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Faculdades Integradas inauguram suas instalações
As Faculdades Integradas Padre Albino inauguraram dia 23 de

novembro último, no prédio do Hospital Escola Emílio Carlos, as
suas instalações administrativas. Última página.

Descerramento da placa comemorativa da doação.

IMPRENSA/FPA

Câmara aprova emenda de R$ 300 mil para o HPA
A Câmara de Vereadores de Catanduva aprovou emenda do

vereador Nélson Lopes Martins (PSDB) destinando R$ 300 mil
para auxílio e subvenção à Unidade de Urgência e Emergência
(Pronto Socorro) do Hospital Padre Albino. Página 11.

Biocana doa máquina para o
Serviço de Hemodiálise do HPA

Dia 29 de novembro foi realizada a solenidade de entrega
oficial da máquina doada para o Serviço de Hemodiálise do Hos-
pital Padre Albino pela Biocana (Associação de Produtores de
Açúcar, Álcool e Energia). Página 09.

Enfermagem e Medicina são destaque no Conic
Os cursos de Enfermagem e Medicina das Faculdades Integradas

Padre Albino foram destaque no 7º CONIC, promovido pelo SEMESP.
Trabalho da Medicina foi um dos cinco vencedores da categoria Con-
cluídos e trabalho da Enfermagem foi classificado entre os dez melho-
res da área de Ciências Biológicas e Saúde. Páginas 07 e 08.

Colégio de Aplicação encerra Projeto Alimentação
O Colégio de Aplicação Unifipa (Colégio Catan-
duva) encerrou em novembro o Projeto “Alimen-
tação Saudável e Qualidade de Vida” desenvolvi-
do junto aos alunos do Ensino Fundamental por
docentes das Faculdades Integradas Padre Albi-
no. Página 06.

Novo Ambulatório de Especialidades Pediátricas
Dia 04 de dezembro, o Hospital Escola Emílio Carlos inaugu-

rou as novas instalações do seu Ambulatório de Especialidades
Pediátricas. Página 09.

Didática do Ensino Superior
O curso de Enfermagem está recebendo inscrições para o cur-

so de Didática do Ensino Superior, dirigido a graduados de todas
as áreas que atuam ou pretendem atuar como docentes do ensino
médio/profissionalizante e superior. Página 08.
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Estender a mão
Passava do meio dia. O cheiro de pão quen-

te invadia aquela rua, um sol escaldante convi-
dava a todos para um refresco.

Ricardinho não agüentou o cheiro bom do
pão e falou:

- Pai, tô com fome!
O pai, Agenor, sem ter um tostão no bolso,

caminhando desde muito cedo em busca de um
trabalho, olha com os olhos marejados para o
filho e pede mais um pouco de paciência.

- Mas pai, desde ontem não comemos nada.
Eu tô com muita fome, pai!

Envergonhado, triste e humilhado em seu co-
ração de pai, Agenor pede para o filho aguardar
na calçada enquanto entra na padaria à sua frente.
Ao entrar dirige-se a um homem no balcão:

- Meu senhor, estou com meu filho de ape-
nas 6 anos na porta, com muita fome. Não te-
nho nenhum tostão, pois saí cedo para buscar
um emprego e nada encontrei. Eu lhe peço que
em nome de Jesus me forneça um pão para que
eu possa matar a fome desse menino. Em troca
posso varrer o chão de seu estabelecimento, la-
var os pratos e copos ou outro serviço que o
senhor precisar.”

Amaro, o dono da padaria, estranha aque-
le homem de semblante calmo e sofrido pedir
comida em troca de trabalho e pede para que
ele chame o filho.

Agenor pega o filho pela mão e apresen-
ta-o a  Amaro, que imediatamente pede que
os dois sentem-se junto ao balcão, onde man-
da servir dois pratos de comida do famoso
“PF” (prato feito) - arroz, feijão, bife e ovo.

Para Ricardinho era um sonho comer
após tantas horas na rua. Para Agenor, uma
dor a mais, já que comer aquela comida ma-
ravilhosa fazia-o lembrar-se da esposa e mais
dois filhos que ficaram em casa apenas com
um punhado de fubá.

Grossas lágrimas desciam dos seus olhos
já na primeira garfada. A satisfação de ver seu
filho devorando aquele prato simples como se
fosse um manjar dos deuses e a lembrança de
sua pequena família em casa foi demais para
seu coração tão cansado de mais de dois anos
de desemprego, humilhações e necessidades.

Amaro se aproxima de Agenor e perceben-
do a sua emoção, brinca para relaxar:

- Maria! Sua comida deve estar muito
ruim... Olha o meu amigo está até chorando de
tristeza desse bife. Será que é sola de sapato?

Imediatamente, Agenor sorri e diz que nun-
ca comeu comida tão apetitosa e que agradecia
a Deus por ter esse prazer.

Amaro pede então que ele sossegue seu co-
ração, que almoçasse em paz e depois
conversariam sobre trabalho. Mais confiante,
Agenor enxuga as lágrimas e começa a almo-
çar, já que sua fome estava nas costas.

Após o almoço, Amaro convida Agenor
para uma conversa nos fundos da padaria, onde
havia um pequeno escritório.

Agenor conta então que há mais de dois
anos havia perdido o emprego e desde então,
sem uma especialidade profissional, sem es-
tudos, estava vivendo de pequenos “biscates
aqui e acolá”, mas que há dois meses não re-
cebia nada.

Amaro resolve, então, contratar Agenor
para serviços gerais na padaria e, penalizado,
faz para o homem uma cesta básica com ali-
mentos para pelo menos 15 dias.

Agenor, com lágrimas nos olhos, agrade-
ce a confiança daquele homem e marca para o
dia seguinte seu início no trabalho.

Ao chegar em casa com toda aquela “far-
tura”, Agenor é um novo homem – sentia es-
peranças, sentia que sua vida iria tomar novo
impulso. Deus estava lhe abrindo mais do que
uma porta. Era toda uma esperança de dias
melhores.

No dia seguinte, às 5 da manhã, Agenor
estava na porta da padaria ansioso para ini-
ciar seu novo trabalho. Amaro chega logo
em seguida e sorri para aquele homem que
nem ele sabia porque estava ajudando. Ti-
nham a mesma idade, 32 anos, e histórias
diferentes, mas algo dentro dele chamava-o
para ajudar aquela pessoa.

E ele não se enganou. Durante um ano,
Agenor foi o mais dedicado trabalhador daquele
estabelecimento, sempre honesto e extrema-
mente zeloso com seus deveres.

Um dia, Amaro chama Agenor para uma
conversa e fala da escola que abriu vagas para
a alfabetização de adultos, um quarteirão aci-
ma da padaria, e que ele fazia questão que Age-
nor fosse estudar.

Agenor nunca esqueceu seu primeiro dia
de aula: a mão trêmula nas primeiras letras e a
emoção da primeira carta.

Doze anos se passam desde aquele primei-
ro dia de aula. Vamos encontrar o Dr. Agenor
Baptista de Medeiros, advogado, abrindo seu
escritório para seu cliente e depois outro, e de-
pois mais outro. Ao meio dia ele desce para um
café na padaria do amigo Amaro, que fica im-
pressionado em ver o “antigo funcionário” tão
elegante em seu primeiro terno.

Mais dez anos se passam e agora o Dr. Age-
nor Baptista, já com uma clientela que mistu-
ra os mais necessitados que não podem pagar
e os mais abastados que o pagam muito bem,
resolve criar uma Instituição que oferece aos
desvalidos da sorte, que andam pelas ruas, pes-
soas desempregadas e carentes de todos os ti-
pos, um prato de comida diariamente na hora
do almoço.

Mais de 200 refeições são servidas diaria-
mente naquele lugar que é administrado pelo seu
filho, o agora nutricionista Ricardo Baptista.

Tudo mudou, tudo passou, mas a amizade
daqueles dois homens, Amaro e Agenor, im-
pressionava a todos que conheciam um pouco
da história de cada um. Contam que aos 82 anos
os dois faleceram no mesmo dia, quase que a
mesma hora, morrendo placidamente com um
sorriso de dever cumprido.

Ricardinho, o filho, mandou gravar na fren-
te da “Casa do Caminho”, que seu pai fundou
com tanto carinho: “Um dia eu tive fome, e você
me alimentou. Um dia eu estava sem esperan-
ças e você me deu um caminho. Um dia acor-
dei sozinho e você me deu Deus e isso não tem
preço. Que Deus habite em seu coração e ali-
mente sua alma. E que te sobre o pão da mise-
ricórdia para estender a quem precisar!”

