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Fundação organiza seu 1º Leilão de Gado
A Fundação Padre Albino está organizando, com a colaboração de voluntários de Catanduva e região, o seu 1º Leilão de Gado
para o dia 30 de abril próximo, a partir das 9h00, no Recinto de
Exposições João Zancaner. A renda será revertida para os hospitais
Padre Albino e Emílio Carlos. Última página.

VISITA O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) esteve dia 03 de
fevereiro último visitando a Fundação Padre Albino, sendo recebido
pela Diretoria Administrativa. Última página.
IMPRENSA/FPA

Faculdades da FPA oferecem
8 cursos de Pós-Graduação
Três faculdades da Fundação Padre Albino estão com inscrições abertas para 8 cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, que devem começar neste mês de março. Página 06.

Recepção aos novos alunos
FAECA e FEC prepararam uma programação para recepcionar
seus alunos do 1º ano. FAMECA e ESEFIC não desenvolveram
atividades especiais. Páginas 06 e 07.

Avec faz balanço de 2005
A Associação das Voluntárias do Hospital Emílio Carlos
(AVEC) encerrou o ano de 2005 com uma extensa relação de benefícios, destacando-se a aquisição de cadeiras para diversos setores
do hospital. Página 08.

Serviço de Atendimento ao Cliente do
Emílio Carlos registra alto índice de elogios
Implantado em maio de 2005, o Serviço de Atendimento ao
Cliente (SAC) do Hospital Escola Emílio Carlos fechou o ano indicando um alto índice de elogios pelo atendimento aos pacientes.
Página 08.

Associação convoca novos voluntários
A Associação de Voluntários do Hospital Padre Albino (AVOHPA) precisa de voluntários, que podem fazer inscrição no Hospital Padre Albino. Página 09.

Dr. Olegário Braido e Dr. Antonio Carlos Arruda Souto entregam ao senador Mercadante o projeto da UTI Neonatal do
HPA, observados pela deputada Beth Sahão.

Lançada obra pioneira na
literatura médica nacional
Acaba de ser lançada uma obra que preenche importante lacuna da literatura médica: o Tratado de Clínica Médica, fonte de consulta das diversas doenças que acometem o ser humano, sejam elas
triviais, típicas de um país tropical ou mesmo de descrição recente.
Página 05.

FAECA

RECANTO

NOVOS DIREITOS O auditório da FAECA ficou lotado dias 03 e
04 de fevereiro último quando da realização, pelo curso de Direito, do Congresso Brasileiro de Novos Direitos, em comemoração
à abertura do seu ano letivo. Página 07.

APRESENTAÇÃO A Banda da Polícia Militar apresentou-se dia
31 de janeiro no Recanto Monsenhor Albino, encantando os idosos. Página 11.
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Expediente
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma
publicação interna editada pela Assessoria
de Imprensa da Fundação Padre Albino.
CONSELHO DE CURADORES
• Albino dos Santos Couto
• Antonio Hércules
• Antonio José dos Santos
• Delcides Montes
• Edison Bonutti
• Fuad Bauab
• Geraldo Paiva de Oliveira
• Padre Jeová Bezerra da Silva
• José Carlos Rodrigues Amarante
• José Pedro Motta Salles
• José Rodrigues
• Nélson Jimenes
• Nélson Lopes Martins
• Olegário Braido
• Raul José de Andrade Vianna
• Renato Centurion Stuchi
• Renato Segura Ramires Júnior
• Rodrigo Alonso Garcia
• Padre Sylvio Fernando Ferreira
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Presidente: Dr. Olegário Braido
Vice-presidente: Prof. Nélson Lopes Martins
1º Secretário: Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
2º Secretário: Dr. Antonio José dos Santos
1º Tesoureiro: Renato Centurion Stuchi
2º Tesoureiro: Dr. José Rodrigues
CONSELHO DE CURADORES
Presidente: Padre Sylvio Fernando Ferreira
Vice-presidente: Fuad Bauab
1º Secretário: Dr. Antonio Hércules
2º Secretário: Dr. Raul José de A. Vianna
CONSELHO FISCAL
Membros Efetivos:
Rodrigo Alonso Garcia
Dr. José Carlos R. Amarante
Dr. Nélson Jimenes
Membro Suplente:
Dr. Renato Segura Ramires Júnior
EDITOR
Mauro Tadeu Assi – MTb 11.895
Editoração Gráfica: BECK'S Art & Design

As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem necessariamente a opinião do Jornal.
TIRAGEM: 2.500 EXEMPLARES
Correspondências, críticas, sugestões e colaborações para o jornal devem ser encaminhadas para a Av. São Vicente de Paulo, 1.455 - Fone/fax: (17) 3531-3200 15809-145 - Catanduva/SP - e-mail:
imprensa.fpa@terra.com.br
www.fundacaopadrealbino.org.br.

Lições do viver
Se a desilusão atingir sua alma, devastando seus sonhos e ofuscando novas possibilidades, pense na infinidade de caminhos
que podem se abrir para você em apenas um
dia, uma hora, um minuto...
Se a frustração acariciar friamente sua
face, fazendo-te cair diante dos obstáculos,
olhe para trás e veja o quanto você já caminhou e o quanto cresceu colhendo em cada
trilha amigos sinceros, amores, experiências
inesquecíveis...
Se as palavras de insulto e humilhação
agredirem a sua integridade, lembre-se de
que elas são frutos putrefatos da maldade e
da inveja, vire-se e continue a caminhar sem
dar ouvidos aos fracos de alma que as pronunciam. Um dia eles entenderão porque são
completamente sós...
Se a preocupação com os encargos do
dia-a-dia tomar sua mente e enfraquecer o
seu corpo, despertando o nervosismo e o
estresse, olhe o horizonte e tente descobrir
as saídas para os problemas ao invés de lamentar e achar que eles são piores do que
realmente são...
Se o vazio e a insegurança invadirem o
seu peito, suba em uma cadeira, abra os braços, feche os olhos e repita para si mesmo
“Eu posso voar...” Você é capaz de tudo desde que acredite em si mesmo.
Se a solidão sussurrar em seus ouvidos
palavras melancólicas, não se esqueça de
que em cada dia, em cada instante, você
conhece pessoas novas e que uma delas, no
futuro, será o grande amor da sua vida, aquela pessoa que te fará acreditar em noites ilu-

minadas, que estará sempre ao seu lado e
juntos vocês terão muito a aprender...
Se a tristeza insistir em te acompanhar,
saiba enxergar a felicidade nas pequenas
coisas da vida, numa conversa com os amigos, na brincadeira com o cachorro, numa
paquera em barzinho ou no jogo de damas
com seu avô...
Rotina é uma palavra que não existe,
pois cada dia traz consigo pequenas surpresas e cada pequeno gesto guarda uma imensa felicidade...
E depois de tudo isso, olhe para si mesmo e veja o quão especial você é, imagine o
quanto pode fazer pelo mundo e pelas pessoas, valorize as suas qualidades e tente corrigir seus defeitos (o que é realmente difícil) e saiba o quanto é privilegiado por poder caminhar, cair e aprender com os erros,
por ser capaz de escrever uma história única, como nenhuma outra...
Pense nisso...
Ouse sonhar, pois os sonhadores vêem
o amanhã. Ouse fazer um desejo, pois desejar abre caminhos para a esperança e ela é o
que nos mantêm vivos. Ouse buscar as coisas que ninguém mais pode ver.
Não tenha medo de ver o que os outros
não podem. Acredite em seu coração e em
sua própria bondade, pois, ao fazê-lo, outros acreditarão nisso também.
Acredite na magia, pois a vida é cheia
dela, mas, acima de tudo, acredite em si
mesmo porque dentro de você reside toda a
magia da esperança, do amor e dos sonhos
de amanhã.

