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Faculdades Integradas já têm Diretor Geral, Vice e Coordenadores
As Faculdades Integradas Padre Albino já têm Diretor Geral,
Vice-Diretor e Coordenadores Pedagógico e dos cursos. O Conselho de Curadores da Fundação, reunido dia 07 de maio, elegeu o
Diretor Geral e Vice-Diretor. Os Coordenadores foram nomeados
pelo Diretor Geral. Página 12.

IMPRENSA/FPA

Mães e Enfermeiro
Neste mês de maio comemora-se duas datas importantes e que
têm muito a ver entre si: os dias das Mães e do Enfermeiro. Leia
matérias nas páginas 02 e 04.

Professor da Fameca faz transplante
de células da retina
Novidade da oftalmologia internacional, o transplante autólogo de retina já está sendo feito no Brasil. Dr. Rubens Siqueira, docente de Oftalmologia da Faculdade de Medicina de Catanduva
(FAMECA/Faculdades Integradas Padre Albino) é o primeiro médico brasileiro a adotar esta técnica, desenvolvida nos Estados Unidos há menos de um ano. Página 06.

Alcoolismo pode resultar em osteoporose
O consumo prolongado e abusivo de bebidas alcoólicas tem
vários efeitos negativos sobre o corpo humano, entre eles sobre o
osso, aumentando o risco de fraturas e de osteoporose, especialmente nos homens. Página 06.

Livro de receitas tem renda doada
ao Hospital “Emílio Carlos”
O livro de receitas É assim que se ajuda, lançado pelo CCAA
de Catanduva, tem destinada a renda de sua venda ao Hospital Escola Emílio Carlos e à Associação de Voluntários de Combate ao
Câncer de Taquaritinga. Página 09.
IMPRENSA/FPA

RESULTADOS A Fundação Padre Albino recebeu dirigentes do
NAPRA (Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia)
para apresentarem os resultados de sua atuação em 2006 que
contou com a participação de alunos dos cursos de Medicina e
Enfermagem. Página 11.

TALENTOS Dias 08 e 09 foi realizada nos hospitais Padre Albino
e Emílio Carlos uma Feira de Talentos, proporcionando aos
funcionários a exposição de trabalhos manuais confeccionados por eles. Página 08.
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Às Mães
Às Mães, que apesar das canseiras, dores e trabalhos, sorriem e riem, felizes,
com os filhos amados ao peito, ao colo ou
em seu redor; e às que choram, doridas e
inconsoláveis, a sua perda física, ou os
vêem “perder-se” nos perigos inúmeros da
sociedade violenta e desumana em que vivemos;
Às Mães, ainda meninas, e às menos
jovens, que contra ventos e marés, ultrapassando dificuldades de toda a ordem, têm a
valentia de assumir uma gravidez - talvez
inoportuna e indesejada – por saberem que
a Vida é sempre um Bem Maior e um Dom
que não se discute e, muito menos, quando
se trata de um filho seu, pequeno ser frágil
e indefeso que lhe foi confiado;
Às Mães que souberam sacrificar uma
talvez brilhante carreira profissional, para
darem prioridade à maternidade e à educação dos seus filhos e às que, quantas vezes,
precisamente por amor aos filhos, souberam
ser firmes e educadoras, dizendo um “não”
oportuno e salvador a muitos dos caprichos
dos seus filhos adolescentes;
Às Mães precocemente envelhecidas,