Expediente
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma
publicação interna editada pela Assesso-
ria de Imprensa da Fundação Padre Albino.
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• Luiz Marcos Garcia
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• Olegário Braido
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Este coração continua a bater por você!
  Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir de R$ 2,00

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

Este coração continua a bater por você!

DIA/NOME DIA/NOME DIA/NOME

Hospital Padre Albino

01 - Alexandre Araújo
02 - Moisés Antonio Francisqueti
03 - Izabel de Fátima Luizon

Ricardo Palhares
05 - Cinira Aparecia Fassi

Maria de Fátima Lobo
Aline Barros Sanchez

06 - Luciana Aparecida Oliveira Tibério
07 - Maria Lázara Pereira de Souza
08 - Roseli Aparecida Picoy de Oliveira
09 - Cristiane Maria Graciano Pedrassoli

Maria José de Souza Oliveira
11 - Márcia Aparecida Pacheco Bertino

Cristina Aparecida Virgili
12 - Marisa Braz das Dores

Carlos Henrique Ornellas
13 - Gilberto Bezerra da Silva

Dr. Luis Fernando Rodrigues Maria
14 - Josiane Fátima de Marco

Fátima Aparecida Cardozo da Silva
15 - Neuza Batista Gonçalves de Campos

Roseli Bianchini de Souza
Eunice Maria Pedrassoli

16 - Regiane Di Paula Gonçalves Nunes
Patrícia Oliveira Santos
Mariana Cristina Pipi

17 - Solange Regina de Paulo
Márcia Cristina Alves Fernandes Pavin

18 - Lorisa Paula de Souza Rego
19 - Roseli Elias Soares Sperandio

Lucimar Célia Della Via
20 - Rosângela Maria Ranzani

Sebastião Rodrigues
Venina de Vito de Souza
Ana Paula Almeida Zanella

21 - Moacir Gouveia
Marlete Soares Lima Seruti

22 - Elaine Sander Vinha Azali
Andréia Ozório Uvinha
Pedro Luiz Furquim
Zumeire Martins Yukawa

23 - Izildinha Amélia Pança
Dr. Sinval Sinter Bravin Banhos

24 - André Luis Izidoro dos Santos
Silvia Martins Sella

27 - Marilda Soares da Silva
Maria do Carmo V. Garcia
Adriana Lázara Gonçalves de Oliveira
Angélica de Mello Abrão

28 - Sumaia Bakr
29 - Maria Garcia Ribeiro

JaneiroJaneiro

ROMÃO MÁQUINAS

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

“QUALIDADE SEMPRE”
Há 35 anos fazendo de

seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Cirma Edi Klen Rossi
30 - Elisangela Cristina dos Santos Souza

Sonia Ap. Peres Fernandes
Alessandra Rosa Soares

Hospital Emílio Carlos

03 - Renata Perpétua Pedrassolli Honório
04 - Iolanda Maria Dalécio Ferreguti

Izilda Aparecida Mariano
Marco Antonio Alves Martins

05 - Roseli Diriguidi Baldo
Perla Martins Costa

06 - Marta Francisca Raimundo
07 - Ademir Aparecido Class

Margarete José
10 - Sonia Maria Fávero Portillo

Adriano Donizete Vieira Silva Sotano
Ana Paula dos Santos Carvalho

11 - Andreia Nogueira Maria
Evandro Baldaquini

13 - Jane Candido Pacheco
15 - Célia Donizete Jacomim
20 - Maria Ferreira Amaral
21 - Sandro Ramos da Silva
22 - Ademir Aparecido Padovani

Eliezer Clemente Valle
23 - Neuza da Silva Abreu

Rosângela Silva
25 - Lourdes P. B. Squincaglia

Maria Aparecida Sarti Brabo
26 - César Augusto Frias
28 - Crislaine de Almeida Brandão Bellini

Marcelo Bellio
Márcia Angélica Favarão
Sidnei Lins do Nascimento

29 - Valdenir Francisco Vitoretti
Cássia Regina Cândido Staine

31 - Paulo César Quintino dos Santos
Rodrigo Espanholi Ferreira

Faculdades Integradas Padre Albino

Curso de Medicina

08 - Profa. Luciana Stucchi Devito Grisotto
Profa. Maria Elizabete J. de Campos
Prof. Paulo Henrique Alves Togni

09 - Profa. Sandra Regina Miyoshi Lopes
11 - Prof. Marino Cattalini

Prof. Waldecir Veni Sacchetin
18 - Prof. Ivan Humberto Sanches
19 - Prof. Carlos Elysio Castro Correa
20 - Prof. Ricardo A. Teixeira Gonsaga
26 - Profa. Shirley Maria da S. de Moraes
31 - Prof. Fernando Stuchi Devito

Cursos de Direito e Administração

02 - Prof. Alexandre Teso
03 - Prof. Guilherme Manfrin Casseb
04 - Prof. Donizett Pereira
11 - Prof. Alexandre Fontana Berto
22 - Prof. Marcos Roberto Escobar
23 - Heloisa Helena Figueiredo Ferreira

Curso de Educação Física

03 - Profa. Luciana de Souza Cione
11 - Elcilene Fedossi Hernandes

Curso de Enfermagem

08 - Profa. Virtude Maria Soler
12 - Profa. Maristela Ap. Magri Magagnini
24 - Profa. Ilza dos Passos Zborowski

Colégio de Aplicação

09 - Prof. Osmar Vitussi
Prof. Antonio Jair Berni

23 - Prof. Ivan Figueiredo de Angeli
26 - Profa. Renata Aparecida Miesa

Recanto Monsenhor Albino

07 - Maria de Lourdes R. Almeida
15 - Franciny Aparecida Tognela Corral
20 - Maria Lúcia da Silva Nascimento

Padre Albino Saúde

04 - Eva da Silva Raspante
05 - Ângela Carla Mussi
29 - Rinaldo Moreno Cannazzaro
31 - Silvana de Cássia Giroli Machado

Coordenadoria Geral

06 - Sueli Ravazzi
18 - Josiane Aparecida Zambon
26 - André Luis Dias de Moraes
Membros Honorários da Fundação Padre Albino

04 - Dr. Raul José de Andrade Vianna
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Ter esperanças no amanhã.
Saber que após a noite vem o dia.
Viver intensamente as emoções.
Pular de alegria...

Não invadir o espaço alheio.
Ser espontâneo.
Apreciar o nascer e o pôr-do-sol.
Amar as pessoas incondicionalmente.

Aproveitar todos os momentos.
Fazer trabalhos voluntários.
Vencer a depressão.
Confiar na voz da intuição.
Perdoar as pessoas.
Estimular a criatividade.
Não se prender a detalhes.
Brincar feito criança.
Chorar de felicidade.
Deixar para lá...

Ter pensamento positivo.
Respeitar os sentimentos dos outros.
Rir sozinho.
Saber trabalhar em equipe.
Ser sincero.
Encontrar a felicidade nas pequenas coisas.
Entender que somos pessoas únicas.
É dançar sem medo...

Não se apegar a bens materiais.
Respirar a brisa do mar.
Ouvir a melodia suave de uma fonte.
Observar a natureza.
Adorar um dia de chuva.
Ter motivação!

Enxergar além das aparências.
Descobrir que precisamos dos outros.
Esquecer o que já passou.
Buscar novos horizontes.
Perceber que somos humanos.
Vencer a nós mesmos.
Ver a beleza da alma.
Vencer a passividade.

Saber que a vida é conseqüência
das nossas atitudes.
Não procrastinar as decisões.
Mimar a criança interior.
Deixar acontecer...
Praticar a humildade.
Adorar o calor humano.

Curtir as pequenas vitórias.
Viver apaixonado pela vida.
Visualizar só coisas boas.
Entender que há limites.

Ver a vida com outros olhos.
Mentalizar positivo.
Ter auto-estima.
Colocar a sua energia positiva em tudo que
realizar.

Só se arrepender do que não fez.
Fazer parceria com os amigos.
Crescer juntos.

Dormir  feliz.
Emanar vibração de amor.
Saber que estamos só de passagem.
Melhorar os relacionamentos.
Aproveitar as oportunidades.
Ouvir o coração...
Acreditar na vida!

Fascinante é...