Dentro de você
MÁRIO PRATA
E se eu disser que dentro de você mora
um anjo que se reveste de luz para fazer
novos amigos?
E se eu disser que dentro de você existe uma paz infinita que o (a) torna tão querido (a)?
E se eu disser que dentro de você existe luz e que essa luz apaga a inveja, a discórdia e a guerra?
E se eu disser que dentro de você existe um cupido que espalha amor e que flecha meu coração?
E se eu disser que és iluminado (a) pelas estrelas e seus olhos parecem reflexo
dessa luz?
E se eu disser que você é divinamente
concebido (a) e tem dentro de si tudo o que
precisa para viver?
E se eu disser que dentro de você existe uma fera que sabe lutar e defender os
seus?
E se eu disser que dentro de você habi-

ta uma chama que é capaz de incendiar uma
cidade?
E se eu disser que dentro de você mora
um inventor capaz de criar mil maneiras de
fazer a mesma coisa?
E se eu disser que dentro de você existe
um construtor que é capaz de criar novos
caminhos?
E se eu disser que dentro de você existe
um elo de corrente que o liga ao sobrenatural tão facilmente?
E se eu disser que é um deus e que possui a chave da vida eterna... da alegria que
não acaba, dos sonhos que se realizam, da
saúde que se perpetua, dos amigos que nunca o esquecem, da saudade gostosa, do desejo que realiza, do prazer da vida?
Você é a própria luz. Acredite nisso e
brilhe, por amor a você e a quem o (a) criou.
Construa, viva, conquiste, não aceite as derrotas, os “nãos! O impossível é apenas uma
força te convidando para realizar.
Acredite. Dentro de você existe um universo em permanente construção.
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março
março
DIA/NOME

DIA/NOME

Hospital Padre Albino

01 – Dr. José Augusto de Camargo Cabas
02 – Cláudia Lecínia Correa
Sebastião Laurindo
03 – Maria Ap. Fedeli Pastori
Meire Helena Silva de Amaral
Rodrigo da Silva
Sandra Rodrigues
04 – Tereza Freguia Ferreira
05 – Olga Sueli Angelon
07 – Ana Maria Teodoro
Luciana Suzigan Teodoro
Paulo Roberto de Oliveira
Sebastião Barbosa da Silva
09 – Maria Silvanira Soares
10 – Audenir Aparecida Pexe
Michele Tatiane Valentim
11 – Márcia Maria Michelan Franco
12 – Tatiana Priscila Nezinho
13 – Juliano Aparecido Barbosa
14 – Doraci de Oliveira
15 – Sônia Sueli Zampieri Brito
16 – Paula Gabriela Alves
17 – Evandro de Jesus Pedro
18 – Carmen Silvia Lourenço Salvino
Maria José de Paula
19 – Fernanda Ap. Leite Farag Salviano
Florinda Buqui
Silma Ribeiro de Lima Silva
20 – Camila de Almeida Pinheiro
Edmara Aparecida San Felice
João Reginaldo Luciano
21 – Neide Naranjo
22 – Antonia Benedita Carmosini
Jandira Cristina Peres Balduim
Dr. José Paulo Nardi
Maria Helena Mendes

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Rua Minas Gerais, 454 - Catanduva - SP
visite nosso site: www.romaomaquinas.com.br

23 –
24 –

26 –
27 –
28 –
29 –

30 –
31 –

Patrícia do Amaral Giacomassi
Elaine Correia Deboni
Dr. José Luís Sampaio Martins
Fábio Henrique de Oliveira
Márcio Correa de Almeida
Marli Pereira
Maria Clarete M de Oliveira
Rosimara de Campos
Deolinda Mutti
Jalifi Alves
Luciani Coelho
Márcio Aparecido Marques
Maria Inês Tadeu Vieira
Jéferson Rodrigo U. Alves
Fátima Pinto Cajuela
Márcia José Alves Dezidério
Dr. Sidney Ivo Gerlack
Valdercília Selma Pinchini Benatti
Hospital Emílio Carlos

01 – Dina Luiz de O. da Silva
02 – Rosimeire Perpétua Correa de Andrade
Sandro Silva Santos
Talles Josuel Rodrigues Martins Santo
03 – Andréia Peres
Izildinha Benevente
Regina Baldo de O. Lima
04 – Maria Pedrazzi
05 – Carina Maria Bucardi
06 – Elaine Ruggeri
Sônia Regina Aparício Azevedo
08 – Amarildo Aparecido Trovó
09 – Lucilaine Felipine das Neves
11 – Débora Perpétua Maria Pereira
12 – Elisângela Sueli Sampaio de C. Zago
13 – Alexandre José Almendros
15 – Gislaine dos Santos
Lucilene dos Santos Toscaro
Luzia Eleutério da Silva
Nadir Alves Baruffaldi
17 – Antonio Pereira Filho
18 – Daniela Cristina Facheti Borsati
Jéferson Marcelo Pereira
19 – Cláudia Aparecida Gomes da Silva
José Estevo
22 – Marta Ramos de Souza
24 – Ivaldecira Biani
25 – Irene Silva Benetti
Janete Izidoro da S. Alves dos Santos

DIA/NOME

Lucimara Fernanda Brolini
27 – Adriano Pólo
Ângela Maria dos Santos Sbravatti
29 – Elias da Motta
Rita de Cássia B. de Almeida
Faculdade de Medicina de Catanduva

05 –
10 –
14 –
15 –
20 –
21 –

Prof. Roberto Jorge
Prof. Jorge Luís dos S. Valiatti
Prof. Manoel de Souza Neto
Prof. Luiz Alberto Trazzi Fonseca
Prof. Néder Abdo
José Ricardo de Souza
Profa. Trindade R. Nobalbos Roman
24 – Prof. José Antonio Sanches
Mairto Roberis Geromel
25 – Prof. Júlio César Fornazari
31 – Tânia Regina Bortolozzo
Faculdade de Direito e Administração

01 – Prof. Alysson Leandro B. Mascaro
10 – Profa. Sidnéia Izildinha Roque Marçal
22 – Débora Bernadete de Barros
Escola Superior de Educação
Física e Desportos

08 –
15 –
16 –
23 –
24 –

Prof. José Cione Neto
Profa. Neusa Ap. Severino de Matos
Prof. Sérgio Ricardo dos Santos
Giuliano César Mancini
Luciano Carlos Santana
Faculdade de Enfermagem

06 – Letícia Delgado Rolvare
10 – Profa. Vanda Aparecida Manfredo
Colégio Catanduva

16 – Profa. Keli Cristiane dos Santos
17 – Profa. Maria Glória C. Azeredo Souza
29 – Prof. Arnaldo Rodrigues dos Reis
Recanto Monsenhor Albino

09 – Disolina Faria
11 – Tatiane Salles Garcia
22 – Conceição I. de Carvalho Guirado
Padre Albino Saúde

12 – Renata Cristiane Armiato
Coordenadoria Geral

17 – Dr. Nélson Gomes Hespanha
20 – Rogério Goltardo

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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Não goste
do amor
Goste de alguém que te ame, alguém que
te espere,
alguém que te compreenda, mesmo nos
momentos de loucura;
de alguém que te ajude, que te guie, que
seja teu apoio,
tua esperança, teu tudo.
Goste de alguém que não te traia, que seja
fiel,
que sonhe contigo, que pense em você,
que pense no teu rosto, na tua delicadeza,
no teu espírito e não no teu corpo nem nos
teus bens. . .
Goste de alguém que te espere até o final,
de alguém que seja o que você escolher.
Goste de alguém que sofra junto contigo,
que ria junto a ti, que limpe tuas lágrimas,
que te abrigue quando necessário, que fique
feliz com tuas alegrias
e que te dê forças depois de um fracasso.
Goste de alguém que volte para conversar
com você depois das brigas,
depois do desencontro, de alguém que
caminhe junto a ti,
que seja companheiro, que respeite tuas
fantasias, tuas ilusões.

