimentava um
monomotor muito frágil, uma daquelas sucatas usadas no tempo da segunda guerra,
mas que ainda tinha condições de voar.
Ao levantar vôo, ouviu um ruído vindo
debaixo de seu assento. Era um rato que roia
uma das mangueiras que dava sustentação
para o avião permanecer nas alturas.
Preocupado pensou em retornar ao aeroporto para se livrar do incômodo e perigoso passageiro, mas lembrou-se de que devido à altura, o rato logo morreria sufocado.
Então voou cada vez mais alto e notou
que acabaram os ruídos que estavam colocando em risco sua viagem, conseguindo

assim fazer uma arrojada aventura ao redor
do mundo, que era o seu grande sonho.
Moral da história:
Se alguém lhe ameaçar, voe cada vez
mais alto...
Se alguém lhe criticar, voe cada vez mais alto...
Se alguém tentar lhe destruir por inveja
e fofocas, voe cada vez mais alto...
E, por fim, se alguém lhe cometer injustiça, voe cada vez mais alto...
Sabe por quê?
Porque os ameaçadores, críticos, invejosos e injustos são iguais aos “ratos”. Não
resistem às grandes alturas!
Pense nisto...
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Dezembro
Dezembro
DIA/NOME

DIA/NOME

Hospital Padre Albino

02 03 04 05 06 09 11 12 -

15 17 -

18 -

19 22 -

23 -

24 25 27 -

28 29 30 31 -

Eliane Perrussine dos Santos
Cleide Maria Paulino de Lima
Eduarte Ferreira dos Santos
Ana Cristina da Conceição Silva
Sandra Marta Baesso
Luiza Trindade Silva Alexandre
Cacilda Pontes Gouveia
Isabel Caetano Santos
Daniela Carolina Leão
Renata Cristina Moreira dos Santos
Aparecida Patrícia Latorre
Shirley Aparecida Crepaldi Bigoni
Solange Aparecida Souza
Dr. Álvaro Alves de Campos Junior
Renata Pereira Guedes Vianna
Helena Aparecida de Souza
Antonio Aparecido Gasparini
Ioanis Panagiotis Theodoropoulos
Pedro Consoline
Marco Antonio Salvador
Sandra Dionizio Rodrigues
Maílson Fernando Ferreira
Elaine Perpétua Bertoco
Dr. Antonio Tadeu Targaglia
João Henrique Biagi
Aparecida Natalina Morial Roque
Nathalia Miler
Dercelino Paulino
Célia Aparecida Pissolito Gonçalves
Gislaine de Oliveira
Vera Lúcia Cordasso de Oliveira
Natália Nogueira
Celina Fernandes Silva
Tarcila Aparecida de Souza Figueiredo
Fabiana Bertelli dos Santos
Silmara Regina de Aguiar
Paula Geovana Lunardeli Contrera
Sandra Perpétua Cruz Sanches
Cristina Marson Coimbra
Roberta Espírito Santo Coca
Savana de Almeida Maguetas Milani

DIA/NOME

Hospital Emílio Carlos

FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO

03 - Maria Tercilia Salti
Marcio Antonio Coelho
05 - Luciano Aparecido Serpa
Dr. Eduardo Rogério Malaquias Chagas
08 - José Landim
10 - Fabiano Perpétuo Sebastião
Cláudio Eurico da Costa
11 - Rogério Rodrigues de Lima
Thais de Oliveira Silva
12 - Luciana de Lourdes Spinelli
Anielle dos Santos Abegão
Fernanda Couto Siviero Pereira
13 - Márcia Luciane Messias
Divina Aparecida Banholi
Ellen Cristina Costa
14 - Maria Luzia Rocha Francisco
15 - Dr. Farid Felício Casseb Filho
16 - Jean Carlos da Silva Risse
18 - Sonia da Silva Estevo
Célia Cristina Pinto Pessoa
19 - Cristiane Raimundo da Silva
Edson Luiz da Silva Maia
20 - Michele Sona
21 - Tania Cristina Manganeli
Jucinéia Lima Rodrigues
Donizeti Socorro Aparecido Martins
23 - Lucimar Pinheiro
Anselmo Rodrigo Mariano
25 - Silvana Aparecida de Lima
27 - Fabiane Pereira da Silva
Cintia Nisikava
29 - Lauraci de Jesus Camargo
31 - Cleonice Grillo Moura

Curso de Medicina

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167

01 - Edgard Mendonça
02 - Prof. Renato Eugenio Macchione
Prof. Mayrton Mascaro
05 - Prof. José Celso Assef
11 - Prof. Helvécio Baeta Chaves
12 - Luciana Pirolla
16 - Prof. Joelson Isaac Braga da Motta
28 - Juliano Lazaro Villa
29 - Prof. Ayder Anselmo Gomes Vivi
Cursos de Direito e Administração

05 - Prof. Paulo Roberto Vieira Marques
09 - Prof. Odir Züge Junior
19 - Profa. Rima Gorayb
Curso de Enfermagem

02 - Rita de Cássia Soares
09 - Soraya Maria Zanata
Curso de Educação Física

16 - Maria Cristina da Silva
23 - Profa. Maria Ângela Figueiredo Tuma
Colégio de Aplicação

14 - Profa. Inês Ângela S. de Jesus Costa
17 - Profa. Ana Paula Loma Zacheo
Padre Albino Saúde

13 - Bruno da Silva Marostegone
Recanto Monsenhor Albino

30 - Maria do Carmo Limeira Guelfi
Coordenaria Geral

06 - Luciano César Cotrin
19 - Giseli Aguiar Volpi
Membros do Conselho de Curadores

02 - Prof. Nélson Lopes Martins
Materiais Elétricos e Iluminação
• Serviços de Alta Tensão
• Cabines de Medição • Cabines
de Transformação • Linhas Rurais
• Instalações Industriais, Comerciais e Residenciais
• Iluminação de Loteamentos • Iluminação de
Quadras Esportivas • Instalação de Pára-Raios
• Fabricação Própria de Postes de Concreto

Rua Minas Gerais, 454 - Catanduva - SP

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

visite nosso site: www.romaomaquinas.com.br

ELETROMAIS, a energia positiva de Catanduva e Região.

Este coração continua a bater por você!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir de R$ 2,00
(dois reais) na sua conta de luz. Informações: 3531-3200 ou 3524.5402
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Parte de nós
Espero que você possa aceitar as coisas como
elas são...
Sem pensar que tudo conspira contra você...
Porque parte de nós é entendimento...
Mas a outra parte é aprendizado...
Que você possa ter forças para vencer todos
os seus medos...
Que no final possa alcançar todos os seus objetivos...
Porque parte de nós é cansaço...
Mas a outra parte é vontade...
Que tudo aquilo que você vê e escuta possa
lhe trazer conhecimento...
Que essa escola possa ser longa e feliz...
Porque parte de nós é o que vivemos...
Mas a outra parte é o que esperamos...
Que a manhã possa lhe oferecer todo dia a
divina luz...
Que você possa fazê-la seu único e verdadeiro caminho...
Porque parte de nós é dúvida...
Mas a outra parte é crença...
Que você possa aprender a perder sem se sentir derrotado...
Que isso possa fazer você cada vez mais guerreiro...
Porque parte de nós é o que temos...
Mas a outra parte é sonho...
Que durante a sua vida você possa construir
sentimentos verdadeiros...
Que você possa aceitar que só quem soube da
sombra, pode saber da luz...
Porque parte de nós é angústia...
Mas a outra parte é conforto...
Que você nunca deixe de acreditar...
Que nunca perca sua fé...
Porque parte de Deus é amor...
E a outra parte também!