JANEIRO
01 – Dia Mundial da Paz

Dia da Fraternidade Universal
04 – Dia Nacional da Abreugrafia, do He-

mofílico e da criação da primeira ti-
pografia do Brasil (1808)

06 – Dia de Reis e da Gratidão
07 – Dia da Liberdade de Cultos
08 – Dia Nacional do Fotógrafo e da Foto-

grafia
09 – Dia do Astronauta
15 – Dia Mundial do Compositor e dos

Adultos
17 – Dia dos Tribunais de Contas do Brasil
20 – Dia do Farmacêutico
21 – Dia Mundial da Religião
24 – Dia Nacional do Aposentado
25 – Dia do Carteiro
27 – Dia do Orador
28 – Dia Mundial do Hanseniano, do Por-

tuário e do Comércio Exterior
30 – Dia Nacional dos Quadrinhos, da Não

Violência e da Saudade
31 – Dia Mundial do Mágico

Datas Comemorativas

No parque, uma mulher sentou-se ao
lado de um homem. Ela disse:

- Aquele ali é meu filho, o de suéter
vermelho deslizando no escorregador.

- Um bonito garoto - respondeu o ho-
mem. E completou: - Aquela de vestido
branco, pedalando a bicicleta, é minha fi-
lha. Então, olhando o relógio, o homem cha-
mou a sua filha.

- Melissa, o que você acha de irmos?
- Mais cinco minutos, pai. Por favor. Só

mais cinco minutos!
O homem concordou e Melissa conti-

Cinco minutos

 Materiais Elétricos e Iluminação

Fone/Fax (17) 3525-2255

Rua Brasil, 1330 - Centro - Catanduva - SP
e-mail: eletromais@eletromais.com.br

• Serviços de Alta Tensão
• Cabines de Medição • Cabines

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

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

• Fabricação Própria de Postes de Concreto

ELETROMAIS, a energia positiva de Catanduva e Região.

A todos os funcionários do Hospital
Emilio Carlos e Padre Albino,

No dia 03/12/2007 faleceu, no Hospital
Emilio Carlos, minha mãe, Sra. Eurídice
Maria Bettin Gomes, após cinco anos de
luta, passando por várias internações.

Quero deixar a todos o agradecimento
em nome de minha família pelo carinho e
atenção prestado por todos os funcionários
(médicos, enfermeiros, etc.). Não vou citar
nomes para não cometer injustiça por es-
quecimento de alguma pessoa.

Quero deixar um agradecimento espe-
cial a Dra. Shirley Maria Moraes (Hospital
Emilio Carlos), pessoa prestativa na qual
minha mãe depositou toda confiança, que
sempre nos tratou com respeito dando to-
das as informações necessárias, também ao
Dr. Sergio Centurion (Hospital Padre Albi-
no) pela atenção e o respeito que sempre nos
dedicou nos momentos mais difíceis.

Que Deus abençoe esta instituição e seus
funcionários, para que possam sempre prestar
um excelente serviço a Catanduva e região.

Muito obrigado a todos.
Edélcio Sebastião Gomes

Agradecimento

Em todos os dias de sua vida...
Não fale da paz - Pratique
Não fale da música - Escute
Não fale da flor - Plante
Não fale do carinho - Dê
Não fale de Deus - Creia
Não fale da fé - Tenha
Não fale da alegria - Espalhe
Não fale da vida - Viva
Não fale do amor - Ame
Não fale de você - Seja!

Para colocar em prática

nuou pedalando sua bicicleta, para alegria
de seu coração.

Os minutos se passaram, o pai levan-
tou-se e novamente chamou sua filha:

- Hora de irmos, agora? Mas, outra vez
Melissa pediu:

- Mais cinco minutos, pai. Só mais cin-
co minutos! O homem sorriu e disse:

- Está certo!
- O senhor é certamente um pai muito

paciente - comentou a mulher ao seu lado.
O homem sorriu e disse:
- O irmão mais velho de Melissa foi

morto no ano passado por um motorista bê-
bado, quando montava sua bicicleta perto
daqui. Eu nunca passei muito tempo com
meu filho e agora eu daria qualquer coisa
por apenas mais cinco minutos com ele. Eu
me prometi não cometer o mesmo erro com
Melissa. Ela acha que tem mais cinco mi-
nutos para andar de bicicleta. Na verdade,
eu é que tenho mais cinco minutos para vê-
la brincar...

Em tudo na vida estabelecemos priori-
dades. Quais são as suas? Lembre-se: nem
tudo o que é importante é prioritário e nem
tudo o que é necessário é indispensável!

Dê, hoje, a alguém que você ama mais
cinco minutos de seu tempo.
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Utilidades do sal em diversas situações
Comida queimando?? -

Jogue sal rapidamente sobre a
comida ou sobre a gordura quan-
do estiverem incendiando. Nun-
ca use água. O sal extinguirá as
chamas.

“Aromatizantes” Salga-
dos - Acredite se quiser. O sal
pode perfumar as  garrafas tér-
micas, moringas ou outros reci-
pientes fechados.

Vegetais de aroma forte se-
rão suavizados se forem colo-
cados por 2 ou 3 minutos em
água fervente (depois lave-os
por 2 ou 3 minutos em água fer-
vente; depois lave-os e cozinhe-
os com o tempero de sua prefe-
rência).

As aves domésticas ficam
mais saborosas se esfregadas
com sal, por dentro e por fora,
antes de serem colocadas para
assar.

Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se!
Você quer ser feliz para sempre? Perdoe! Tertuliano

Retire o amargo das cafe-
teiras enchendo-as com água e
adicionando 4 colheres de sopa
de sal. Depois enxague-as em
água corrente.

Perfume o hálito, após comer
cebolas, mordendo uma ou duas
fatias de limão bem salgado.

O cheiro desagradável de
cebola e eventuais manchas de
frutas e legumes nas mãos, po-
derão ser retirados com sal.

Sal para Gourmets - Re-
vigore as saladas borrifando sal
antes de servi-las. Se você colo-
cou sal demais na sopa, recupe-
re-a, colocando fatias de 1 ou 2
batatas para absorver o excesso
(depois é só retirar as batatas e
usá-las para outra finalidade).

Esfregue a grelha com um
pequeno saco de pano cheio de
sal para evitar que fique gru-

Culinária
Suflê de bacalhau

Dessalgar o bacalhau dei-
xando de molho na água fria por
12 horas ou mais, ferventando-
o, ainda, se quiser. Limpar as
espinhas e peles e desfiar.

Dourar cebola e alho pica-
dinho. Juntar o bacalhau desfi-
ado, tomate picado, ervilhas,
cheiro verde e refogar. Coloque
azeitonas pretas picadas e re-
serve.

À parte, faça um purê de
batatas, juntando, ao final, uma
caixinha de creme de leite.

Num refratário colocar uma
camada de purê, outra com o re-
fogado de bacalhau, outra cama-
da fina de purê. Cobrir com fatias
de mussarela e levar ao forno para
derreter. Tirar do forno, fazer ou-
tra camada com batata palha e
servir com arroz branco.

dando e queimando. Use o
mesmo artifício quando fritar
peixe, borrifando antes a grelha
com um pouco de sal.

Limpando tudo em volta -
Para tirar o cheiro e evitar que o
cano da pia da cozinha fique en-
tupido pela gordura, use uma
salmoura concentrada.

Esfregue as tábuas de pão
e de cortar, não pintadas, com
um pano embebido em sal, de-
pois de terem sido lavadas com
sabão e água; elas parecerão
mais novas.

As vassouras novas se con-
servam mais se mergulhadas
em água salgada quente.

E você pode dar vida nova
às esponjas, colocando-as em
água fria salgada, após serem
usadas.

Banheiro - Tratamento de
Beleza - Muitas pessoas famo-
sas usam sal com óleo de olivaComo o rotavírus age no organismo

O Rotavírus pertence a uma
família de vírus que causa a gas-
troenterite, uma infecção que
agride o estômago e o intestino.
É o principal responsável por
surtos de diarréia em crianças
menores de 5 anos e pode levar
à morte.

O Rotavírus é transmitido
por via fecal-oral, por contato de
pessoa a pessoa e também por
meio da água, alimentos, uten-
sílios ou superfícies contamina-

das. Uma vez no organismo, ele
invade a mucosa intestinal e cau-
sa lesões celulares, provocando
a diarréia aquosa.