Para ser apreciado
Olhe as pessoas nos olhos.
Diga sempre “muito obrigado.”
Diga sempre “por favor”.
Seja o primeiro a dizer “olá”.
Devolva tudo o que pegar emprestado.
Sorria muito, não custa nada e não tem
preço.
Lembre-se do aniversário dos outros.
Quando alguém contar alguma coisa
importante que lhe aconteceu não tente superá-lo.
As pessoas também têm o direito de
aparecer.
Jamais prive uma pessoa de esperança; pode ser que ela só tenha isso.
Elogie em público.
Critique em particular.
Não aborreça as pessoas com mais problemas.
Procure reavivar antigas amizades.
Nunca desperdice uma oportunidade
de dizer a uma pessoa o quanto a ama.
Nunca subestime o poder de uma palavra ou de uma ação gentil.
Nunca ria dos sonhos alheios.
Em caso de discordância, exponha seus
pontos de vista sem pretender ridicularizar os entendimentos dos outros.
Quando alguém lhe fizer uma pergunta da qual não gostaria de responder, sorria e pergunte: “Por que quer
saber?”
Não admire as pessoas pela sua rique-

Ensinamento

Goste de alguém que te ame.
Não goste apenas do AMOR,
goste de alguém que sinta o mesmo
sentimento por você
e que goste realmente de você. . .

Departamento de
Pessoal informa...
Férias
O funcionário que vai gozar férias deverá, antes de comparecer ao Departamento
de Pessoal, dirigir-se ao SESMT – Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança
e Medicina do Trabalho do Hospital Emílio
Carlos para ser autorizado.
O SESMT está localizado no 2º andar
do Hospital Emílio Carlos, próximo ao C3
Ímpar.

za, mas pelos meios criativos e generosos
do qual elas dispõem.
Não traia nunca uma confidência.
Não deixe que uma pequena desavença prejudique uma grande amizade.
Dê às pessoas mais do que elas esperam, e faça-o alegremente.
Lembre-se de que o tempo que leva
para que duas pessoas se tornem amigas
nunca é tempo desperdiçado.
Saiba compreender as imperfeições de
seus amigos com a mesma presteza com
que sabe compreender as suas próprias.
Seja aberto e acessível; a próxima pessoa que conhecer pode se tornar o seu melhor amigo.
Seja o primeiro a perdoar.
Quando disser “sinto muito”, olhe nos
olhos.
Quando um amigo ou uma pessoa amada ficar doente lembre-se de que esperança e pensamento positivo são remédios fortíssimos.
Passe a vida levantando o ânimo das
pessoas e nunca as colocando para baixo.
Peça desculpas imediatamente quando
perder a paciência.
Estimule sempre qualquer pessoa que
esteja tentando melhorar, mental, física ou
espiritualmente.
Lembre-se de que o princípio mais profundamente enraizado na natureza humana é a ânsia por ser apreciado.

“Se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o
presente?” - perguntou o Samurai.
“A quem tentou entregá-lo.” - respondeu um dos discípulos.
“O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos” - disse o mestre.
“Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. A sua
paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a calma; só
se você permitir...”

Datas Comemorativas
MARÇO

1º - Dia do Turismo
02 – Dia da Oração
05 – Dia do Filatelista
07 – Dia do Fuzileiro Naval
08 – Dia Internacional da Mulher
10 – Dia do Sogro e do Telefone
12 – Dia do Bibliotecário
14 – Dia Mundial da Poesia e do Vendedor
de Livros
15 – Dia do Consumidor e do Circo
19 – Dia Nacional do Artesão, do Carpin-

teiro e da Escola
21 – Início do Outono
Dia Internacional para Eliminação da
Discriminação Racial
23 – Dia Mundial do Meteorologista
26 – Dia do Cacau
27 – Dia Mundial do Teatro
28 – Dia do Diagramador e do Revisor
30 – Dia Mundial da Juventude
31 – Dia Nacional da Saúde e da Nutrição,
da Integração Nacional e Aniversário
do Golpe Militar de 1964
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Quem se apega ao passado, fica estagnado.
O passado deve ser um trampolim; não um sofá.
Harold Mac Millan

Lançada obra pioneira na literatura médica nacional
Quinhentos e seis anos após o descobrimento, o Brasil, enfim, ganha uma obra
100% nacional que preenche importante lacuna da literatura médica. Idealizado pela
Editora Roca e editado pelo Professor Doutor Antonio Carlos Lopes (Professor Titular
de Clínica Médica da Universidade Federal
de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, Presidente da Sociedade Brasileira de
Clínica Médica e Fellow of The American
College of Physicians), o Tratado de Clínica Médica é a mais completa fonte de consulta das diversas doenças que acometem o
ser humano, sejam elas triviais, típicas de
um país tropical ou mesmo de descrição recente.
Fruto de dois anos ininterruptos de trabalho, Tratado de Clínica Médica traz em
seu cast 1.058 autores - os mais renomados
profissionais da Medicina brasileira, de diversos centros de ensino e pesquisa. Em
conjunto, eles passam a limpo a Clínica
Médica Brasileira, para oferecer aos jovens
estudantes, residentes, clínicos gerais e de-

mais especialistas o melhor da experiência
médica acumulada no Brasil e no mundo.
Por ser planejado e produzido no Brasil,
contempla absolutamente a realidade da medicina brasileira.
“Sentíamos a falta moral de ter uma
obra dessa qualidade e abrangência produzida por médicos brasileiros. Era um absurdo, por exemplo, estudar Doença de
Chagas em um livro americano, afinal, é
uma doença endêmica do Brasil; ou a esquistossomose; ou outras doenças tropicais”, afirma o Prof. Dr. Antonio Carlos
Lopes.
Organizado em três volumes, com 26
módulos e mais de 700 capítulos, num total de 5.465 páginas, em que até os temas
mais complexos são abordados de forma

Dicas úteis
• Antes de lavar as camisas, aplique
xampu nos colarinhos. O xampu tira a gordura e facilita a lavagem.

• Para tirar o cheiro forte da geladeira

Culinária
Bolo de Vinagre

ou de vasilhames plásticos é só lavá-los
com bicarbonato de sódio diluído em um
pouco de água. No caso dos vasilhames,
deixe-os mergulhados nessa solução por
algum tempo.

Ingredientes
4 colheres de sopa de vinagre
10 colheres de sopa de água
4 ovos inteiros
meio copo de óleo
1 copo e meio de açúcar
2 copos americanos de farinha de trigo
1 colher de sopa de pó Royal

• Para tirar o queimado do fundo da
panela, leve-a ferver num pouco de água
misturada com bicarbonato de sódio.

Modo de fazer
Bater tudo no liquidificador e assar em
forma untada com margarina, açúcar e canela.

Pesquisa feita nos Estados Unidos
indica que o suco de romã pode ajudar
a diminuir o avanço do câncer de próstata.
Segundo os pesquisadores, testes feitos em ratos mostraram redução no ritmo

Colaboração: Maria Augusta de Oliveira
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

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

ampla e de leitura prazerosa. Além de ser
de fácil compreensão, apresenta 1.328 imagens, 698 quadros, 1.243 tabelas e 2.706
ilustrações, numa diagramação moderna e
pedagógica.
“É um livro que atende às necessidades dos alunos, residentes, pós-graduandos,
médicos do grande centro e daqueles mais
afastados. É uma obra para ensino e para
atualização. Seu conteúdo representa a consolidação da Clínica Médica”, analisa o
Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes. “O Brasil
precisa de bons clínicos, de médicos que
resolvam 70% dos casos com competência
e custo compatível. Precisamos de médicos
que vejam o doente como um todo e tenham
o conhecimento imprescindível para bem
assisti-lo”.