História de paciente
Cezarina Espírito Santo Gomes
DIVULGAÇÃO

D. Cezarina Espírito Santo Gomes,
hoje com 70 anos, residente em Pirangi,
dona de casa e mãe de cinco filhos, sempre teve pressão alta. No entanto, precisou
procurar um médico quando, em outubro
de 2005, começaram a surgir feridas nas
suas duas pernas. Iniciou um tratamento,
que durou seis meses, mas como não houve melhora, foram pedidos alguns exames
sofisticados e o diagnóstico final foi que
seus rins não estavam filtrando.
Imediatamente ela procurou a Equipe
de Nefrologia do Hospital Padre Albino e
começou a fazer Hemodiálise, em novembro do mesmo ano. Após um ano de tratamento, quando correu tudo bem, começaram a surgir complicações. D. Cezarina
conta que nesse período os médicos não
mediram esforços e conseguiram tirá-la do
período crítico.
Nesse tempo todo, D. Cezarina sempre teve a companhia de sua filha, Isabel,
que ao falar do Serviço de Hemodiálise e
da equipe se emocionou muito. Entre lágrimas, Isabel disse que “a equipe da hemodiálise é nota mil; o amor que eles passam para nós não existe”. Ela frisou que a
equipe é uma verdadeira família, pois sente-se em casa quando precisa acompanhar
D. Cezarina nas consultas. “Quando falo
da equipe, são os médicos, a auxiliar administrativa, a enfermagem, a equipe da
limpeza”, fez questão de destacar.
Desde 12 de maio passado, D. Cezarina passou a fazer diálise peritonial em
casa, em Pirangi. Para isso, Isabel foi orientada pelas enfermeiras Marina e Regi-

Datas Comemorativas
DEZEMBRO
01 – Dia Mundial da Luta contra a AIDS,
Dia do Casal, do Imigrante e do Numismata
02 – Dia Pan-Americano da Saúde, Dia Nacional do Samba, Dia da Astronomia
e Dia das Relações Públicas
03 – Dia Internacional do Portador de Deficiência
04 – Dia da Propaganda, do Orientador
Educacional, do Pedicuro e do Publicitário
05 – Dia Internacional do Voluntário
08 – Dia da Família e da Justiça
09 – Dia Nacional do Fonoaudiólogo e do
Alcoólatra Recuperado
10 – Dia Internacional dos Povos Indígenas e Dia do Palhaço
11 – Dia do Agrimensor, do Arquiteto, do

Engenheiro
13 – Dia do Deficiente Visual, do Ótico, do
Marinheiro e do Pedreiro
14 – Dia do Ministério Público
15 – Dia do Jardineiro, do Jornaleiro e do
Esperanto
16 – Dia do Reservista
18 – Dia do Museólogo
20 – Dia do Mecânico
21 – Início do Verão
Dia do Atleta e dos Artistas Profissionais
24 – Dia do Órfão
25 – Natal
26 – Dia da Lembrança
28 – Dia da Marinha Mercante e do SalvaVidas
31 – Dia da Corrida de São Silvestre, da Esperança e das Devoluções

D. Cezarina: vida quase normal.

na e uma vez por mês D. Cezarina vem a
Catanduva para fazer exames e passar pela
consulta.
Dr. Luís Lázaro Ayusso, médico da
Equipe de Hemodiálise do Hospital Padre Albino, foi o responsável por essa mudança no tipo de diálise de D. Cezarina,
pois ela não estava passando bem durante
as sessões de hemodiálise que vinha realizando, indicando a diálise peritonial, que
é feita com máquinas pequenas, na casa do
paciente. “Essas máquinas são propriedade de laboratórios especializados, terceirizados pelo SUS”, informou ele, acrescentando que a diálise está sendo um sucesso
e que a paciente melhorou muito.
Mesmo dependendo da diálise e sempre acompanhada de familiares, D. Cezarina leva uma vida quase normal, fazendo
seus passeios, entre outras atividades.
Como todo paciente renal crônico, há possibilidade de um transplante, o que, de
acordo com Dr. Luís Ayusso, depende das
condições clínicas de D. Cezarina.

Campanha pró Hemodiálise
A Central para Captação de Doações
da Fundação Padre Albino está fazendo
campanha com o objetivo de trocar os
equipamentos do Serviço de Hemodiálise do Hospital Padre Albino.
Com a substituição, as máquinas não
necessitarão mais de manutenção técnica, que é onerosa, garantindo com isso a
tranqüilidade do tratamento, já que para
os pacientes o transplante de rim é a única solução e a espera na fila tem sido
muito grande.
A Central de Doações está localizada
na rua Maranhão, 1495, 1º andar, telefone 3522.8353.
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“Se não puder se destacar pelo talento,
vença pelo esforço”. Dave Weinbaum

Utilidades do sal em diversas situações
continuação
COMIDA NO CARPETE
DA SALA DE JANTAR - Manchas de gordura nos carpetes podem ser removidas com uma solução de uma parte de sal para
quatro partes de álcool. Esfregue
sobre a mancha firmemente até
esta desaparecer.
FLORES E VASOS - Aquele buquê preferido se conservará
por mais tempo se você adicionar um pouco de sal à água da
jarra ou do vaso. Um vaso fundo
pode ser lavado despejando-se
nele uma solução de sal e vinagre. Deixe-o em repouso com
esta solução por algum tempo e
depois dê uma sacudidela enxaguando-o com água pura. Flores
artificiais podem ser arrumadas
artisticamente colocando-as em
um leito de sal umedecido. À medida que o sal seca, ele se solidificará, firmando as flores em definitivo no lugar.
PROTEÇÃO CONTRA
FORMIGAS - Não deixe as formigas promoverem um piquenique em sua casa. O sal as manterá afastadas do chão da cozinha

e do balcão da pia. O segredo é
borrifar sal ao longo dos rodapés,
nos cantos dos cômodos e nos
balcões dos armários.
GELADEIRAS - Sal e solução de bicarbonato de sódio
limpam e perfumam o interior de
sua geladeira, com a vantagem de
não arranhar o esmalte como o
fazem alguns produtos mais fortes de limpeza.
PRATOS DE OVOS - O sal
torna melhor o sabor dos ovos e
facilita, também, a limpeza da
louça suja de ovo. Borrife sal nos
pratos para então lavá-los quando você tiver tempo.
PANELAS ENGORDURADAS - Panelas de ferro engorduradas poderão ser facilmente lavadas se você puser um
pouco de sal nelas e esfregá-las
com um papel.
XÍCARAS - Uma esfregada rápida com sal de mesa removerá as mais resistentes manchas
de chá em suas xícaras.
LIMPADOR DE FORNO
- Você confiaria no sal e na canela? Não como um presente do