Os principais sintomas são
vômito, mal-estar, febre e diar-
réia, que é bem líquida, sem o
mau-cheiro das diarréias que
não são provocadas pelo vírus.
O tratamento inclui intensa hi-
dratação oral ou venosa, além de
alimentação balanceada com
banana e maçã, por exemplo.

como estimulante facial. Mistu-
rados em forma de pasta, a fric-
ção do sal e a lubrificação do óleo
dão um novo tom à pele cansada
ou bronzeada em excesso.

Banhos de sal - Para ajudar
a relaxar a tensão, massageie a
pele úmida com sal antes do ba-
nho. É claro, pés cansados sem-
pre respondem bem a um banho
quente de água e sal.

Tratamento com sal - Um
gargarejo com água e sal muitas
vezes alivia irritações da gargan-
ta e da boca. E o seu dentista, pro-
vavelmente, irá lhe ensinar a usar
partes iguais de sal e bicarbona-
to de sódio para limpar os dentes
e conservar suas gengivas saudá-
veis. A mesma mistura perfuma
o hálito também.

Imite a natureza fabrican-
do lágrimas: ½ colher de chá
de sal em ½ litro de água é um
bom colírio, que alivia tensões
e descansa os olhos.

Horário de verão: pessoas com
sono rígido sofrem mais

Pesquisa desenvolvida pelo
Instituto de Ciências Biomédicas
da USP aponta que cerca de 10%
da população sofrem problemas
de sono com as mudanças trazi-
das pelo horário de verão.

Segundo os pesquisadores,
quando o relógio biológico in-

terno dessas pessoas é subme-
tido a uma mudança brusca
de fuso horário, elas sofrem
um abalo na sincronia do re-
lógio biológico com os ciclos
externos, causando alterações
biológicas e dificuldades de
adaptação.

Suporte para antebraço diminui
dores nos ombros

Pesquisa da Universidade
da Califórnia confirma que des-
cansar os antebraços em apoios
que estejam retos e paralelos ao
chão é a melhor maneira de evi-
tar dores musculares nas mãos,
braços, pescoço e ombros.

Os pesquisadores compara-
ram por um ano o comporta-
mento de 182 pessoas que usa-
ram o suporte com pessoas que
não usaram. As dores no pesco-
ço e nos ombros com o uso do
suporte diminuíram em 50%.

Para evitar mau hálito
• Restringir o consumo de alimentos condimentados
• Escovar a língua
• Manter os dentes e as gengivas saudáveis
• Evitar jejum prolongado
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Colégio de Aplicação encerra Projeto Alimentação
O Colégio de Apli-
cação Unifipa (Co-
légio Catanduva)
encerrou no mês de
novembro o Projeto
“Alimentação Sau-
dável e Qualidade
de Vida” desenvol-
vido junto aos alu-

nos do Ensino Fundamental - 1ª
a 4 ª séries durante todo este ano
por docentes dos cursos de Ad-
ministração, Direito, Educação
Física, Enfermagem e Medicina
das Faculdades Integradas Padre
Albino.

Dia 26, a partir das 19h30, o
encerramento foi feito para os
pais. A Profª Maria Angela Fi-
gueiredo Tuma apresentou o re-
sultado da avaliação nutricional
feita junto aos alunos e ao final
deu orientações e dicas sobre ali-
mentação - principalmente para
que os filhos levem lanches sau-
dáveis à escola e falou da impor-
tância do estímulo aos filhos para
a realização de atividades físicas.
Cada pai que chegava recebia
uma maçã, feita no próprio colé-
gio com garrafas descartáveis, e
a cartilha do projeto.

A cartilha é o resultado final
desse projeto interdisciplinar das
Faculdades Integradas Padre Al-
bino. Ela trabalha de maneira di-

dática, com histórias em quadri-
nhos, como as crianças e os adul-
tos devem desenvolver seus há-
bitos alimentares, dá dicas de ali-
mentação saudável, de prática de
atividades físicas e dos direitos
do consumidor com relação aos
alimentos, faz comparativos de
custos de alimentos e apresenta
o calendário “O barato da feira”,
elaborado pelo Instituto Brasilei-
ro de Defesa do Consumidor.

Mara Regina Dotto Gussi,
mãe da aluna Carolina, da 4ª sé-
rie, achou o projeto maravilho-
so. “Pude observar que minha fi-
lha melhorou muito sua qualida-
de de vida, nos estudos, elevou
sua auto-estima e auto confiança
e está mais consciente”, disse.
“Eu achei muito gratificante por-
que minha filha já se alimentava
de maneira saudável; porém, não
entendia a alimentação dos seus
amigos na hora do recreio e a
partir do projeto começou a en-
tender e reforçar seus hábitos ali-
mentares”, disse Valdirene Ap.
Giraldi Rosalez, mãe da
aluna Ana Lara, da 2ª série. Ela
ressaltou que sua filha teve um
envolvimento com o projeto, le-
vando para casa toda a vivência
que teve durante o desenvolvi-
mento do mesmo. No dia 22, às
10h00, também no Colégio, foi

realizada uma gincana para mar-
car o encerramento do projeto
para os alunos, seguida de coque-
tel com lanche natural e suco,
com a participação de três equi-
pes – vermelha, amarela e verde.

De acordo com a Profª Fabia-
na Checconi, Coordenadora Peda-
gógica do Colégio de Aplicação,
os alunos da 1ª série A prepa-
raram uma abertura com músi-
ca referente a alimentação e os
professores uma gincana com
provas diversificadas sobre
todo o conteúdo do projeto (ali-
mentação, pirâmide alimentar,
atividade física), que foi traba-
lhado durante todo o ano pelos
cursos de Educação Física e
Enfermagem.

“A pirâmide usada foi a re-
presentação da pirâmide alimen-
tar - os alunos pegavam emba-
lagens vazias de produtos e co-
locavam em seus devidos luga-
res - de acordo com as informa-
ções recebidas da nutricionista
Maria Ângela Tuma e seus alu-
nos de Educação Física durante
o ano”, explicou Fabiana.

A mesa de jurados foi com-
posta pela nutricionista Maria
Angela Figueiredo Tuma, pela
enfermeira Maria Cláudia Parro
e pelo aluno da Educação Física
Mauro Henrique de Oliveira.
Cada prova valia de 5 a 20 pon-
tos, sendo vencedora a equipe

verde.
O objetivo do projeto, que

teve a participação efetiva dos
cinco cursos das Faculdades In-
tegradas Padre Albino, foi for-
necer informações e conheci-
mentos aos educandos, de for-
ma a conscientizá-los sobre a
importância da escolha de ali-
mentos saudáveis para um cres-
cimento e desenvolvimento sa-
dio e melhor qualidade de vida.
O projeto promoveu palestras,
avaliação do estado nutricional,
educação em saúde e atividade
física.

A Enfermagem desenvol-
veu ações educativas com as
crianças sobre a importância da
alimentação e hábitos alimen-
tares saudáveis, a partir do co-
tidiano vivenciado em sua casa
e na escola. A Medicina reali-
zou avaliação do estado nutrici-
onal e atividades educacionais
sobre saúde e nutrição. A Edu-
cação Física ficou responsável
pela avaliação nutricional, em
conhecer o padrão alimentar das
crianças e oferecer atividade fí-
sica lúdica e de práticas despor-
tivas. A Administração apresen-
tou o custo de uma alimentação
saudável, comparando-a a ali-
mentações sem valores nutriti-
vos. Por fim, o Direito apresen-
tou Direitos do Consumidor na
alimentação.

Professores apresentam resultado de avaliação nutricional e lançam cartilha

Alunos montam a pirâmide alimentar.

Após um ano de projeto, a mensagem dos alunos.

COLÉGIO DE APLICAÇÃO
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Trabalho de alunos da Medicina é premiado no Conic
O trabalho de pesquisa “Ava-

liação da infestação por agentes
infecciosos e parasitários em di-
nheiro na cidade de Catanduva”
(Ciências Biológicas e Saúde),
desenvolvido pelo aluno do cur-
so de Medicina (FAMECA) das
Faculdades Integradas Padre Al-
bino Filipe Augusto Fornari Mon-
tanholi, em co-autoria com a alu-
na Roberta Vieira do Valle Gon-
çalves, orientados pelo Prof. Dr.
Manzélio Cavazzana Júnior, foi
um dos cinco vencedores da ca-
tegoria Concluídos, dos Con-
gressos Nacional e Internacio-
nal de Iniciação Científica, o 7º
CONIC-SEMESP e o 5º CO-
INT-SEMESP, realizados nos
dias 23 e 24 de novembro, na
Universidade de Sorocaba

(UNISO), em Sorocaba (SP).
Os congressos foram promovi-
dos pelo Sindicato das Entida-
des Mantenedoras de Estabele-
cimentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo – SEMESP.