• Torne o detergente mais eficiente dis-

solvendo algumas gotas de vinagre. Suas
panelas ficarão brilhando e sem gordura.

• Para perfumar a cozinha depois de
usá-la coloque num recipiente (borrifador)
álcool e cravo da índia e deixe descansar
por alguns dias. Depois, é só usar. Além de
perfumar o ambiente, afasta as moscas.
• Omelete mais leve: misture um pouco de leite aos ovos enquanto bate. Ela ficará mais leve, cremosa e crescerá mais.
• Quando fizer um assado, coloque junto, no forno, uma vasilha refratária cheia
de água para evitar que a carne resseque.

Suco de romã freia câncer de
próstata, diz estudo
de multiplicação da célula cancerígena na
presença do extrato de romã.
Outro estudo do gênero, realizado por
cientistas israelenses, mostra que um copo
de suco de romã por dia reduz os riscos
de doenças cardiovasculares.

5 motivos para comer verduras todos os dias
1 – Verduras possuem vitaminas e minerais essenciais ao bom funcionamento do
organismo.
2 – Possuem fibras que melhoram o funcionamento intestinal.
3 – Ajudam na perda de peso, pois dão sensação de saciedade.
4 – Têm poucas calorias.
5 – São alimentos baratos.
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Faculdades da FPA oferecem 8 cursos de Pós-graduação
Três faculdades da Fundação Padre Albino estão com
inscrições abertas para 8 cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu; a previsão de início é
para o próximo mês de março.
A Faculdade de Enfermagem oferece o curso “Assistência ao Paciente Crítico: Enfoques Multidisciplinares”, dirigido a enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, biomédicos e terapeutas ocupacionais
com o objetivo de capacitar os

profissionais para as ações assistenciais, gerenciais, educativas de pesquisa e de humanização da assistência para o
atendimento multidisciplinar
do paciente crítico.
Com duração de 15 meses,
o curso tem 360 horas, 35 vagas e será ministrado às sextasfeiras e sábados. Mais informações pelo fone 17 – 3531.3228.
A Faculdade de Direito e
Administração disponibiliza
quatro cursos na área de Admi-

Faeca faz recepção aos alunos do 1º ano
A Faculdade de Direito e
Administração Catanduva (FAECA) recebeu os alunos do 1º
ano do curso de Administração
com uma programação desenvolvida dias 06 e 07 de fevereiro
passado. O início das aulas do
curso de Direito foi marcado pela
aula magna proferida pelo seu
coordenador, Prof. Alysson Mascaro, e pela realização do Congresso de Novos Direitos, dias
03 e 04.
A recepção aos novos alunos foi aberta às 20h00 do dia
06 pelo diretor da faculdade,
Prof. Constante Frederico Ceneviva Júnior. Em seguida, Prof.
Joacyr Vargas, Coordenador, falou sobre o currículo do curso,
a Profª Sidnéia Marçal sobre
Extensão e Avaliação Institucional e a aluna Beatriz Marino
Pio sobre Centro Acadêmico. A
atividade do dia foi encerrada
com depoimentos de Emerson
Mateus Bonetti Carello e Carlos José Dezuani Júnior.

No dia 07 a Profª Cristiane
Paschoa Martino abordou Iniciação Científica; a Profª Gládis Andaló dos Santos explicou sobre
Estágio Supervisionado, Estágio
Solidário e Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares; Prof. Joacyr Vargas informou sobre os cursos de Pós-Graduação; a Profª Vera Spina sobre o Projeto Português e Matemática aplicadas à Administração e a diretoria da FAECA Júnior falou sobre esse projeto implantado no ano passado.
Para facilitar a circulação de
alunos, principalmente dos que
possuem necessidades especiais, a
Fundação Padre Albino construiu
uma rampa de acesso para as novas quatro salas de aula. Embaixo
da rampa estão sendo construídos
depósito de materiais, dois sanitários (masculino e feminino) para
alunos, dois sanitários (masculino e feminino) para os professores e uma copa, conjugada com
despensa.
ASSESSORIA DE IMPRENSA

nistração: Gestão de Marketing, Gestão Financeira, Gestão
de Recursos Humanos e Gestão do Agronegócio, que visam
capacitar os participantes a utilizar conceitos fundamentais e
práticos, mediante atualização
de conhecimentos à luz do que
há de mais moderno, propiciando a aquisição de um capital
intelectual diferenciado, gerador de alta empregabilidade e
capaz de alterar significativamente os rumos de sua trajetória profissional.
Os cursos, ministrados às
sextas-feiras e sábados, são dirigidos a profissionais de diversas áreas, que atuam nos níveis
estratégico e tático das organizações, como executivos, gerentes, consultores organizacionais e outros profissionais do
campo da Administração. Mais
informações pelo fone (17)
3522.2405.
A Escola Superior de Educação Física de Desportos lançou três cursos de Pós-Graduação – Ciências do Condicionamento Físico e Personal Training, Educação Física Escolar

e Atividade Física e Promoção
da Saúde – Grupos Especiais.
Dirigido a profissionais e
professores de Educação Física, técnicos desportivos (com
diploma de nível superior) e
profissionais da saúde, os cursos têm o objetivo de proporcionar, de forma prática e teórica, através de um grupo multidisciplinar de educadores, pesquisadores e especialistas, subsídios científicos, metodológicos e necessários para o conhecimento mais aprofundado dos
aspectos relacionados ao estudo da teoria e prática das atividades físicas, bem como a sua
relação com a saúde e melhoria da qualidade de vida. As
aulas têm início dia 19 de março, ministradas aos sábados, a
cada 15 dias. Mais informações
pelo fone (17) 3522.7656.
Os interessados, para inscrição em qualquer um dos cursos, devem apresentar curriculum vitae, diploma de curso superior, 2 fotos 3x4 e cópia do
RG. Os cursos são ministrados
por Mestres e Doutores das melhores faculdades do País.

31ª Turma de Administradores
Dia 05 de janeiro último
a Faculdade de Direito e Administração Catanduva (FAECA) promoveu as solenidades
de formatura de sua 31ª turma de Administradores, composta de 94 graduandos, com
missa às 18h00 na Igreja de
São Francisco de Assis, seguida da colação de grau, às
20h00, no Clube de Tênis Ca-

tanduva.
O paraninfo da turma foi
o Prof. José Donizeti Biasi e
o patrono o Prof. Laércio Pereira da Silva. A turma fez homenagem ao formando Ademar
Matheus Santiago e à secretária da faculdade, Ondina Teresa Bataglia Barreira. Adriano
Pastri foi o orador e José Roberto Ribeiro o juramentista.

Docente da Esefic ministra palestra em Barretos

Rampa vai facilitar a circulação de alunos.