Culinária
Panquecas de cenoura
10 porções - 100 kcal / porção
Massa
1 cenoura grande
1 xícara (chá) de leite desnatado
1 colher (sobremesa) de
margarina light
1 ovo
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de sal
Recheio de frango
1/2 peito de frango sem pele
e sem gordura
1/2 cebola pequena
1 ramo de salsa e cebolinha
sal a gosto
2 unidades de queijo cremoso light
1 tomate sem pele e sem

semente
1 dente de alho
Modo de preparo
Cozinhe a cenoura até ficar
bem macia. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Faça as
panquecas em frigideira antiaderente pequena, previamente
untada com óleo.
Recheio de frango: tempere o frango com sal e refogue
com os demais temperos em
uma panela anti-aderente. Adicione água aos poucos e cozinhe bem. Desfie e adicione o
queijo polengue e salsa fresca
picada.
Montagem: recheie as panquecas, coloque-as num refratário e cubra com molho a gosto.

paladar, mas como um excelente
restaurador do forno? Pois bem,
o sal e a canela eliminam o cheiro de comida queimada. Borrife-

os enquanto estiver quente. Quando seco, remova as manchas de
sal com uma escova dura ou pano.
Continua na próxima edição.

Marca-Passo
Um implante de marcapasso é um procedimento no
qual o médico realiza uma cirurgia, através da qual um
aparelho que controla os batimentos do coração, chamado
marca-passo, é implantado debaixo da pele e conectado ao
coração através de um ou mais
fios, chamados eletrodos.
Este procedimento é freqüentemente indicado quando
o número de batimentos cardíacos (freqüência cardíaca)
está muito baixo. Como resultado da freqüência anormal, o
coração bombeia menos sangue e causa sintomas tais como
fadiga, falta de ar, ou desmaio.
De um modo geral, o mar-

capasso é um aparelho eletrônico composto de duas partes:
1. caixa do marca-passo (gerador) que produz estímulos
elétricos e 2. fio de comunicação (cabo-eletrodo), que
leva estes estímulos ao coração para garantir os batimentos cardíacos.
Existem diversos tipos de
marcapasso. Alguns utilizam
um único cabo-eletrodo e produzem sempre o mesmo número de batimentos cardíacos
(frequência fixa); outros podem
proporcionar variação dos batimentos cardíacos conforme
as necessidades. Para isso, às
vezes, são necessários dois
cabos-eletrodos.

Dor de cabeça: quando procurar um médico
O acompanhamento médico
é importante principalmente
quando as dores de cabeça são
freqüentes e/ou intensas.
• Se suas dores de cabeça
têm piorado (em intensidade e
duração) dias após dia, semana
após semana;
• Se você (principalmente
quem tem mais de 50 anos) nunca teve dor de cabeça e passou a
ter de repente;
• Se você tem fraqueza, sente alguma dormência ou alguma
mudança na audição e na visão;
• Se não há alívio da dor de
cabeça mesmo após tomar vários
analgésicos;
• Se sua memória e habilidades pessoais e cognitivas parecem estar diferentes;
• Se a dor de cabeça surgir
acompanhada de rigidez no pes-

coço, náuseas, vômitos, febres
e problemas respiratórios.
COMO PREVENIR

• Pratique atividade física
regularmente, pois os exercícios
estimulam a produção de endorfina (que é um analgésico) no
cérebro;
• Alimente-se corretamente
(não fique sem comer por longos períodos e evite excesso de
condimentos);
• Tente evitar situações de
tensão ou estresse (sobretudo
quem sofre de cefaléia tensional);
• Quem tem enxaqueca deve
evitar estimulantes como café,
chá e chocolate;
• Procure dormir de acordo
com as suas necessidades (nem
de mais nem demenos).

Dicas para evitar as espinhas
• lavar o rosto pelo menos duas vezes ao dia
• não usar produtos muito gordurosos na pele
• usar esfoliantes no rosto pelo menos uma vez por semana
• usar loções matificantes (que hidratam o rosto e tiram o brilho).

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

6 NOVEMBRO 2007

HPA entra no Programa de Eficiência Energética da CNEE
O Administrador do Hospital
Padre Albino, Reinaldo Candido,
encaminhou, em dezembro passado, ofício à Companhia Nacional de Energia Elétrica (CNEE)
de Catanduva solicitando a inclusão do hospital no programa de
Eficiência Energética daquela
empresa.
Reinaldo Candido explica
que tal pedido foi baseado na Resolução nº 271, de 19/07/2000 da
ANEEL, que obriga contratualmente a aplicação de recursos, por
parte das concessionárias e permissionárias do serviço público de
distribuição de energia elétrica,
em medidas que tenham por objetivo a conservação e combate ao

desperdício de energia elétrica,
bem como a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do setor
elétrico brasileiro.
No início do mês de outubro,
a CNEE informou que a Agência
Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) aprovou o Programa de
Eficiência Energética da companhia, no qual está incluído o projeto de eficientização do sistema
de iluminação do Hospital Padre
Albino. Segundo Jonas Gonçalves, Superintendente de Programas Especiais da empresa, a execução do projeto tem início previsto para janeiro próximo e término em julho do mesmo ano e
proporcionará uma economia de

144,6 MWh/ano de energia e uma
redução de 32,6 KW de demanda
ao Hospital Padre Albino.
O Engº Dalessandro Luís
Mafei, Coordenador do Centro
Regional de Serviços/Catanduva
da CNEE, informou que o programa vai proporcionar ao Hospital
Padre Albino a redução do consumo de energia elétrica e a eficiência energética de suas instalações.

Mafei disse que o Programa
de Eficiência Energética vai aplicar R$ 110.000,00 no Hospital
Padre Albino. “Serão trocadas
1.521 lâmpadas fluorescentes e
reatores, 837 luminárias e 313
lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas”. Tudo isso,
ressalta ele, visando a redução do
desperdício e a modernização das
instalações do hospital.

AVOHPA integra novos voluntários

AVOHPA

Funcionários recebem treinamento
O Serviço Especializado em
Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT) e o GAT - Grupo de
Apoio ao Trabalhador da Fundação Padre Albino promoveram dia
23 de outubro último, às 14h00,
treinamento para funcionários do
Serviço de Higiene e Limpeza do
Hospital Padre Albino sobre Equipamento de Proteção Individual –
EPI. 28 funcionários participaram
do treinamento, dentro do horário de trabalho.
O SESMT promoveu dias
19, 26 e 31 de outubro passado
treinamentos para funcionários
do Setor de Manutenção dos
hospitais Padre Albino e Emílio
Carlos sobre a Norma Reguladora 18 – Informações sobre
condições e ambiente de trabalho, riscos inerentes à função e
trabalho em altura. Os treinamentos estão sendo divididos
em módulos de uma hora de

duração (semanal), até completar a carga horária de seis horas
e estão beneficiando 30 funcionários dos dois hospitais.
Dia 08 de novembro, às 15h00,
no anfiteatro da Fundação Padre
Albino, o SESMT promoveu o
treinamento “Acidente com material biológico: preenchimento da
ficha de investigação-notificação”
para o Serviço de Enfermagem do
Hospital Padre Albino.
A enfermeira Maristela Ap.
Magri Magagnini, responsável
pelo curso, informou que o objetivo foi abordar alguns conceitos
e explicar o preenchimento da ficha de notificação para acidente com material biológico, cujo
preenchimento e acompanhamento são exclusivos do profissional enfermeiro. “Este tipo de
notificação realizamos desde
1999”, acrescenta. O treinamento beneficiou 13 enfermeiros.
FORUM