Os vencedores da categoria
Concluídos receberam mil reais
como prêmio – acrescido de 50%
do valor quando presentes à ceri-
mônia de encerramento. O traba-
lho de Catanduva foi o único pre-
miado, nessa categoria, do In-
terior do Estado. Foram premi-
ados, ainda, trabalhos do Cen-
tro Universitário Álvares Pen-
teado (UNIFECAP); da Uni-
versidade São Judas Tadeu
(USJT); do Centro Universitá-
rio Belas Artes de São Paulo
(FEBASP) e do Centro Univer-

sitário das Faculdades Metropo-
litanas Unidas (FMU).

Dr. Manzélio Cavazzana,
orientador dos alunos, informa
que os inquéritos epidemiológi-
cos realizados no território bra-
sileiro indicam que a cada ano há
um aumento significativo das do-
enças infecciosas e parasitárias
principalmente em crianças em
idade escolar e que atualmente
não está restrita à população ca-
rente. “Entre todos os meios de
transmissão destas doenças, a
veiculação de agentes infeccio-
sos e parasitários por cédulas de
dinheiro é considerada uma das
mais eficientes pelo freqüente
contato com a população huma-
na”, acrescenta.

O orientador disse também
que as parasitoses humanas são
comuns em todas as regiões do
planeta e que, quanto a forma de
propagação destas parasitoses na
população, as fomites sempre fo-
ram consideradas os principais
meios e dentre elas o dinheiro.
“Catanduva possui uma popula-
ção estimada em mais de 100 mil
habitantes entre áreas urbana e
rural, com um comércio bastante
ativo, por onde circulam mais de
30 mil pessoas por dia trocando
de mãos cédulas de dinheiro, per-
mitindo assim uma disseminação
da diversidade bacteriana e tam-
bém parasitária”, argumenta Prof.
Manzélio Cavazzana.

Por isso, em função do con-
junto destas informações foram
analisadas cerca de 500 cédulas de
R$ 1,00, obtidas de diversas casas
comerciais em vários bairros da
periferia e centro de Catanduva.
“Para a escolha dos pontos de co-
leta foram observados os níveis
sócio-econômicos e a distância de
cada ponto, procurando abranger
o máximo possível a área relativa
ao município”, diz Filipe Monta-
nholi. O aluno conta que para este
estudo foram escolhidas as notas
de um real por serem as mais vei-
culadas no comércio local, coleta-
das em 23 pontos da cidade.

“As análises microbiológica
e parasitológica das cédulas reve-
laram a presença de bactérias dos
grupos Sthaphylococcus, Strepto-
coccus, Bacilus e coliformes e
também ovos embrionados viáveis
de Ascaris lumbricoides, Ancylos-
toma sp e cistos Microsporidium,
grupos bacterianos e parasitários

comumente encontrados em fezes
humanas”, revela Prof. Manzélio.
Em todas as amostras analisadas,
de acordo com ele, foi detectado
um alto índice de coliformes totais
e fecais, além dos grupos Staphylo-
coccus e Streptococcus, principais
responsáveis por contaminações
alimentares.

Os pesquisadores ressaltam
que apesar da pequena amostra-
gem de notas infestadas com
ovos e cistos de parasitas intesti-
nais deve-se considerar que a
quantidade de material fecal acu-
mulado em uma única nota é pe-
quena considerando o número de
ovos existente por grama de fe-
zes em uma pessoa infectada.
“Apesar da grande abrangência
avaliada dentro do município,
não foi possível determinar a ori-
gem dos ovos encontrados devi-
do a grande rotatividade destas
notas”, lembra o professor.

Para Prof. Manzélio Cavazza-
na Junior, a análise dos dados
mostra claramente que o dinhei-
ro, devido a sua textura e grande
circulação entre a população,
tem uma considerável capacida-
de de armazenar e veicular di-
versos grupos microbianos e
também parasitas oriundos prin-
cipalmente de fezes humanas “e
evidencia a necessidade da hi-
giene pessoal após o contato
com o dinheiro, não importan-
do sua origem, principalmente
das pessoas que trabalham dire-
tamente com dinheiro, como
bancários e comerciantes, caixas
de lojas, supermercados, e prin-
cipalmente restaurantes.

O trabalho contou ainda com
as participações dos técnicos Lair
Merlo e Paulo Antonio Gonçal-
ves, dos Laboratórios de Parasi-
tologia e Microbiologia e Imuno-
logia do curso de Medicina.

Projeto Sala Extra recebe Honra ao Mérito
do prêmio “Dr. Cidadão”

No último dia 09 de novem-
bro, representantes do Cursinho
Comunitário Preparatório “Sala
Extra” do curso de Medicina
(FAMECA) das Faculdades In-
tegradas Padre Albino estiveram
na Associação Paulista de Medi-
cina (APM), em São Paulo, para
solenidade de premiação da 3ª
edição do Prêmio Dr. Cidadão.
O “Sala Extra” recebeu o Certi-
ficado de “Honra ao Mérito”.

O prêmio visa incentivar pro-
jetos sociais desenvolvidos por
médicos/alunos de Medicina de
todo o Estado de São Paulo. Nes-
se ano, 35 projetos concorriam ao
prêmio de R$ 10.000,00, sendo
a maioria da Grande São Paulo.
Catanduva estava representada
por dois projetos; além do “Sala
Extra”, o projeto “Pão Nosso”,
de responsabilidade do Dr. Re-
nato Eugênio Macchione (docen-
te da Medicina).

Dr. Ricardo Santaella Rosa e
os acadêmicos Lucas Botossi Trin-
dade, Vinícius Gutierrez Parise e
Marcelo Melo foram a São Paulo
para receberem o certificado.

O Projeto “Sala Extra” foi
iniciado em 2004 pelos alunos da
Medicina e desde então assume
um papel importante dentro dos
projetos de extensão da FAME-
CA-FIPA. Lucas Botossi Trinda-
de, um dos acadêmicos respon-
sáveis pelo projeto, ressaltou que
nesse ano, sob nova coordenação

acadêmica, com os apoios do
Núcleo de Extensão Universitá-
ria, coordenado pelo Prof. Ricar-
do Santaella Rosa, e do Secretá-
rio Geral das Faculdades Integra-
das, Prof. Sidnei Stuchi, o proje-
to recebeu um grande incentivo
da Fundação Padre Albino e da
Prefeitura Municipal, passando a
ser custeado por ambos. “Isso
reflete na qualidade e nos resul-
tados do mesmo, uma vez que tal
trabalho foi apresentado na temá-
tica Educação no 3º Congresso
Brasileiro de Extensão Universi-
tária (2006) e no 5º Congresso
Paulista de Educação Médica
(2006)”, informa.

O “Sala Extra” é um proje-
to de cursinho preparatório gra-
tuito a jovens que estão cursan-
do ou que concluíram o ensino
médio em escola pública e que
pretendem ingressar em univer-
sidades públicas ou prepararem-
se para concursos diversos. Des-
de sua criação, funciona no perí-
odo noturno na Escola Estadual
“Dr. Nestor Sampaio Bitten-
court”, graças a parceria com a
direção daquela Escola. Acadê-
micos voluntários do curso de
Medicina são os professores,
supervisionados por três profes-
sores responsáveis - Dra. Cibel-
le Rocha Abdo e Ana Paula Gi-
rol, ambas da FAMECA, e Prof.
Sidnei Stuchi, docente da EE. Dr.
Nestor Sampaio Bittencourt.

Prof. Manzélio, Filipe e Roberta.

PAULO VENTURINI
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Trabalho da Enfermagem fica entre os dez melhores do Conic
O trabalho de iniciação cien-

tífica “Efeitos da intervenção edu-
cacional em pacientes portadores
de Síndrome Metabólica” dos alu-
nos Celso H. Bucalon, Claudia
Altem Carpi e Carla C. Cury,
orientados pelo Prof. Dr. Mari-
no Cattalini, do curso de Enfer-
magem (FEC) das Faculdades
Integradas Padre Albino foi clas-
sificado entre os dez melhores
da área de Ciências Biológicas
e Saúde no 7º CONIC-SEMESP
e o 5º COINT-SEMESP.