A Profª Ms. Luciana Souza
Cione Basto, titular da disciplina Educação Física Adaptada e
Coordenadora do Projeto DV de
Bem com a Vida da Escola Superior de Educação Física e
Desportos de Catanduva (ESEFIC), que atende o deficiente
visual, ministrou palestra dia 17
de fevereiro último na cidade de
Barretos, a convite da prefeitu-

ra local, através da Secretaria
de Esportes, abordando o tema
“Conversando sobre Deficiência na Perspectiva da Inclusão”.
A palestra fez parte da
programação do Curso de Capacitação que a Secretaria de
Esportes daquela cidade proporcionou a todos os professores que militam na área da
Educação.
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Direito realiza Congresso de Novos Direitos

FAECA

O curso de Direito realizou
dias 03 e 04 de fevereiro último
o Congresso Brasileiro de Novos Direitos em comemoração
à abertura do seu ano letivo.
Quatro grandes áreas foram
abordadas no Congresso: o Processo Civil, que foi objeto de
profundas mudanças recentemente; o Direito do Trabalho,
cuja competência está sendo
bastante alterada; o Direito Penal, que se depara com um novo
campo de atuação, o dos crimes
empresariais, e o Direito Civil,
que vem se debruçando sobre as
questões polêmicas da bioética,
da reprodução humana assistida e da clonagem.
No dia 03, sexta-feira, o
Congresso foi aberto às 20h00
com a palestra “A competência
da Justiça do Trabalho em face
da Emenda Constitucional nº 45”,
feita pelo Dr. Antonio Mazzuca,
ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
e pesquisador do Mestrado em
Direito da Unicapital; às 21h00,
Dr. Oswaldo André Fabris, advogado, Diretor do Banco
Schahin S.A., professor universitário e pesquisador do Mestrado em Direito Político e Econô-

mico da Universidade Mackenzie falou sobre “Os crimes empresariais, econômicos, financeiros e tributários”.
No sábado, às 9h30min, Dr.
Claudinor Roberto Barbiero,
advogado, Mestre em Direito
pela PUC, professor da Universidade Mackenzie e do Centro
Universitário Capital, falou sobre “As recentes alterações do
Código de Processo Civil – Processo de Execução e Agravo de
Instrumento” e às 10h30min
Dr. Romeu Montresor, advogado, Mestre em Direito pela
PUC, Professor da Universidade Mackenzie e do Centro Universitário Capital, falou sobre
“Reprodução humana assistida
e clonagem”.
Na sexta-feira, às 19h40min,
Dr. Alysson Mascaro, coordenador do curso de Direito, proferiu a aula magna, onde ressaltou a diferença entre a mera formação jurídica tecnicista e uma
formação profunda, humanista e
crítica, que possa compreender
os problemas da sociedade e
propor a sua transformação, em
prol da justiça social. Mascaro
ressaltou que foi por tais razões
que o curso de Direito da FPA

FEC promove trote ecológico
A Faculdade de Enfermagem de Catanduva (FEC), em
parceria com a Polícia Ambiental, promoveu na manhã do dia 06
de fevereiro, na Praça Monsenhor
Albino, um trote ecológico com a
distribuição de 150 mudas de
plantas nativas à população, com
o objetivo de diminuir a agressividade e conscientizar os alunos
e a população quanto à necessidade de se preservar o verde.
“Ao invés dos estudantes
passarem pelos tradicionais trotes, que podem gerar violência e
causar acidentes, eles doaram
mudas de plantas nativas de espécies diferentes da nossa região”, explicou o tenente Cassius
José de Oliveira, comandante da
Polícia Ambiental de Catanduva.
A coordenadora de graduação da FEC, Prof. Dulce Vendrúscolo, informou que até o dia
10 os alunos tiveram uma sema-

na especial de integração. “Juntamente com os estudantes do 2º
ano programamos várias atividades para os ingressantes, como
dinâmica em grupo, apresentação do projeto pedagógico e visitas aos laboratórios de ensino
e de informática, biblioteca ao
Museu Padre Albino e Hospital
Padre Albino”.
O Museu Padre Albino organizou uma exposição com 143
fotos da FEC, montada na própria faculdade, que ficou aberta
para visitação dos calouros e alunos interessados de 06 a 20 de
fevereiro
Além das mudas os alunos
montaram kits higiene, com sabonete, pasta dental, shampoo
e condicionador, doados ao
Hospital Emílio Carlos; brinquedos e fraldas infantis foram
doados à Pediatria do Hospital
Padre Albino.

Da esquerda para direita: Dr. Oswaldo Fabris, Dr. Romeu
Montresor, Dr. Alysson Mascaro, Dr. Claudinor Barbiero e
Dr. Antonio Mazzuca.

tornou-se afamado e respeitado
no Estado de São Paulo e no
Brasil.
A solenidade também serviu para a posse dos novos pro-

fessores que são Dr. Alexandre
Fontana Berto, Dr. Fernando
Emanuel de Oliveira Mourão,
Dr. Marcelo Truzzi Otero e Dr.
Plinio Antonio Brito Gentil.

Doações de livros para a biblioteca do Direito
O Curso de Direito da Fundação Padre Albino recebeu
uma grande quantidade de livros
doados pelo Dr. Guilherme Leguth Júnior, Professor Titular da
cadeira de Direito Processual
Penal e Promotor de Justiça. São
centenas de obras, muitas delas
raras, que enriquecerão sobremaneira a biblioteca da Faculdade. O Dr. Leguth Jr. foi, durante muitos anos, Diretor da
Faculdade de Direito e Administração Catanduva.
Com tais doações, a biblioteca do curso de Direito passa a
contar com amplo material relacionado tanto às novas obras
jurídicas quanto a obras clássicas. Dr. Guilherme Leguth Jr.
fez questão de ressaltar a alta
qualidade do curso de Direito da
Fundação Padre Albino, cujos
alunos são dos mais estudiosos
e aplicados, razão que o fez doar
seus livros pessoais à faculdade. Leguth Jr. explicou, ainda,
que apenas algumas faculdades,
como a da USP, incentivam tanto a leitura de seus alunos quanto a da FPA.
O curso de Direito da Fundação Padre Albino tem recebido, nos últimos tempos, muitas

doações de livros de advogados
e juristas da cidade e da região,
em benefício dos seus alunos e
de toda a comunidade.
Outras doações
Dr. Alysson Leandro Mascaro, Coordenador do Curso de Direito e Professor Titular da Cadeira de Introdução ao Estudo do
Direito, doou uma coleção de
obras clássicas à Biblioteca.
A Professora Doutora Michelle Rattón Sanchez, jurista catanduvense que leciona Sociologia do Direito na Faculdade e é
professora da Fundação Getúlio
Vargas em São Paulo, gentilmente tem doado ao Curso de
Direito a assinatura da Revista
Lex, contendo importantes legislações e jurisprudências. Tal doação, que já é feita regularmente há
três anos pela referida professora, tem enriquecido sobremaneira as pesquisas dos alunos.
Também doou uma coleção
de livros à faculdade, nos últimos dias, o Professor Ederveck
Della Libera. Nesta doação se
destacam, em especial, as obras
voltadas ao Direito Penal, que
incrementarão esse setor da Biblioteca.
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Avec faz balanço de 2005
A Associação das Voluntárias do Hospital Emílio Carlos (AVEC) encerrou o ano
de 2005 com uma extensa relação de benefícios, destacando-se a aquisição de cadeiras para diversos setores do hospital.
De acordo com a presidente, Flora Ruete, “o trabalho, como sempre, teve o apoio
incondicional de voluntárias, empresas, entidades, autoridades, imprensa e das populações de Catanduva e das cidades da região,
sem o que não conseguiríamos nosso objetivo”. Agradecendo a todos os que colaboraram com a AVEC em 2005 ela relacionou
o que a entidade proporcionou ao hospital e
seus pacientes:
• 1 aparelho Oxímetro (cardioscópio) de
pulso infantil
• 1 aparelho inalador a ar comprimido
Compact (Pediatria)
• 16 ventiladores de teto, sendo 5 para o
Ambulatório de Clínica Médica; 1 para o

Ambulatório de Psiquiatria (sala de espera);
5 para o Ambulatório de Clínica Cirúrgica;
2 para o Ambulatório de Pediatria e 3 para o
Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia.
• 2 cortinas (persianas verticais em
PVC) para o Setor de Recepção
• 2 cortinas para Posto de Enfermagem
• 3 cortinas para o Apto 817
• 2 cortinas para o Apto 816
• 2 cortinas para o Apto 815
• 1 bicicleta ergométrica para o Setor
de Fisioterapia
• 6 televisores com suporte, sendo 2 para
a Clínica Médica; 1 para a Clínica Cirúrgica, 1 para a Ginecologia e Obstetrícia; 1 para
a Cirurgia Plástica e 1 para Moléstias Infecciosas.
• 2 bebedouros, sendo 1 para a Pediatria e 1 para o Ambulatório de Cirurgia Plástica.
• 100 chinelos para o Serviço Social

• 50 cobertores
• 51 cadeiras, sendo 33 para a Clínica
Cirúrgica; 8 para o C3 Ímpar e 10 para a
Cirurgia Plástica
• 129 cadeiras, sendo 11 para a Psiquiatria; 46 para a Cirurgia Plástica; 31 para a
Clínica Médica 14 para a Clínica Cirúrgica
e 27 para a Pediatria
• 160 cadeiras, sendo 55 para o Raio X;
37 para a Ortopedia; 62 para o Laboratório
de Análises Clínicas e 6 para Moléstias Infecciosas
• 18 lenços para a Quimioterapia
• 56 tocas e 56 camisolinhas para a Pediatria
Flora Ruete disse que os produtos foram adquiridos com renda das promoções
realizadas, que contam com incondicional apoio do comércio, indústria e da sociedade.