A Associação de Voluntários
do Hospital Padre Albino (AVOHPA) integrou ao seu quadro, no
mês de outubro, 12 voluntários.
Irmã Ana Maria Custódio, presidente da AVOHPA, informou que
os novos integrantes passaram por
treinamento, recebendo orientações quanto ao trabalho voluntário e também com relação aos
cuidados que devem ter no ambiente hospitalar e por fim visitaram os setores do hospital para
escolher em qual deles atuar. Os
novos voluntários estão prestando serviço na Maternidade, Pediatria, 4º andar e Unidade de Urgência e Emergência.
Os novos voluntários são
Elizabete Aparecida Soares
Amaral, Maria Lúcia F. de Sou-

Monise Gomes Fernandes,
Farmacêutica e Bioquímica do Laboratório de Análises Clínicas do
Hospital Escola Emílio Carlos, participou de 15 à 19 de outubro último, em Brasília, do II Fórum de
Imunofluorescência para HIV promovido pelo Ministério da Saúde.
Dia 15 de novembro, Monise e a Farmacêutica e Bioquímica do Laboratório de Análises
Clínicas do Hospital Padre Albino, Maria Ester Correa de Oliveira Bellucci, foram conhecer o
Laboratório de Apoio Balagüe
Center, em Sorocaba-SP.

A Associação de Voluntários
do Hospital Padre Albino (AVOHPA) está preparando as tradicionais festas de Natal na Hemodiálise e na Pediatria.
Irmã Ana Maria Custódio,
presidente da AVOHPA, informa que a festa de Natal na Hemodiálise será nos dias 19 e 20
de dezembro nos períodos da
manhã e tarde e quem quiser
pode colaborar para a formação
dos kits que serão doados, o
masculino, com aparelho de bar-

Hospitais participam de Encontro
A Enfermeira Elizabete Tedokon, representando o Hospital
Escola Emílio Carlos, participou
dias 8 e 9 de outubro do Encontro
Nacional de Hospitais Colaboradores da Rede Sentinela e de 10 a
13 do IX Encontro Nacional de
Gerentes de Risco da Rede Sentinela, ambos em Florianópolis
(SC). Deste último também participou a enfermeira Adriana Bianchi, representando o Hospital
Padre Albino.
Os dois Encontros contaram
com a presença da Drª Clarice
Alegre Petramale, Coordenadora
Nacional do Projeto Sentinela.

Novos voluntários: agora já são 64!

za, Tatiane Dias Alves, Regimara Sampaio, Ana A.Borges C. de
Campos, Raphael Antonio Leite
Dodorico, Arlinda Severina da
Silva (Agulha), Adriana Cardoso (Itajobi), Osias Valadares Guimarães, Letícia Cristina Merge
de Araújo, Silvandro Sebastião
Jardi e Nathália Assis Pindonga.
De acordo com irmã Ana
Maria, a AVOHPA conta agora
com 64 voluntários, mas ainda há
setores do hospital que precisam
deste trabalho. “Os que quiserem,
serão muito bem-vindos”, disse
ela. A pessoa interessada em ser
voluntário precisa ir até o Hospital Padre Albino e procurar pela
irmã Ana Maria Custódio para
entrevista e preenchimento do
termo de adesão.

Natal na Hemodiálise e Pediatria
bear (Presto Barba), desodorante, escova e creme dental; o feminino, com desodorante, escova e creme dental e um par de
meias. A festa de Natal na Pediatria será no dia 21 de dezembro,
às 14h00, para pacientes e acompanhantes, e a AVOHPA está
aceitando doação de doces ou
presentes.
As pessoas interessadas em
colaborar com a AVOHPA devem entrar em contato pelo telefone 3531.3034.
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Faculdades Integradas Padre Albino fazem Seminário de Auto-Avaliação
As Faculdades Integradas
Padre Albino, através do seu Sistema de Auto-Avaliação Institucional (SAAIFI) realizaram dia
20 de outubro último, às 8h30,
no anfiteatro da Fundação Padre
Albino, o III Seminário de AutoAvaliação Institucional para gestores, docentes, funcionários e
representantes discentes e da
sociedade civil organizada.
Na abertura, a Coordenadora Pedagógica das Faculdades
Integradas, Profª Drª Dulce
Vendrúscolo, fez explanação
sobre a abrangência da Avaliação. Explicou que, além da Avaliação Interna ou AutoAvaliação, há a Avaliação Externa, compreendendo visitas de
Comissões do MEC e Exames
Nacionais de Cursos - ENADE.
Houve rápido relato sobre a
finalização do preenchimento
do formulário eletrônico de três

avaliações que aconteceram
quase concomitantemente: uma
de reconhecimento do curso de
Direito, a segunda de recredenciamento das Faculdades Integradas Padre Albino, e a terceira, da renovação do reconhecimento do curso de Administração. Informou que a Instituição
aguarda, portanto, a visita “in
loco” de três comissões avaliadoras. Aproveitou para elogiar a
participação de todos os Coordenadores de Cursos, de Coordenadores de Núcleos, muitos
professores colaboradores e funcionários no levantamento
dos dados que se pedia.
O Prof. Alexandre Teso, a seguir, fez a leitura do Regulamento
do Núcleo de Avaliação, que deverá ser aprovado pela Congregação das Faculdades Integradas, e a
acadêmica Michelle Rodrigues
Batista, do curso de Direito, fez

Enfermagem faz visita técnica
a instituto de Campinas

ENFERMAGEM

Alunas e professoras no Instituto Boldrini.

Alunas e professoras do curso de Graduação em Enfermagem
das Faculdades Integradas Padre
Albino fizeram dia 18 de outubro
último uma visita técnica ao Instituto de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini,
centro de referência nacional e internacional para doenças hematológicas e oncológicas para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos,
localizado em Campinas (SP).
A Coordenadora do curso,
Profª Jussara Sperandio, disse que
o objetivo da visita foi apresentar
aos alunos uma unidade de referência nacional e internacional
para doenças hematológicas e
oncológicas para o conhecimento dos diferentes serviços de atendimento e atuação do serviço de
enfermagem de um hospital espe-

cializado na área de hematologia
e oncologia pediátrica.
Acompanhadas pela enfermeira Maria Beatriz Correa Righini, aluna da 2ª turma do curso
de Enfermagem da FEC e que trabalha naquele Instituto desde que
se formou, alunas e professoras
conheceram as unidades de internação e terapia intensiva pediátrica e juvenil de oncologia hematológica pós cirúrgica, Unidade de
transplante de medula óssea,
Ambulatório de oncologia, Centro de hematologia e unidade
transfusional, Brinquedoteca e
Centro de diagnóstico por imagem.
A Fundação Padre Albino
patrocinou 50% do valor da viagem para as 44 integrantes do corpo docente e discente.

leitura da composição da Comissão Própria de Avaliação apresentada na Portaria nº 001/07.
Finalizando, Profª Sidnéia
Marçal, Coordenadora do Nú-

cleo de Avaliação Institucional
das FIPA, apresentou a proposta da nova avaliação, que recebeu sugestões dos presentes para
seu aprimoramento.