Os alunos iniciam o traba-
lho afirmando que nas últimas
décadas as doenças crônicas
com implicações nutricionais,
como o Diabetes Mellitus Tipo
2, a Síndrome Metabólica (SM)
e a Obesidade têm representa-
do, por sua alta prevalência, um
sério problema de saúde públi-
ca. A progressiva ascensão des-
sas doenças crônicas no Brasil
impõe a necessidade de uma re-
visão das práticas dos serviços
de saúde pública, com a implan-
tação de ações de saúde que in-
cluam estratégias de prevenção
e controle.

Dizem ainda que a educação
em saúde, enquanto medida de
prevenção ou tratamento das
doenças citadas, é uma ferra-
menta importante para a redução
de custos para os serviços de saú-
de e, por isso, é possível obter em
grupos de pacientes diabéticos,
orientados intensivamente e con-

tinuadamente, uma boa adesão
à conduta terapêutica prescrita
e, conseqüentemente, um con-
trole metabólico satisfatório.

Para participar do estudo os
pesquisadores recrutaram 150
pacientes, escolhidos aleatoria-
mente entre os portadores de
Síndrome Metabólica, que fre-
qüentavam os Ambulatórios de
Endocrinologia e de Cardiolo-
gia do Hospital Escola Emílio
Carlos. Eles foram divididos em
dois grupos - grupo educativo e
grupo controle, sendo este for-
mado por pacientes, compatí-
veis por sexo e idade, portado-
res de Síndrome Metabólica que
não receberam a intervenção es-
pecífica. Aos dois grupos foram
realizados atendimentos indivi-
duais com o intuito de identifi-
car o perfil antropométrico, clí-
nico e dietético.

Dr. Marino Cattalini, orien-
tador da pesquisa, explica que ao
grupo educativo foi oferecido
um programa de educação co-
letivo mensal e atendimentos
individuais com periodicidade
trimensal no decorrer de 12 me-
ses e ao grupo controle realiza-
do um atendimento individual
no início do estudo e após 12
meses. “Para caracterização da
população foi utilizada a técni-
ca da entrevista individual, ten-
do como instrumento um formu-
lário específico com perguntas
abertas e fechadas, abrangendo

Enfermagem lança curso de
Didática do Ensino Superior

O curso de Enfermagem das
Faculdades Integradas Padre Al-
bino recebe, de 10 de dezembro
próximo a 20 de janeiro de 2008,
inscrições para o curso de Didá-
tica do Ensino Superior, dirigido
a graduados de todas as áreas que
atuam ou pretendem atuar como
docentes do ensino médio/profis-
sionalizante e superior.

A Coordenadora do curso
de Enfermagem, Jussara Spe-
randio, informa que o curso será
realizado de janeiro de 2008 a
abril de 2009, com turmas de no
mínimo 20 alunos, em três en-
contros mensais aos sábados, das
7h30 às 11h30 e das 13h30 às

17h30, num total de 360 horas.
“O objetivo do curso é qua-

lificar docentes para atuar no
ensino médico/superior, propor-
cionando-lhes o desenvolvimen-
to de consciência crítica da im-
portância da educação e do pro-
fessor universitário frente aos
desafios da contemporaneida-
de”, explica Jussara. O corpo
docente será constituído de pro-
fessores doutores, mestres e es-
pecialistas com larga experiên-
cia na área da Educação e do-
centes das Faculdades Integra-
das Padre Albino.

Mais informações sobre o
curso pelo fone 17-3531.3771.

variáveis socioeconômicas, his-
tória do peso corporal e presen-
ça de antecedentes familiares de
doenças crônicas”, diz.

Os alunos realizaram, pre-
liminarmente, entrevistas para
informar a respeito do projeto e
para coletar dados que permiti-
ram uma caracterização socioe-
conômica e nutricional das pes-
soas a serem estudadas e em se-
guida foram feitas as avaliações
antropométricas e os exames
bioquímicos e cardiológicos
basais. Eles concluíram que,
após intervenção educativa, foi
possível observar uma melhora
significativa dos principais parâ-
metros bioquímicos estudados,
fato não detectado no grupo con-
trole, porém não associada com
melhora estatisticamente signifi-
cante dos parâmetros biofísicos.
Não houve também melhora re-
levante dos parâmetros cardiovas-
culares.

Por fim, o trabalho apurou
que a Síndrome Metabólica é
uma doença multifatorial e mul-
ticausal, que necessita de
orientação específica para obter
um adequado controle e evitar
as manifestações dos fatores de
risco. “Entre os problemas que
dificultam a realização de uma
prevenção está a falta de progra-
mas específicos de grande
abrangência na saúde pública
brasileira e mundial”, alerta Dr.

Marino Cattalini.
O estudo dos alunos da En-

fermagem investigou a aplicabi-
lidade de um programa de edu-
cação nutricional como impor-
tante contribuinte para redução
nos fatores de risco relacionados
à Síndrome Metabólica, como
doenças cardiovasculares, visto
que nem sempre mudanças no
estilo de vida são bem sucedi-
das na população em geral.

O aluno Celso Bucalon en-
fatiza que embora realizado com
um número limitado de pacien-
tes, o estudo evidenciou uma
melhora significativa nos mar-
cadores metabólicos, indepen-
dentemente do nível socioeco-
nômico apresentado, objetivo
prioritário no processo de edu-
cação realizado. Por fim, Dr.
Marino destaca que a pesqui-
sa apontou que é oportuno que
entidades governamentais en-
volvidas com a saúde pública
realizem intervenções planeja-
das, prolongadas e amplas na
população de risco para obter
uma prevenção adequada das
complicações cardiovascula-
res. “Será assim, possível,
através da educação interpreta-
da como parte integral do trata-
mento, proporcionar aos pacien-
tes portadores de fatores de ris-
co uma boa qualidade de vida
pelo maior tempo possível”, fi-
naliza.

Alunos autores do trabalho com o orientador, Dr. Marino
Cattalini.

DIVULGAÇÃO

Educação Física forma sua XXXII Turma
O curso de Educação Físi-

ca (ESEFIC) das Faculdades
Integradas Padre Albino pro-
moveu dia 13 último, às 20h00,
no Teatro Municipal “Aniz Pa-
chá”, a solenidade de formatu-
ra da sua XXXII Turma, com

colação de grau.
O paraninfo foi o Prof. An-

tonio Lourival Lourenço e as
homenagens feitas para a Profª
Zélia de Oliveira Pantaleão e
para o funcionário Thomaz Sa-
turnino Rodrigues.
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Máquina doada pela Biocana.

Biocana doa máquina para o Serviço de Hemodiálise do HPA
A Biocana (Associação de

Produtores de Açúcar, Álcool e
Energia) fez, na tarde do último
dia 29 de outubro, a entrega ofi-
cial de uma máquina doada para
o Serviço de Hemodiálise do
Hospital Padre Albino. A sole-
nidade contou com a presença
do presidente da entidade, Lu-
ciano Sanches Fernandes, e di-
retores, do presidente da Dire-
toria Administrativa da Funda-
ção Padre Albino, Olegário
Braido, e diretores, e represen-
tantes de usinas da região.

Luciano Sanches Fernandes
ressaltou a importância da par-
ticipação dos empresários do se-
tor produtivo, bem como a hon-
ra que esse tipo de ação propor-
ciona por ajudar as pessoas a dar
continuidade aos tratamentos de
saúde. A doação foi fruto de um
compromisso firmado entre Bi-
ocana e usinas associadas.

“Somos conscientes da ne-
cessidade do apoio da iniciativa
privada junto à saúde pública
para a construção de um mundo
mais solidário, mas também te-
mos as nossas limitações e os
nossos orçamentos a cumprir.
Para nós, este é um desafio que
cada vez se faz mais presente,
ao mesmo tempo em que se tor-
na também uma oportunidade
de mostrarmos a nossa ética e
coerência nos relacionamentos,
ingredientes fundamentais para
a construção de uma sociedade

moderna e mais justa em todos
os sentidos”, ressaltou Luciano
Fernandes.

Olegário Braido falou da sa-
tisfação em receber a doação da
Biocana, máquina que será de
grande utilidade, agilizando o
atendimento ao paciente e oti-
mizando o serviço. Frisou que a
máquina chega em boa hora,
pois a Fundação Padre Albino já
vem fazendo uma campanha
para substituição das máquinas
do Serviço de Hemodiálise.

De acordo com Braido,
“para substituição de todas as
máquinas, a Fundação Padre Al-
bino precisa investir aproxima-
damente seiscentos e cinqüenta
mil reais e por isso precisa con-
tar com a contribuição de em-
presários, entidades e da comu-
nidade de Catanduva e região,
que conhecem a extensão social
do seu trabalho e os benefícios
que trazem para a população”.

O presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação in-
formou que a demanda pelo Ser-
viço de Hemodiálise do Hospi-
tal Padre Albino é constante e
em alguns momentos os pacien-
tes precisam ser encaminhados
para outras Regionais porque,
infelizmente, não há capacida-
de para atendê-los. “Nossa atu-
al estrutura é pequena, acanha-
da, e não há possibilidade de
ampliação da área física das atu-
ais instalações”, esclarece.

Visita ao Serviço de Hemodiálise.

IMPRENSA/FPA

No entanto, de acordo com
Olegário Braido, a Fundação
Padre Albino, atendendo às
normas do Ministério da Saú-
de, já tem um projeto, inclusi-
ve protocolado na Secretaria
Estadual da Saúde, para cons-
trução de um moderno Centro
de Hemodiálise no Hospital
Emílio Carlos, com capacida-
de para 30 máquinas. “Já sa-
bemos, no entanto, que será
difícil recebermos ajuda do Es-
tado para a viabilização desse
projeto pelo seu alto custo –
aproximadamente dois mi-
lhões de reais. Mas vamos ten-
tar viabilizá-lo”, salienta.

Finalizando, agradeceu no-
vamente e ressaltou a importân-
cia para a Fundação Padre Albi-
no receber de uma Associação
do porte da Biocana uma máqui-
na que, sem dúvida, trará um

grande benefício aos pacientes
que utilizam o Serviço de He-
modiálise.

O Serviço de Hemodiálise
do Hospital Padre Albino existe
desde 22/06/1981 e hoje, com
16 máquinas, atende 68 pacien-
tes, de segunda a sábado, das
7h00 às 19h00.

Hospital Emílio Carlos inaugura novas instalações do Ambulatório de Especialidades Pediátricas
Na manhã do dia 04 de de-

zembro, com a bênção do padre
Edson (Edinho) Roberto Moret-
tin, o Hospital Escola Emílio
Carlos inaugurou as novas insta-
lações do seu Ambulatório de
Especialidades Pediátricas. Dr.
Carlos Elysio Castro Correa, res-
ponsável pelo Ambulatório, in-
formou que nele serão atendidas,
pelo SUS, crianças acometidas
de patologias relacionadas a Ne-
frologia, Hematologia, Gastroen-
terologia e Genética. Além dis-
so, ressalta, o Ambulatório con-
tará com duas especialidades
importantes, que atenderão re-
cém-nascidos prematuros e de
baixo peso, responsabilidade da
Drª Terezinha Biscegli.

Na inauguração, Dr. Carlos

Correa lembrou que a instalação
e o trabalho da Faculdade de
Medicina de Catanduva (FA-
MECA) causaram uma revolu-
ção na saúde de Catanduva, bai-
xando drasticamente o índice de
mortalidade infantil. “Na déca-
da de 70, o índice era de 111
mortes por mil nascimentos;
chegamos a 7 por mil e hoje a
média é de 12 por mil”, informa
ele, ressaltando que o trabalho
realizado pela FAMECA, atra-
vés do Hospital Padre Albino,
com total apoio e estímulo da
Fundação Padre Albino, foi fun-
damental para a queda desse ín-
dice.

O novo Ambulatório de Es-
pecialidades Pediátricas, que fun-
ciona de segunda a sexta-feira,

das 8h00 às 12h00, e atende uma
média de cinco casos, exclusi-
vamente de patologias espe-
cializadas, conta com dois
consultórios, sala de espera
com brinquedoteca, sanitários
específicos para crianças e adul-
tos, sala de procedimentos e ur-
gência e sala de inalação
e pesagem.

À solenidade de inau-
guração compareceram o
presidente da Diretoria
Administrativa da Funda-
ção, Dr. Olegário Braido,
o Diretor de Saúde, Dr.
Antonio José dos Santos,
o Diretor de Obras, Edi-
son Bonutti, o Diretor
Geral das Faculdades In-
tegradas Padre Albino, Dr.

Nélson Jimenes, o conselheiro e
vereador Prof. Nélson Lopes Mar-
tins, o Administrador do Hospital
Emílio Carlos, José Reinaldo
Marques, Walner Pellizzon, repre-
sentando a Secretaria Municipal
de Saúde, médicos, equipe de en-
fermagem e funcionários.

IMPRENSA/FPA

 A sala de
espera do novo
Ambulatório.

 A sala de
espera do novo
Ambulatório.
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GU  A  MED  CO
CLÍNICA MÉDICA

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

CLÍNICA MÉDICA/REUMATOLOGIA

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

DOENÇA DO SONO

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

ELETROCARDIOGRAFIA

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

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

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

GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASONOGRAFIA/SEXÓLOGA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

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

ACUPUNTURA

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

BRONCOSCOPIA

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

CARDIOLOGIA

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

CIRURGIA GERAL

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

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

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

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO DA FACE

E QUEIMADURAS

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

CIRURGIA VASCULAR

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

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA

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

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

MEDICINA DO TRABALHO

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

NEFROLOGIA

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

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)

Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral

eletroneuromiografia e potenciais
evocados auditivo e visual

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

Especialização em dores de cabeça
Eletroencefalografia computadorizada e

mapeamento cerebral

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

NUTROLOGIA

(Obesidade e Emagrecimento)

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA E
LENTES DE CONTATO

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

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

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

ORTOPEDIA/MEDICINA
ESPORTIVA/TRAUMATOLOGIA

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

OTORRINOLARINGOLOGIA

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

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

PEDIATRIA

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

PEDIATRIA E  PUERICULTURA

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

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS

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

PSIQUIATRIA

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

REUMATOLOGIA

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

UROLOGIA

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

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

• Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº.
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Câmara aprova emenda de R$ 300 mil em favor do HPA
A Câmara de Vereadores de

Catanduva aprovou, nas duas
sessões do dia 27 de novembro,
emenda do vereador Nelson
Lopes Martins (PSDB) desti-
nando R$ 300 mil para auxílio
e subvenção à Unidade de Ur-
gência e Emergência (Pronto
Socorro) do Hospital Padre Al-
bino. Após aprovada, a emenda
foi inserida no Projeto de Lei

504, do prefeito Afonso Macchi-
one (PSDB), que estima receita
e fixa despesas para 2008. Nas
mesmas sessões, ordinária e ex-
traordinárias, os parlamentares
aprovaram a propositura orça-
mental para o próximo ano.

Segundo o vereador Nélson
Lopes, “o Hospital Padre Albi-
no é de referência, e possui um
Pronto-Socorro estruturado para

receber casos de Urgência e
Emergência de Catanduva e re-
gião, nas especialidades de Clí-
nica Médica, Clinica Cirúrgica,
Ortopedia e Pediatria 24 horas
por dia, dispondo de equipes
médica, de enfermagem e admi-
nistrativa especializadas para
estes tipos de assistência”.

Nélson Lopes informou ain-
da que o Hospital Padre Albino
defronta-se com inúmeras difi-
culdades, principalmente finan-
ceiras, “por isso  solicitamos
subvenções na ordem de R$ 300
mil”, concluiu. Nélson Lopes Martins: Hospi-

tal Padre Albino é referência.

ARQUIVO

Educação Física faz trabalho sobre
a importância da ginástica laboral

Durante este 2º semestre, a
disciplina de Ginástica de Aca-
demia do curso de licenciatura
plena em Educação Física das
Faculdades Integradas Padre Al-
bino, através dos alunos do 3º
ano, orientados pela profª Sil-
vana Frey Dias, participaram de
atividades extra classe com o
objetivo de vivenciar, divulgar
e conscientizar empregadores e
empregados sobre a importân-
cia do Programa de Ginástica
Laboral nas empresas executa-
do por profissionais da área.

Profª Silvana Dias informa
que foram visitados diversos
segmentos do comércio e indús-
tria de Catanduva e região, onde
os alunos proferiram palestras
informativas e ministraram vi-
vências práticas com os funcio-
nários das empresas. “Esta pro-
posta foi benéfica, tanto para os
nossos alunos de graduação,
que adquiriram experiência na
área de atuação, bem como para
as empresas, que foram benefi-
ciadas pela ação, pois muitas

delas não tinham conhecimento
e esclarecimento sobre a impor-
tância da atividade física para a
melhoria da qualidade de vida
do trabalhador, assim como o
ganho da produtividade para o
empregador”, frisa Silvana.