Serviço de Atendimento ao Cliente do Hospital
Emílio Carlos registra alto índice de elogios
Implantado em maio de 2005, o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do
Hospital Escola Emílio Carlos fechou o ano
indicando um alto índice de elogios pelo
atendimento aos pacientes.
Coordenado pelo setor de Serviço Social, o SAC entrevistou no período, nas Enfermarias, 3.796 pacientes, registrando
93,89% de elogios, 4,24% de críticas e
1,77% de sugestões. Maria Regina Mendes
de Santi, assistente social do hospital e responsável pelo Serviço, informou que foram
ouvidos pacientes de todas as Enfermarias
e dos Ambulatórios, respectivamente através de entrevistas feitas por uma funcionária do SAC e de formulários que eles respondem espontaneamente e depositam em
urnas distribuídas pelos setores.
O foco principal do Serviço de Atendimento ao Cliente, a melhoria da qualidade dos serviços prestados mediante a visão
do próprio usuário, foi alcançado. Regina
disse que através do SAC foram substituídas as cadeiras de madeira das salas de espera dos Ambulatórios por cadeiras estofadas, doação da Associação das Voluntárias
do Hospital Emílio Carlos – AVEC; instalados televisores nas salas de espera dos
ambulatórios de cirurgia plástica, ginecologia, sala de espera e repouso da clínica
médica, sala de espera da clínica cirúrgica e
recepção, entre outros. “Houve conscientização dos funcionários, pois as críticas e os
elogios são colocados em um painel no sa-
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guão principal do
hospital, o que provocou a reflexão deles”, explica Regina
de Santi, acrescentando que as chefias,
com base nas entrevistas, orientam os
funcionários reforçando a importância
da humanização do
atendimento.
Os objetivos do
SAC, de acordo com
ela, são obter indicadores de qualidade,
Cadeiras novas para pacientes doadas pela AVEC: reivinaproximar o cliente
dicação através do SAC.
da instituição, conhecendo suas necessidades e expectativas, neira individualizada, para análise, encamivisando melhorias e adequações constan- nhamento e, se necessário, retorno de restes dos serviços oferecidos e a sua conse- posta”, esclarece Regina de Santi. Todos os
qüente satisfação. “O SAC administra as questionários são encaminhados para a Adcríticas, denúncias, sugestões e elogios e ministração do hospital e chefe de setores
padroniza os procedimentos que solucio- para a solução dos problemas apontados.
O SAC confeccionou caixas para o renam os problemas apontados”, explica Regina de Santi. “O Serviço não é para medir cebimento de elogios/críticas/sugestões,
o grau de satisfação do paciente depois da que estão instaladas na Recepção, Ambulaalta hospitalar e sim enquanto estiver in- tórios, Laboratório de Análises Clínicas,
Quimioterapia e saguão principal. Há ainda
ternado”, completa.
O SAC faz entrevistas diárias com pa- um mural, para conhecimento de pacientes
cientes e acompanhantes nos setores atra- e funcionários, com os elogios apurados para
vés de um questionário prático. “De posse o hospital, equipe médica e funcionários.
dos questionários, o SAC esclarece dúvidas, O Serviço ainda atende pelo telefone
registrando os casos e atendimentos de ma- 3531.3217.
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HPA inicia reforma do seu Centro Cirúrgico
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A Fundação Padre Albino
iniciou em fevereiro passado a
reforma do Centro Cirúrgico do
Hospital Padre Albino, orçada
em aproximadamente 700 mil
reais. A verba para a reforma foi
liberada pelo Governador Geraldo Alckmin, atendendo a pedido
feito quando da inauguração do
novo Pronto Socorro do hospital, em agosto/2005.
O contrato prevê a execução
da reforma, em duas fases, num
prazo de 120 dias.

O custo da reforma e dos
equipamentos é de R$ 2 milhões
e parte da verba está sendo obtida com o apoio da população de
Catanduva e região através da
Central de Telemarketing, explica Dr. Olegário Braido. “Temos
que agradecer todos os que nos
ajudaram e pedir àqueles que não
colaboraram ainda que o façam”,
emendou. O telefone da Central
de Telemarketing é 3522.8353.

Hemodinâmica

A Fundação está terminando a reforma da área de 485,05
m2 do antigo Pronto Socorro do
Hospital Padre Albino onde serão
instaladas a Farmácia, vestiários,
rouparia e depósito de material
da Hemodiálise.
O Setor de Faturamento do
HPA, que estava instalado ao
lado do anfiteatro, na rua 13 de

As obras de reforma da área
de 400 m2, na esquina das ruas
Belém e Maranhão, onde será
instalado o Serviço de Hemodinâmica do Hospital Padre Albino continuam, com previsão de
término para a primeira quinzena de março.

Outras obras
Serviço de Hemodinâmica fica pronto em março.

maio, está sendo transferido para
o prédio do hospital, junto à área
administrativa.
Antiga reivindicação de pacientes e familiares está sendo
instalada uma capela interna no
hospital, no corredor central, na
entrada pela rua Belém.

Comissão faz cartaz sobre a importância do prontuário
A Comissão do Prontuário do
Paciente dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos confeccionou um cartaz destacando a importância da elaboração do prontuário médico. Distribuído internamente, ele destaca que o prontuário médico, conjunto de documentos médicos padronizados e ordenados, destinados ao
registro dos cuidados profissionais prestados ao paciente pelos
serviços de saúde pública ou privado, é o “único meio de prova
idôneo para instruir processos
disciplinares e/ou judiciais”.
O cartaz contém, ainda, o
conteúdo de um prontuário mé-

dico: identificação do paciente;
F.A. de origem (P.S. ou Ambulatório); Anamnese clínica com
diagnóstico final; Folha de prescrição; Evolução médica diária;
Evolução de enfermagem; Folha
de inter consultas; Exames laboratoriais, laudos radiológicos e
outros; resumo de alta/óbito,
tudo com letra legível, assinatura e carimbo.
Por fim, a Comissão orienta que, em caso de erro no prontuário, deve-se proceder da seguinte maneira: “risque a palavra errada permitindo que se leia
o que está por baixo. Coloque
as iniciais e a data”.

A Comissão do Prontuário
do Paciente dos hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos é composta pelo Dr. Júlio César Fornazari, presidente; Prof. Dr.
Carlos Elysio Castro Correa,
pediatra; Dr. Francisco Carlos
de Luca, médico intensivista;
Sílvia Andréa Terrão Brizotti,
responsável pelo Serviço de
Enfermagem do Hospital Emílio Carlos; Jéferson Rodrigo
Urbano Alves, Enfermeiro do
Pronto Socorro do Hospital Padre Albino, e Cecília Nogueira, Coordenadora do Serviço de
Arquivo Médico e Estatística
(SAME).