Semana comemora 10 anos da Liga do Trauma
DIVULGAÇÃO

Numa promoção da
Liga de Cirurgia de Urgência e Trauma “Luiz Fernando Almeida Maia” e Clínica Cirúrgica I do curso de
Medicina (FAMECA) das
Faculdades Integradas Padre Albino foi realizada de
22 a 26 de outubro último
no anfiteatro da Fundação
Padre Albino a IX Semana
do Trauma, que comemorou
os 10 anos da Liga e os 22
anos de fundação da UTI do
Dr. Raul Vianna Jr.: 10 anos de
Hospital Padre Albino.
Liga do Trauma.
Segundo Dr. Raul José
A freqüência na IX Semana
de Andrade Vianna Júnior, um
dos organizadores, o ponto alto do Trauma foi, em média, de
da Semana foi seu último dia, 200 participantes por noite. Pecom a palestra “O Politraumati- los 10 anos como Professor Dozado na UTI”, pelo Prof. Dr. cente responsável pela Liga Dr.
José Ivan de Andrade, comemo- Raul Vianna Júnior recebeu uma
rativa aos 22 anos da UTI do placa de prata dos alunos.
A palestra “Atendimento
Hospital Padre Albino. Dr. Raul
lembra que quando era profes- Pré-Hospitalar de Múltiplas Vísor do Departamento de Cirur- timas”, pelo Dr. Agnaldo Píspigia da Faculdade de Medicina de co, Médico Chefe do SAMU de
Ribeirão Preto/USP, Prof. José Araras, abriu a Semana. No dia
Ivan foi o grande incentivador 23, às 20h00, o tema foi Lesões
para a criação da Liga do Trau- Hepáticas Complexas, à cargo do
ma, em 1997. “Depois disso, Prof. Dr. José César Assef, Méacrescenta, Prof. José Ivan orien- dico Chefe do Pronto Socorro da
tou e aconselhou a construção do Faculdade de Ciências Médicas
novo Pronto Socorro no Hospi- da Santa Casa de São Paulo. Nos
tal Padre Albino e ficou muito dias 24 e 25 foi realizado o Curimpressionado com as mudan- so Preparatório para Ingresso na
ças e reformas no hospital, apre- Liga do Trauma com palestras
sentadas pelo Prof. Dr. Jorge dos acadêmicos da Medicina e
participação de moderadores.
Luis Valiatti”.

II Encontro sobre Enfermagem
Obstétrica e Neonatológica
O curso de Enfermagem
promoveu dia 19 de outubro, a
partir das 13h30, no anfiteatro
da Fundação Padre Albino, o II
Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatológica dirigido
a profissionais e acadêmicos da
área de saúde, estudantes dos
cursos técnicos e auxiliares de
enfermagem.
No Encontro foram discutidos Assistência de Enfermagem
ao recém-nascido com Síndro-

me de Down, pela Enfa. Doris
Silva Barbosa de Souza, Docente da FAMERP/São José do Rio
Preto; Vacinação da Hepatite B
no recém-nascido, pela Dra.
Adriana Mancini de Castro Nardi, Membro da Sociedade Brasileira de Imunização, e Assistência ao parto e nascimento à
luz da humanização, pela Enfa.
Denise Gonzalez Stellutti de
Faria, Docente das Faculdades
Integradas Padre Albino.

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

8 NOVEMBRO 2007

Faculdade da 3ª Idade realiza 1º Café com Poesia
A Faculdade da 3ª Idade das
Faculdades Integradas Padre Albino, em parceria com o Colégio
Nossa Senhora do Calvário/Colegião, realizou dia 06 de novembro, a partir das 14h00, na ESEFIC, o “1º Café com Poesia” cujo
objetivo foi despertar a atenção,
por meio da linguagem literária,
de todas as faixas etárias, para a
importância da preparação para o
envelhecimento populacional e a
necessidade do estímulo do convívio entre as gerações.
No Café foram declamadas
20 poesias - 10 pelas alunas da
Terceira Idade e 10 pelos alunos
do Colegião, com destaque para
Catarina Bellíssimo Homem, com
83 anos, e Fernanda Frey Dias de
Moraes, 8 anos. As alunas da Terceira Idade apresentaram ainda
um jogral sobre o Idoso e cantaram uma música em homenagem
aos alunos visitantes, estes coordenados pela Profª Tânia Dartibale Amado.
Profª Silvana Frey Dias disse
que na elaboração deste programa, a Faculdade da 3ª Idade percebeu a necessidade de unir o con-

vívio entre as gerações com a reflexão sobre a influência da cultura brasileira, crivada de mensagens e atitudes hostis contra a velhice, “que precisa ser combatida
não só no nível consciente das atividades do dia a dia, mas, também, no nível inconsciente dos
preconceitos, já introjetados pelos
adultos e idosos, bem como nos
processos de educação dos jovens
e crianças”.
Silvana Dias explica que o
objetivo maior do café foi plantar
a semente para as discussões nas
escolas de ensino fundamental e
médio sobre o convívio entre as
gerações, baseado no respeito
pelo que o idoso “é” e não pelo
que ele “ainda é”, pelo que “ainda lhe resta de juventude”. “Um
convívio que não seja baseado na
filantropia impulsionada pela
compaixão, mas sim, uma relação
verdadeira na qual todos possam
ter prazer na troca de experiências e de conhecimentos, possibilitando que a velhice deixe de
ser vista pelos jovens como o
ocaso da vida e vivida, ao se tornarem velhos, como a ante-sala da

Empresas regionais apresentam seus
projetos sobre Gestão Ambiental
para alunos da Administração
O curso de Administração
das Faculdades Integradas Padre
Albino realizou dia 06 de novembro o seu 2º Encontro sobre
Gestão Ambiental, quando foram abordados assuntos relativos à legislação e certificações
ambientais e projetos relacionados a postos de combustíveis e
desenvolvidos por empresas regionais, dentre elas as usinas
Cerradinho e Colombo. Os organizadores informaram que um
dos objetivos do Encontro foi o
de apresentar para a comunida-

de escolar e público de interesse as ações e projetos ambientais desenvolvidos pelas organizações da região.
Segundo os organizadores,
ainda, participaram do evento
mais de 150 pessoas, entre alunos, representantes de empresas
e público de interesse. A organização coube aos alunos do 2º ano
do curso de Administração, com
apoio da FAECA Júnior – Empresa de Consultoria e orientação
dos professores Cleber Peres e
Silvia Ibiraci de Souza Leite.
DIVULGAÇÃO

Alunos conheceram ações e projetos ambientais da região.

FOTOS: IMPRENSA/FPA

Alunos do Colegião...

...e alunas da 3ª Idade, que declamaram poesias.

morte”, acrescenta.
A Coordenadora disse que o
Café foi o início de uma seqüência sistematizada de encontros literários, além de outras ações,

capazes de sensibilizar a sociedade para “ações críticas e questões
relacionadas ao processo intergeracional através da educação informal”.