As atividades foram desen-
volvidas nos três períodos –
manhã, tarde e noite, com a par-
ticipação de grupos de três alu-
nos, num total de 110 alunos,
que visitaram 37 empresas, aten-
dendo aproximadamente 620
trabalhadores de todos os seg-
mentos.

Profª Silvana Dias informou
ainda que duas empresas contra-
taram dois alunos do curso de
Educação Física como estagiá-
rios remunerados para o ano de
2008 e duas estudam projetos
para implantação da ginástica
laboral. “Isso vem mostrar que
preparamos com seriedade, éti-
ca e profissionalismo os nossos
alunos para enfrentarem o mer-
cado de trabalho tão competiti-
vo”, finaliza ela.

Mostra de Ginástica e Dança
O curso de Educação Fí-

sica realizou dia 14 de novem-
bro, às 20h00, no Ginásio de
Esportes do Conjunto Espor-
tivo, a sua Mostra Discente de
Ginástica e Dança.

Tradicional evento de fi-
nal de ano do curso, realiza-
do há mais de 25 anos, a
Mostra discente teve por ob-
jetivo divulgar os trabalhos prá-
ticos dos alunos sob coordena-
ção dos professores da área de
ginástica e dança, educação fí-
sica infantil e coordenadores de

projetos de extensão.
Aproximadamente 1500

pessoas assistiram a Mostra, que
contou com um telão instalado
no fundo da arquibancada.

Profissionais do HPA participam de
Curso para Captação de Órgãos

As Enfermeiras Esmerinda
Cavassana da Silva e Márcia
Barbuio, o Enfermeiro Jefferson
Alves e Dr. Ricardo Alessandro
Gonsaga participaram, de 11 a
13 de novembro, em São Paulo,
do Curso de Formação de Co-
ordenador Intra-Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos,
ministrado pela Central de No-
tificação, Captação e Distribui-
ção de Órgãos de São Paulo.

O curso teve como finalida-
de a formação de pessoal ca-
pacitado no processo de doa-
ção de órgãos, desde a prepa-
ração da instituição até o apoio
aos familiares do potencial
doador. “Este curso nos ajuda-

rá, sem dúvida, a melhorar ain-
da mais a qualidade de nosso
serviço e, principalmente, os
pacientes que ficam nas filas
esperando um órgão”, disse
Esmerinda da Silva.

Dias 24/11 e 1º/12, a partir
das 9h00, na praça Nove de Ju-
lho, a Comissão intra-hospitalar
de captação de órgãos e tecidos
da Fundação Padre Albino, o
Banco de Olhos e a Escola Téc-
nica/CETEC fizeram campa-
nhas sobre doação de órgãos
com o objetivo de orientar a po-
pulação. Os profissionais distri-
buíram folheto informativo e
deram orientações à população
no local.

Direito lança segundo número da
Revista “Direito e Sociedade”

Dia 03 de dezembro último,
com a presença de centenas de
pessoas, o curso de Direito das
Faculdades Integradas Padre Al-
bino lançou, no Salão de Audi-
ências, o segundo número da
Revista “Direito e Sociedade”.

A revista, mais uma vez,
traz textos resultantes das pes-
quisas acadêmicas produzidas
pelos alunos do curso de
Direito. O segundo número é
publicado em homenagem ao
jurista Fernando Augusto Albu-
querque Mourão, professor ho-
norário do curso catanduvense
e um dos maiores internaciona-
listas do Brasil, que esteve pre-
sente na ocasião.

Prof. Camilo Onoda Cal-
das, editor, lembrou que a revis-
ta, desde seu primeiro número,
conta com a participação de ju-
ristas internacionais. “Neste se-
gundo número, dentre outros, há
um texto especialmente escrito
pelo jurista Luis Cabral de Mon-

cada, de Portugal. O Ouvidor
Geral da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, Willian
Fernandes, é um dos autores
deste número”, ressalta.

O Coordenador do curso de
Direito, Prof. Alysson Mascaro,
chama a atenção para a periodici-
dade da revista. “A deliberação do
curso de Direito é a de publicar
anualmente um volume de “Di-
reito e Sociedade”. Após o primei-
ro número em 2006, o lançamen-
to desta segunda edição em 2007
marcou a constância e a pereni-
dade da produção da pesquisa e
dos debates acadêmicos do curso
de Direito das Faculdades Integra-
das Padre Albino”, frisa.

O primeiro número da revis-
ta foi lançado em São Paulo, na
Livraria Jurídica. Mascaro infor-
ma que o segundo número será
lançado também em outros lo-
cais do Brasil e chegará a Por-
tugal e Angola, países de língua
portuguesa.
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Faculdades Integradas inauguram suas instalações
Em cerimônia simples, mas

muito importante, as Faculdades
Integradas Padre Albino inaugu-
raram dia 23 de novembro últi-
mo, no prédio do Hospital Es-
cola Emílio Carlos, as suas ins-
talações administrativas.

A cerimônia foi conduzida
pelo conselheiro Prof. Nélson
Lopes Martins, que falou da
importância do ato para a Fun-
dação, que moderniza sua área
educacional com a integração de
suas faculdades e evidencia a
sua disposição de crescer.

O Diretor Geral das Faculda-
des, Dr. Nélson Jimenes, agrade-
ceu a presença de todos frisando
que a cerimônia marcava uma
nova era dentro das faculdades da
Fundação, ou seja, a integração
efetiva da área física da direção
geral, atendendo, inclusive, a de-
terminação do Ministério da Edu-
cação que exige de faculdades in-
tegradas um local próprio para
funcionamento de seus núcleos.

Jimenes agradeceu também
à Fundação, “pela visão empre-
sarial e esforço em investir na

qualidade da Educação”; à As-
sessoria Educacional, “pelo dina-
mismo em coordenar a transfor-
mação das estruturas isoladas em
unificadas, constituindo os diver-
sos núcleos e implantando me-
tas”; aos Coordenadores das Fa-
culdades Integradas, Coordena-
dora Pedagógica, Coordenadores
de Cursos, Coordenadores de
Núcleos, Professores em geral;
ao corpo de funcionários da Fun-
dação – engenheiro, arquiteta,
funcionários da manutenção, de
apoio e todos os demais que co-
laboraram; aos alunos de todos os
cursos, “que nos acompanharam
nessas transformações e merecem
nosso carinho especial”; à comu-
nidade “que recebe os benefícios
da Fundação Padre Albino nos
serviços da promoção social,
atendimento à saúde e educação,
a certeza de que estamos cuidan-
do cada vez melhor dos filhos
de Catanduva e das diversas re-
giões do Brasil” e a imprensa,
“interna, cidade e região, res-
ponsável pela disseminação dos
nossos valores”.

A seguir, padre Sylvio Fer-
nando Ferreira, ao benzer as ins-
talações, também lembrou a
importância do ato, que dá pros-
seguimento ao trabalho iniciado
por Monsenhor Albino, patrono
da entidade.

A instalações das Faculdades
Integradas Padre Albino reúnem
secretaria geral, direção geral, co-
ordenação pedagógica, sala da
Congregação e as salas dos nú-
cleos – extensão, pesquisa, ava-
liação e pós-graduação.

PRESÉPIO - O Hospital Escola Emílio Carlos montou um presépio
na sua recepção, com a colaboração da voluntária Aparecida Bertucci
Terrão, de Ariranha, e de funcionários. A criatividade utilizada na
montagem recebeu elogios de pacientes, usuários e funcionários.

Vestibular da Medicina teve 18% de abstenção
O índice de abstenção do

vestibular para o curso de Medi-
cina (FAMECA) das Faculdades
Integradas Padre Albino, organi-
zado pela VUNESP e realizado
dias 8 e 9 de dezembro em Ca-
tanduva e São Paulo, foi de 18%.

1.135 candidatos se inscre-
veram para disputar as 64 vagas,
numa proporção de 17 por vaga.
O resultado será divulgado dia
14.01.08.

O Processo Seletivo (Vesti-
bular) Unificado para os cursos

de Administração, Direito, Edu-
cação Física e Enfermagem foi
realizado dia 1º de dezembro,
sendo que inscreveram-se 524
candidatos, com uma abstenção
de 9%. A matrícula dos aprova-
dos, em primeira chamada, foi
feita de 6 a 11 e a segunda cha-
mada dia 13/12.

As vagas remanescentes dos
cursos serão preenchidas com
candidatos da lista de espera e,
posteriormente, através de Pro-
cesso Seletivo Continuado.