Associação faz reunião de avaliação e convoca novos voluntários
A Associação de Voluntários do Hospital Padre Albino
(AVOHPA) fez dia 8 de fevereiro passado, às 15h00, no Museu
Padre Albino, uma reunião de
avaliação dos seus dois meses de
atuação. De acordo com a presidente, Irmã Ana Maria Custódio,
participaram da reunião os voluntários inscritos.
A AVOHPA, que reúne todos os voluntários que trabalham
no hospital em um único grupo,
começou a atuar dia 21 de novembro passado na Maternida-

de I e II, Banco de Leite, Berçário, Pediatria I e II, 3º e 4º andares, Hemodiálise, Pronto Socorro e Unidade de Tratamento de
Queimados. Todos os voluntários usam um jaleco cor de rosa
com identificação no bolso – a
logomarca da AVOHPA. Os voluntários atuam durante toda a
semana, de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e tarde, em horário e setor escolhidos por ele.
A associação começou a
ser formada dia 09 de agosto

em reunião da qual participaram representantes do Senac
de Catanduva, Fundo Social de
Solidariedade do município,
Grupo Soroptimista e sociedade civil, que formam a Rede
Social Catanduva.
A AVOHPA precisa de novos voluntários, que podem fazer sua inscrição no Hospital Padre Albino, das 15h00 às 17h00.
Eles fazem visitas, escrevem
cartas e desenvolvem outros trabalhos para melhorar a vida dos
pacientes e de suas famílias.

Emílio Carlos
implanta coleta de
lixo reciclável
Desde fevereiro de 2005 o
Hospital Escola Emílio Carlos
vem desenvolvendo um projeto
de coleta do seu lixo reciclável,
que em novembro foi estendido
aos seus funcionários.
O administrador do hospital,
José Reinaldo Marques, informou que os funcionários são
motivados a trazer lixo reciclável de casa para agregar ao do
hospital, que é vendido e a verba
vem sendo utilizada para compra
de uniformes para os diversos
setores, conforme deliberação de
uma comissão formada para coordenar o projeto.
“Como motivação para os
funcionários, explica o administrador, eles recebem duas folgas
mensais - uma por meio de sorteio e outra por maior quantidade em peso de lixo. Deste modo
todos poderão se beneficiar da
folga mensal”, conclui.
De 10/11/05 a 15/02/06 foram arrecadados 3.248 quilos de
lixo reciclável e o projeto já proporcionou a compra de uniformes para auxiliares e técnicos de
enfermagem e para os Serviços
de Higiene e Limpeza e Nutrição e Dietética. “A cada dez quilos de lixo o funcionário ganha
um cupom para participar do sorteio mensal da folga; teve um
funcionário que chegou a trazer
300 quilos de lixo”, disse a enfermeira Sílvia Brizoti, que integra a Comissão do Lixo Reciclável do HEC.
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GU A MED CO
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. Marco César Peruchi
Rua Maranhão, 1.241 – Fone: 3522.4762
• 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

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. Francisco Carlos de Lucca
Rua 7 de Fevereiro, 645 – Fone: 3524.4006
• 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
CLÍNICA MÉDICA/REUMATOLOGIA

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

CIRURGIA GERAL

CLÍNICA MÉDICA E HEMATOLOGIA

• 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

• Dr. Ederson Roberto de Mattos
Rua 7 de Fevereiro, 645 – fone: 3524.4006

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
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

ELETROCARDIOGRAFIA

• Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658 – Fone: 3522-3166
• Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 – Fone: 3522.3125
• Dr. Marco César Peruchi
Rua Maranhão, 1.241 – Fone: 3522.4762
• 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
HISTEROSCOPIA

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

• Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Maranhão, 1241 – Fone: 3521.1970
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA/
MASTOLOGIA/ONCOCIRURGIA PÉLVICA

• Dra. Andréa Cláudia Bertolo
Rua Belém, 1063 – Fone: 3523.8100
MEDICINA DO TRABALHO

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

ORTOPEDIA/MEDICINA

ESPORTIVA/TRAUMATOLOGIA

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

• 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. Luciana S. Devito Grisotto
Rua Aracaju, 645 – Fone: 3522.3104

• Dra. Adriana M. de Castro Nardi
Av. Orlando Zancaner, 301 - Fone: 3523.4185

• Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 – Fone: 3522.5586

• Dra. Gisele Maria Couto
Rua Aracaju, 821 – Fones: 3522.6322 –
3524.4936

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

• Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Bolívia, 94 – Fones: 3522.4566 –
3524.6500
• 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

(Obesidade e Emagrecimento)

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA

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

E ESTUDO DOS FLUXOS

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E
LENTES DE CONTATO

• Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289 – Fone: 3522.0242
• Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 – Fone: 3522.4070
• Dr. José Renato Pizarro

• 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
PSIQUIATRIA

Rua Belém, 723 - Fone: 3522.1166

• Dr. Vladair Aprigio A. de Mello

• Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455 – Fones: 3522.6216 /
3523.6051

Rua Manaus, 789 - Fone: 3522.3899

• 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

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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Colégio Catanduva estuda implantação de aulas de xadrez
O Colégio Catanduva iniciou suas aulas dia 25 de janeiro com uma novidade. A
diretora Profª Maria da Glória Souza informou que está sendo feita uma pesquisa de
interesse com objetivo de levantar número
de alunos que gostariam de freqüentar aulas de xadrez.
De acordo com ela, o Colégio Catanduva estabeleceu um número mínimo de interessados para a viabilidade de implantação
do curso.
O Colégio promoveu nos dias 8 (5ª a 8ª
séries) e 9 (1ª a 4ª séries) de fevereiro, às
17h30min, no anfiteatro, reuniões com os
pais para receberem informações sobre o
funcionamento da escola, bem como material sobre este assunto.

Renovado Reconhecimento
do curso de Medicina
da Fameca

Fameca inicia aulas dia 02/03 para o 1º ano
A Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA) inicia dia 02 de março
as aulas para os alunos do primeiro ano;
as aulas para os alunos do 2º, 3º, 4º e 5º
anos começaram dia 1º de fevereiro.
O vestibular da faculdade, realizado
dias 27, 28 e 29 de dezembro, registrou
25% de abstenção. 1.566 candidatos fizeram inscrição, sendo que 945 optaram
por fazer a prova em Catanduva e o restante em São Paulo. O resultado foi divulgado dia 27 de janeiro pela Vunesp e
a matrícula realizada dia 31.
Centro de Pesquisas
A Fundação Padre Albino terminou
a cobertura do Centro de Pesquisas com
animais de laboratório da Fameca, que
está sendo construído em área anexa à
faculdade, no Hospital Emílio Carlos, lo-

cal onde serão abrigadas cobaias e outros animais empregados em experiências de laboratório. De acordo com o Departamento de Obras, serão feitas agora
as instalações hidráulica e elétrica e depois entra na fase de acabamento.
O Centro terá 849,85 m2 de área
construída em dois blocos, sendo um
para cirurgia experimental, com secretaria, sala de aula, duas salas cirúrgicas,
central de material, vestiário e sala de
recuperação anestésica, e o segundo, o
Biotério, destinado aos animais, com salas específicas para cada espécie, três salas de pesquisa, área para curativo, área
de contenção para cães e área para contenção de mini pig.
O Centro de Pesquisas está orçado
em R$ 653.000,00 e deverá estar pronto
até o final deste ano.
IMPRENSA/FPA

O Diário Oficial da União de 13 de janeiro último publicou a Portaria nº 56, de 12/01/
06 do Ministro de Estado da Educação, Interino, Jairo Jorge da Silva, renovando o reconhecimento do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA),
mantida pela Fundação Padre Albino.
Na Portaria, o ministro cita a competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº
1.845, de 28 de março de 1996, e nº 3.860,
de 9 de julho de 2001, alterado pelo Decreto
nº 3.908, de 4 de setembro de 2001, e o Parecer nº 422/2005, da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo nº
23000.007206/2002-36, Registro SAPIEnS
n° 141442, do Ministério da Educação.