Alunos da Enfermagem e Educação Física
apresentam Trabalhos de Conclusão de Curso
Os alunos do curso de Enfermagem das Faculdades Integradas
Padre Albino apresentaram dias
21 e 22 de novembro seus Trabalhos de Conclusão de Curso.
No dia 21 as apresentações
começaram às 8h00, estendendo-se até às 14h50. No dia 21
recomeçaram às 8h00 e foram
encerradas às 10h40. Entre trabalhos com temas variados destaque para câncer de pele e utilização do piercing e suas im-

plicações para a saúde.
As apresentações dos trabalhos dos alunos do curso de Educação Física foram iniciadas dia
19 e encerradas dia 24. Durante
a semana as defesas tiveram início às 20h00 e no sábado, das
8h00 às 12h00 e foram apresentados importantes trabalhos monográficos, de extensão, além
dos “papers” apresentados em
congressos científicos durante o
ano de 2007.

ABC da Informática entrega certificados
O curso de Administração das
Faculdades Integradas Padre Albino fez a entrega dia 20 de novembro, às 14h00, dos certificados de conclusão para 7 alunos do
projeto social “O ABC da Informática”, curso de informática para
pessoas carentes desempregadas
ministrado no laboratório de informática da faculdade. Prof. José
Claudinei Cordeiro, responsável
pelo curso, que teve a duração de
quatro meses, informou que essa
turma foi iniciada com 24 alunos,
mas alguns desistiram e outros arrumaram emprego.
A pessoa interessada no curso que será ministrado em 2008

deve ter idade mínima de 18
anos, ser alfabetizada e provar
que não tem condições financeiras para pagar um curso de informática. Iniciado em 2002, o
projeto já formou 145 pessoas.
Mais informações na rua Seminário, 281, São Francisco, ou
pelo telefone 3522.2405.
No próximo dia 7 de dezembro, às 9h00, a entrega dos certificados será para 30 alunos do
projeto social “O bê-a-bá da Informática para os Bombeiros
Mirins”, parceria entre o curso
de Administração, o Educandário São José e o Corpo de Bombeiros de Catanduva.
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Recanto ganha ambulância da Pró-Vida
O Recanto Monsenhor Albino ganhou da Pró-Vida, Central Geral do Dízimo, uma ambulância Kombi, no valor de R$
40.029,43.
Irmã Anália Nunes, Supervisora do Recanto, informou
que o pedido foi feito em 2004
e que a ambulância era necessária para o transporte dos idosos
nos casos de urgência e emergência. “Sempre contamos com
a rapidez e a eficiência do
SAMU, mas com a ambulân-

cia aqui o atendimento será
imediato”, disse ela.
Na manhã do dia 07 de novembro, Dr. Olegário Braido,
presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, os Diretores Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, Dr. Nélson Jimenes e Edison Bonutti e o Conselheiro
Prof. Nélson Lopes Martins estiveram no Recanto Monsenhor
Albino quando Irmã Anália Nunes mostrou-lhes a ambulância
e falou da sua importância para

o atendimento aos idosos.
No dia 8 de dezembro irmã
Anália Nunes irá à sede da PróVida, em São Paulo, para receber
um presente da entidade. “Eles
nos pediram que informássemos
a necessidade do momento e fizemos três pedidos – camas faw-

ler, veículo para transporte de roupa e cadeiras de roda”.
O Recanto Monsenhor Albino, mantido pela Fundação
Padre Albino, atende idosos de
ambos os sexos e está localizado na Rodovia Dr. Alberto
Lahós de Carvalho, Km 4.
IMPRENSA/FPA

Embaúba faz Festival de Música pró FPA
Um grupo de voluntários da
cidade de Embaúba realizou dias
10 e 11 de novembro, no barracão de festas do município, o 2º
Festival Primavera de Música Sertaneja pró Fundação Padre Albino, com apoio da Prefeitura e Câmara Municipais, comércio local
e da região.
No sábado o festival começou
às 20h00. No domingo, na final,
houve aperitivo, às 9h00, com leilão de gado, bingo, assados e show
ao vivo com as participações especiais das duplas Flávio e Ricardo e Carlos e Marcelo. Os vencedores foram João Pedro e Rafael,
de São José do Rio Preto; 2º lugar, Bruno e Lucas, de Estrela

d´Oeste; 3º lugar, Rodrigo Viola
e João César, de Marilia; 4º lugar,
Paulo Silva e Tiago, de Jaboticabal; 5º lugar, Zé do Carmo e Lourival, de Monte Aprazível.
Marcos Dermonde, José Domingos dos Santos e Antonio de
Paula, da Comissão Organizadora, entregaram ao presidente da
Diretoria Administrativa da Fundação, R$ 8.278,17, 24 kgs de macarrão, 36 latas de óleo e um garrote, arrecadados no festival. Dr.
Olegário Braido agradeceu pela
realização do festival e disse que
iniciativas como essa são estímulo para a continuidade do trabalho voluntário que a Diretoria vem
realizando.
IMPRENSA/FPA

Marcos, Dr. Olegário, José Domingos, Antonio e Prof. Nélson Martins.

Enfermagem forma sua V turma
O curso de Enfermagem das
Faculdades Integradas Padre Albino promoveu dia 22 de novembro, às 15h00, a cerimônia de
colação de grau oficial da sua V
Turma de Enfermeiros, com a
participação da Congregação da
FIPA e dos 42 alunos formandos.
Após a colação houve o
plantio de um ipê branco com a
placa indicativa da Turma. “Na
primeira turma iniciamos o plantio do ipê em frente às salas de

aula e com o tempo teremos um
lindo caminho de ipês, significando cada turma da Enfermagem”, disse a Coordenadora do
curso, Jussara Sperandio.
A colação de grau festiva e o
culto ecumênico serão no dia 20
de dezembro, às 19h00, no Teatro Municipal; o jantar no dia 21
de dezembro, às 21 horas, no
Clube de Tênis e o baile, dia 22,
às 23 horas, também no Clube de
Tênis.

Irmã Anália mostrou a ambulância a diretores e conselheiros
da FPA.

IV Semana da Consciência Saudável
O Recanto Monsenhor Albino realizou de 20 a 23 de novembro a sua IV Semana da Consciência Saudável, que teve o objetivo de através de novos conhecimentos contribuir para que
seus funcionários tenham uma
melhor qualidade de vida.
As palestras foram dadas na
Sala de Projeção. No dia 20, às
13h00, o tema foi “O Ser Humano vivenciando os tempos atuais”,
pelo Dr. Sinval Banhos, médico
neurologista, Supervisor de Saúde dos hospitais da Fundação Padre Albino com Especialização
em Neurologia em Marselha e

Paris, França. No dia 21, também
às 13h00, Maria Aparecida Silva
Alves Borges, Psicóloga Clínica
formada pela USP/Ribeirão Preto, Especialista em Psicoterapia
Psicanalítica e Psicóloga do PSF
Vila Santo Antônio e Vila Engrácia falou sobre “Relacionamento
Interpessoal”.
A Semana foi encerrada no dia
23, às 13h00, com a Nutricionista
Gláucia Alessandra Canuto Scaldelai, Especialista em Nutrição
Clínica pela Universidade Federal
do Paraná e Nutricionista da Cocam cujo tema foi “Qualidade de
Vida na Alimentação”.

Alunos da Medicina apresentam trabalhos
em Encontros Científicos
Alunos do curso de Medicina (FAMECA) das Faculdades Integradas Padre Albino, orientados
pela Profª Drª Nilce Barril Brighetti, apresentaram trabalhos no
XI ECIF - Encontro Científico da
Famerp & IV CAIC - Congresso
Anual de Iniciação Científica realizados de 22 a 24 de outubro
último, na Famerp (Faculdade de
Medicina de Rio Preto).
Os trabalhos apresentados
foram “Hipertrofia unilateral,
Hemangiomas planos azulados
congênitos; Polidactilia, Broncopneumonia e atraso do desenvolvi-

mento neuropsicomotor uma variante da Síndrome de Klippel
Trenaunay Weber Tipo II?” pelos
alunos Ellen Cristina Cândido e
Evandro M. Silva, do 6º ano;
“Avaliação da qualidade de vida
e estratégias de enfrentamento em
cuidadores primários de pacientes portadores de deficiências congênitas” pelas alunas Maria P. G.
da Silva e Juliana Pavan, do 3º
ano, e “Estudo citogenético de
casais com perdas gestacionais
repetidas” pelas alunas Viviane C.
Martori e Ludymilla S. Borguesan, do 3º ano.

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

10 NOVEMBRO 2007

GU A MED CO
ACUPUNTURA

CLÍNICA MÉDICA

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

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

BRONCOSCOPIA

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

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

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

• Dr. José Luís Sampaio Martins
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521.3839
• Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 – Fone: 3522.8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO DA FACE
E QUEIMADURAS

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

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

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

CLÍNICA MÉDICA/REUMATOLOGIA

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

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

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

Diabetes, Obesidade, Tireóide

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

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

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

• Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Olinda, 620 – Fone: 3522.1207
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

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

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

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

• Dra. Luciana S. Devito Grisotto
Rua Aracaju, 645 – Fone: 3522.3104
• Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 – Fone: 3522.5586
NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)
Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral
eletroneuromiografia e potenciais
evocados auditivo e visual

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

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

• Dr. Waldecir Veni Sacchetin
Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 35224269
PEDIATRIA

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

• Dr. João Romera
Rua Maranhão, 1.341 – Fone: 35223444
PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL

• Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 – Fone: 3522.2436
PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

(Obesidade e Emagrecimento)

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

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA E
LENTES DE CONTATO

• 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

NUTROLOGIA

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

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

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

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

PSIQUIATRIA

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

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

• Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Telefone 35224045
• 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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Direito realiza seu 5º Simpósio Internacional
Dia 12 de novembro o curso de Direito das Faculdades
Integradas Padre Albino realizou no Campus I o seu 5º Simpósio Internacional de Direito
com o tema “Novos paradigmas
do Direito na economia do século XXI”, que tratou a respeito das novas demandas e horizontes do Direito em face da
economia mundial.
Prof. Dr. Alysson Leandro
Mascaro, Coordenador do
Curso de Direito, fez a palestra de abertura, sobre “O novo
desenvolvimentismo brasileiro”. Dizendo que nos últimos
anos o Brasil e boa parte do
mundo têm se voltado a políticas econômicas novamente
desenvolvimentistas, Mascaro
tratou das implicações desses
novos horizontes para a atividade jurídica e o posicionamento político do profissional
de Direito. Ao mesmo tempo,
fez um balanço das políticas
neoliberais até a atualidade,
enxergando já seu declínio
em face de um modelo de associação do Estado com os
capitais nacionais.
A segunda palestra foi do
Prof. Odir Züge Jr., Professor de
Direito Empresarial do curso,
que tratou a respeito do tema “A
corrosão do paradigma da soberania na construção do império
global”. A abordagem do professor expôs a debilidade da soberania nacional e os movimentos imperiais do capital transna-

cional, com repercussões claras
para o Direito brasileiro e, especialmente, para as demandas
econômicas de Catanduva e região, como exemplo.
Um painel inovador foi realizado no Simpósio. A apresentação de pesquisas de ponta realizadas pelos próprios alunos do
curso de Direito das Faculdades
Integradas Padre Albino, tratando da relação do Direito com a
Economia. Dois alunos expuseram seus trabalhos. Mariana
Fernandes Alves, do 5º ano, falou sobre “Biopirataria: forma
de destruição da biodiversidade
e desenvolvimento sustentável”.
Rafael Sabella Sanches, do 4º
ano, tratou sobre “Globalização
do direito comercial e suas influências nos pequenos centros”. A pesquisa da aluna Mariana Alves já está concluída e a
do aluno Rafael Sanches em andamento.
Integração econômica
A conferência de encerramento do Simpósio foi do jurista Fernando Herren Aguillar,
Doutor em Direito Econômico
e Financeiro pela USP, Mestre
em Direito pela Académie Européenne de Théorie du Droit,
em Bruxelas, na Bélgica, Professor da USP e Diretor da Faculdade de Direito da Universidade São Judas Tadeu, em
São Paulo. Um dos grandes nomes do Direito brasileiro e um
dos maiores especialistas na área

Aperfeiçoamento em Processo Civil
Com o objetivo de fornecer
aos alunos novos subsídios para
as mudanças do processo civil, o
curso de Direito das Faculdades Integradas Padre Albino
tem realizado, aos finais de semana, jornadas de atualização
e aperfeiçoamento em Processo Civil. Em aulas ministradas
gratuitamente, todos os sábados, os professores da cadeira
de Processo Civil revezam-se
para esclarecer as alterações legislativas no campo processual.
O Coordenador do curso de
Direito, Prof. Dr. Alysson Leandro Mascaro, esclarece que o curso é voltado preferencialmente
aos alunos do quinto ano, sendo
facultado também aos do quarto
ano, e é totalmente gratuito. “Os

professores dedicam-se com
afinco e nobreza a essa missão,
atualizados com o que há de
mais moderno na teoria e na legislação processual”, esclarece.
As aulas têm como enfoque
maior as alterações no processo
de execução, mas cobrem também o processo cautelar e o processo ordinário.
Os docentes do curso de aperfeiçoamento são os professores
Alex Antonio Mascaro, Alexandre
Fontana Berto e Luis Antonio Rossi, todos Mestres em Direito e titulares das cadeiras de Processo Civil do curso. O Prof. Donizett Pereira, Coordenador do CEPRAJUR (Centro de Prática Jurídica)
também acompanha a organização
das atividades.

do Direito
Econômico,
Aguillar é autor de uma
obra clássica
sobre o assunto, “Direito
Econômico:
do Direito Nacional ao Direito Supranacional”, da
Editora Atlas.
Fernando
Dr. Fernando
Aguillar acaba
de regressar de um período em
Paris, onde lecionou como professor convidado na Universidade de Paris 1, Panthéon - Sorbonne. Em sua palestra em Catanduva, tratou do mesmo tema
de seu curso na Sorbonne: “O
papel do Direito na integração
econômica” explicando as questões mais próximas da realidade jurídica e econômica brasileira, tratando, em específico, da
integração latino-americana. Ao
final de sua exposição, vários
professores e alunos fizeram
perguntas ao palestrante.
5 Simpósios
O curso de Direito da Fundação Padre Albino completa a
marca de cinco anos de instalação e cinco simpósios interna-
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Aguillar faz sua conferência
no Simpósio Internacional.

cionais, um a cada ano, ininterruptamente. O Coordenador do
curso, Prof. Dr. Alysson Leandro Mascaro, ressalta que o curso foi montado para estudar e
dialogar com os grandes problemas e questões internacionais
do Direito. “Em geral, a maior
parte das faculdades de Direito
têm se voltado apenas às pequenas questões técnicas. Nossa intenção, pelo contrário, sempre
foi a de estar na ponta daquilo
que haja de mais avançado em
termos de pensamento jurídico,
promovendo a conscientização
do aluno, sua formação crítica
e humanista, dando instrumentos para trabalhar com as ferramentas mais importantes do
Direito numa economia mundializada”.