Centro de Pesquisa fica pronto até o final do ano.

Recanto celebra convênio com Secretaria Estadual
Dia 23 de janeiro último, às 16 horas,
no Recanto Monsenhor Albino, foi celebrado um convênio entre a entidade e a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social no valor de R$ 5.000,00 para
custeio.

O ato contou com as presenças da diretora técnica substituta da Divisão Regional
de Assistência e Desenvolvimento Social,
Edilena Maria Imbernom Sanches, da Secretária de Assistência Social do município,
Marta Maria do Espírito Santo Lopes, do
RECANTO
Diretor Social da Fundação Padre
Albino, Rodrigo Alonso Garcia,
e do Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr.
Olegário Braido.
Atividades
Na primeira semana de janeiro o Recanto realizou o Baile Feliz Ano Novo, uma atividade cognitiva com filmes e cantoria na
praça buscando a auto-estima de

todos os idosos. Na segunda semana foram
homenageados os aniversariantes do mês
com bolo, refrigerante e presentes e promovidos jogos adaptados.
Dia 25 os idosos foram ao Mc Donalds, sendo que os lanches, refrigerantes e sorvetes foram doados pelas sras. Janete Boso
e Ivete Salim.
Durante o mês os idosos foram visitados e visitaram seus familiares.
Banda
Dia 31 de janeiro, às 10h30min, a Banda Regimental de Música do CPI-5 da Polícia Militar apresentou-se no Recanto
Monsenhor Albino para idosos, funcionários e membros do Conselho de Curadores
e Diretoria Administrativa da Fundação.

Idosos participam de atividades promovidas no Recanto.
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FPA realiza seu 1º Leilão de Gado
A Fundação Padre Albino
realiza dia 30 de abril próximo,
a partir das 9h00, no Recinto de
Exposições João Zancaner, em
Catanduva, o seu 1º Leilão de
Gado, cuja renda será revertida
para os hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos.
“Nossa bandeira tem sido
oferecer o melhor tratamento
médico e humano aos pacientes
que procuram nossos hospitais,
recebendo-os com carinho, dando-lhes um tratamento digno e
devolvendo-lhes a saúde e a esperança de uma vida melhor”,
disse o presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. Olegário Braido.
Braido explicou que os Hospitais Padre Albino e Emílio Carlos são responsáveis pelo atendimento e retaguarda de uma
micro região composta por 18
municípios e uma população de
mais de 300 mil habitantes, mas
por se tratar de uma região onde
predominam as culturas de cana
de açúcar e laranja, recebe de
outras regiões do Estado e de
outros Estados uma população
flutuante que também é atendida pelos hospitais da Fundação.
Em 2005 somente o Pronto Socorro do Hospital Padre Albino
realizou 90.120 atendimentos e
o Ambulatório do Hospital Escola Emílio Carlos, 66.574 atendimentos.
Olegário Braido fez questão
de ressaltar que a conjuntura econômica e as dificuldades enfrentadas por entidades que trabalham
com a saúde, com a maioria dos
seus atendimentos feitos pelo
SUS, geraram, ao longo dos últimos anos, um déficit, tornando
difícil o investimento em manutenção, reforma e ampliação
de prédios e ampliação/modernização de serviços e equipamentos.
“Nosso déficit operacional
mensal gira em torno de R$
450.000,00, mas isso não nos
assusta, pois contamos com a
solidariedade que nos encoraja
na luta e nos incentiva a continuar nosso trabalho de devolver
saúde aos que precisam de nós,
a exemplo do Monsenhor Albino, que lutou e trabalhou muito,

sempre preocupado com a promoção social e com a melhoria
da condição de vida dos mais
necessitados, especialmente dos
doentes”, ressalta. O presidente
da Diretoria Administrativa da
Fundação lembra também que
foi graças ao trabalho incansável que Padre Albino conquistou
o apoio da comunidade para a
construção da Santa Casa de
Misericórdia de Catanduva, hoje
também chamado Hospital Padre Albino.
A Diretoria Administrativa
da Fundação está encaminhando um ofício aos prefeitos das
cidades beneficiadas pelo atendimento dos hospitais para que
colaborem com o leilão na doação de um bezerro ou uma prenda, assim como estimulando as
pessoas a comparecerem.
Para a organização do seu 1º
Leilão de Gado a Fundação Padre Albino formou uma Diretoria do Leilão, presidida pelo conselheiro Dr. José Rodrigues, tendo o conselheiro Edison Bonutti
como 2º presidente, o conselheiro Prof. Nélson Lopes Martins
como 1º secretário, a Sra. Ana
Tereza Fernandes Simielli como
2ª Secretária, o conselheiro Renato Centurion Stuchi como 1º
Tesoureiro e o Sr. Valdemar Bergamaschi como 2º Tesoureiro.
O leilão está tendo ainda a
colaboração das seguintes pessoas: Ademir Piovesan, Brás e
Edson (Dori) Valderrama (Nova
Cardoso), Antonio Simielli Filho, Célio Zanirato, Dr. Nilton
Candido, Dr. Roberto Jorge,
Dr. Pedro de Senzi e Moacir
Dosso (Catanduva), Ademir
(Bartolo) Gil Sanches (Novais), Francisco Albuquerque
(Tabapuã), Herculano Meneghesso, Ismael Meneghesso,
Ivanilde Ap. Bozoli Paschoal,
Cláudio Paschoal e Lourenço
Lorenceti (Marapoama), Paulo e
Hilário Nardacchione (Sales) e
Thiane (Vila Roberto).
Atendimentos
Os hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos, juntos, realizaram
174.833 atendimentos em 2005,
somando somente internações,
Pronto Socorro e Ambulatório.

Esses números estão assim distribuídos nos 18 municípios da
micro região de Catanduva:
Município

Internação
HPA

Ariranha
277
Catanduva
5.482
Catiguá
350
Elisiário
154
Fdo. Prestes
196
Irapuã
215
Itajobi
378
Marapoama
77
Novais
158
Novo Hte.
332
Palmares Pta. 458
Paraíso
207
Pindorama
765
Pirangi
187
Sales
130
Santa Adélia
452
Tabapuã
344
Urupês
317

Internação
HEC

136
3.800
197
81
122
111
182
17
79
225
209
128
440
112
82
317
205
169

P.S.
HPA

Amb
HEC

904
59.905
2.651
1.638
1.014
1.207
1.643
422
1.763
947
3.479
869
3.893
636
611
2.371
2.278
1.341

1.197
37.378
983
987
827
1.762
2.092
357
741
2.062
2.147
746
4.066
889
825
3.865
2.324
1.717

TOTAL

2.514
106.565
4.181
2.860
2.159
3.295
4.295
873
2.741
3.566
6.293
1.950
9.164
1.824
1.648
7.005
5.151
3.544
169.628

Senador Aloizio Mercadante
visita a Fundação
IMPRENSA/FPA

A recepção ao senador Aloizio Mercadante.

O senador Aloizio Mercadante, líder do governo no Senado,
esteve dia 03 de fevereiro último
visitando a Fundação Padre Albino. Acompanhado do deputado
federal Roberto Gouveia e da deputada estadual Beth Sahão, do
assessor regional Félix Sahão, assessores e lideranças políticas, ele
foi recebido pela Diretoria Administrativa da Fundação.
Dr. Olegário Braido informou
ao senador sobre o trabalho desen-

volvido pela Fundação em Catanduva e região e das dificuldades
enfrentadas. Por intermédio do
senador Aloizio Mercadante foi
incluída uma emenda de bancada
do PT na Câmara ao Orçamento
da União de 2006 no valor de R$
382.361,00 para aquisição de
equipamentos para a UTI Neonatal do Hospital Padre Albino.
O Ministério da Saúde aprovou o projeto, mas a verba ainda não foi liberada.