Curso forma primeira turma
A primeira turma do curso
de Direito das Faculdades Integradas Padre Albino está nos
preparativos finais para a sua
cerimônia de formatura. As solenidades serão realizadas em
dezembro e janeiro.
No dia 07 de dezembro, às
19h30, no auditório do Campus
I das Faculdades Integradas Padre Albino, haverá a solenidade
formal de conclusão das atividades letivas da primeira turma. Na
oportunidade, a Congregação e
o Colegiado Docente do Curso
de Direito estarão reunidos para
os procedimentos formais da colação do grau, em cerimônia reservada com os alunos.
A cerimônia pública de Colação de Grau será no dia 10 de
janeiro de 2008, às 19h00, no
Teatro Municipal de Catanduva,
com a presença de autoridades,
familiares e público em geral.

No dia 11, às 21h00, haverá o
jantar em comemoração à formatura, no Buffet Mazzi. O baile comemorativo acontecerá no
dia 12, às 22h00, no Clube de
Tênis de Catanduva.
Já foi escolhida, em votação
entre os alunos, a lista dos homenageados na formatura da primeira turma do curso, que são:
Patrono: Prof. Dr. Alysson
Leandro Barbate Mascaro
Paraninfo: Prof. Luis Antônio Rossi
Homenageados Especiais:
Prof. Guilherme Leguth Junior
e Profª Laiz Sampaio Pereira
Tognella
Funcionária homenageada: Márcia Mota Zirondi
Dentre os alunos que participarão das cerimônias será a
Oradora oficial a aluna Beatriz
Trigo e o Juramentista o aluno
Rogério Buraschi Antunes.
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Hospitais realizam o Dia da Humanização
Os hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos realizaram dia 05
de novembro o Dia H (Dia da
Humanização), com o objetivo de
valorizar o funcionário para que
ele se conscientize da importância da humanização no trato com
os pacientes. Os funcionários dos
hospitais foram envolvidos nas
atividades promovidas durante
todo o dia, das 8h00 às 16h00.
A abertura foi feita nas capelas dos hospitais; pela irmã Ana
Maria, no Hospital Padre Albino,

e pelo padre Jonas, no Hospital
Emílio Carlos. Em seguida tiveram início as atividades, semelhantes nos dois hospitais: café
da manhã, corte de cabelo, depilação de buço, retirada de sobrancelha, distribuição de algodão doce, demonstração de perfumes, banca de promoções, atividades recreativas e jogos (Turma do Tomate), limpeza facial,
cursos de bola de natal e fuxico,
diagnóstico clínico odontológico e sessão de cinema.

A participação dos funcionários dos dois hospitais foi excelente, avalia o GTH – Grupo de
Trabalho de Humanização dos

hospitais da Fundação Padre Albino, organizador do Dia H, que
sorteou cestas básicas e brindes no
seu encerramento.
FOTOS: IMPRENSA/FPA

Fundação prossegue a recuperação do prédio do HEC
IMPRENSA/FPA

A Fundação
Padre Albino continua o trabalho de
recuperação do
prédio do Hospital
Escola Emílio Carlos, iniciado em julho passado. Os
108 metros lineares por 12 metros
de altura da fachaNova fase da recuperação do prédio.
da externa lateral
direita já foram concluídos.
o telhado, trocadas a testeira e as
A segunda fase começou dia calhas e feita a pintura externa (pa12 de novembro último, no blo- redes e esquadrias).
co onde estão instalados os curNesta segunda fase já foi consos de Enfermagem e Medicina cluída a pintura interna, está sene a Direção Geral das Faculda- do colocada uma grade e feito jardes Integradas Padre Albino. A dim na entrada principal, consrecuperação dos 144 metros li- truída uma rampa para pessoas
neares está prevista para termi- com necessidades especiais, asnar em 120 dias. A renda do II sim como será refeita a iluminaLeilão de Gado, R$ 49.650,24, ção interna e externa. Ainda não
foi aplicada nessa obra.
há uma data definitiva, mas a reinauguração da capela deverá aconCAPELA DO HPA
tecer neste mês de dezembro.
As obras de reforma da CaA capela tem área total de
pela do Hospital Padre Albino 227,68 m2 e as Irmãs Franciscanas
prosseguem. Na primeira etapa da Imaculada Conceição abriram
das obras, iniciada em 25 de ju- um Livro de Ouro para pedir ajuda
nho, foi trocado o beiral, revisto da comunidade para a reforma.

Curso de bola de natal no “Padre Albino”.

PAS premia vencedores do Concurso
de Fotografia e Enquete
O Padre Albino Saúde
(PAS) realizou dia 31 de outubro, às 9h30, em sua sede, a premiação de seu 1º Concurso de
Fotografia e Enquete sobre
Monsenhor Albino.
Lívian dos Santos Carvalho
foi a primeira e a terceira colocada com as fotos “Sob este
céu” e “Meu Começo” e Gabrielle Padilha Furtado ficou com
o segundo lugar com a foto
“Meu olhar”. A frase “Monsenhor Albino representou a fé, a
esperança, a determinação na
conquista dos objetivos comunitários e, acima de tudo, o pro-

gresso para nossa terra”, de
Sérgio Melhado, foi a vencedora da Enquete “O que representou Monsenhor Albino para Catanduva?” A comissão julgadora foi composta por três profissionais da área - o fotógrafo Antonio Fazio, o publicitário Dennis Olívio e o jornalista Mauro
Assi, mais a representante do
PAS, Renata Armiato.
O concurso teve como principais objetivos promover e valorizar a prática da fotografia, incentivar e enaltecer a arte contemporânea e homenagear os 80
anos da Fundação Padre Albino.

Segundo lugar, “Meu olhar”.

Terceiro lugar, “Meu Começo”.
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COLÉGIO DE APLICAÇÃO

Corte de cabelo no “Emílio Carlos”.

PARCERIA Dia 07 de novembro, às 19h30, em sua tele-sala,
o Colégio de Aplicação Unifipa (Colégio Catanduva) promoveu
a palestra “A parceria entre pais e professores”, ministrada
pela Profª Márcia Guimarães, do Sistema Maxi de Ensino. Oferecida pela Escola de Pais, a palestra deu dicas para os pais na
forma de agir com seus filhos, para que dê resultados não só
em casa, mas também na escola.