gastas e doentes, tantas vezes esquecidas de
si mesmas e que hoje se sentem mais tristes
e magoadas, talvez por não terem um filho
que se lembre delas, de as abraçar e beijar...;
Às Mães solitárias, paradas no tempo,
não visitadas, não desejadas, e hoje abandonadas num qualquer quarto, num qualquer
lar, na cidade ou no campo, e que talvez não
tenham hoje, nem uma pessoa amiga que
lhes leia ao menos uma carta dum filho...;
Também às Mães que não tendo dado
à luz fisicamente são Mães pelo coração
e pelo espírito, pela generosidade e abnegação, para tantos que por mil razões não
tiveram outra Mãe...
E, finalmente, também às Mães queridíssimas que já partiram deste mundo e que
por certo repousam já num céu merecido e
conquistado a pulso e sacrifício...
A todas as Mães, a todas sem exceção,
um abraço e um beijo cheios de simpatia e
de ternura! E parabéns, mesmo que ninguém
mais vos felicite! E obrigado, mesmo que
ninguém mais vos agradeça!
Fonte: APFN – Associação Portuguesa
de Famílias Numerosas

Caminhada
Às vezes nos sentimos meio perdidos,
sozinhos, e sentimos a necessidade de buscar novos caminhos para nossas vidas.
Nessa caminhada encontramos muitas
pedras que, lapidadas, transformam-se em
uma jóia preciosa: a experiência!
Encontraremos pessoas mais novas... E
com elas reaprenderemos a inocência perdida. Encontraremos pessoas idosas... E com
elas aprenderemos a ser maduros.
Aprenderemos que o fogo que queima
também esquenta as noites de frio.
Em algum momento nossa caminhada
será interrompida e aprenderemos que foi
apenas uma pausa para descanso da alma.
Às vezes achamos que perdemos algu-

mas pessoas, mas depois percebemos que
elas é que nos perderam.
Sentiremos medo e solidão, mas encontraremos sempre a mão amiga daquele que
foi crucificado por nós.
E se achamos que a caminhada é longa
demais, temos a garantia do abraço sempre
aconchegante daqueles que também dariam
a vida por nós: nossos pais.
Ao final desta grande caminhada que se
chama vida, perceberemos que o que realmente importa são aquelas coisas que poderemos carregar dentro de nossos corações.
Portanto, guarde somente os bons sentimentos. Assim chegaremos com coração
leve e a mala cheia de boas lembranças.

O grande risco
Rir é correr o risco de parecer tolo.
Chorar é correr o risco de parecer sentimental.
Estender a mão é correr o risco de se
envolver.
Expor seus sentimentos é correr o risco de mostrar seu verdadeiro eu.
Defender seus sonhos e idéias diante da
multidão é correr o risco de perder as pessoas.
Amar é correr o risco de não ser correspondido.
Viver é correr o risco de morrer.
Confiar é correr o risco de se decepcionar.

Tentar é correr o risco de fracassar.
Devemos correr os riscos, porque o
maior perigo é não arriscar nada.
Há pessoas que não correm nenhum
risco, não fazem nada, não têm nada e não
são nada. Elas podem até evitar sofrimentos e desilusões, mas não conseguem nada,
não sentem nada, não mudam, não crescem,
não amam, não vivem. Acorrentadas por
suas atitudes, elas viram escravas, privamse de sua liberdade.
Somente a pessoa que corre riscos é livre! Por isto, não evite o risco!
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junho
Junho
DIA/NOME

DIA/NOME

Hospital Padre Albino

01 – Orlei Gomes da Silva
02 – Fabiana Soares
Dr. Marcos Rodrigues Pinotti
03 - Maria Regina da Silva Schimitd
Vanusa Aparecida Pinheiro dos Santos
04 - Ivanilde de Lourdes Lima
Mariana Riva
Roseli Rodrigues II
05 - Maria Aparecida Yara Bertuqui
06 - Ana Elisa dos Santos
Ângela Maria G. Factore
07 - Lívia Maria Manzano
Vanda Aparecida Del Campo
08 - Andressa Alves Molina
Claudinéia B. C. da Silva
Luzia Fonseca Scarpini
Teresinha Leonilda Salles
09 - Dra. Maria Cecília G. Oliveira
10 - Eurides Pastori
Rogéria Perpétua Torres Gomes
Vera Lúcia Toppe da Silva
11 - Adriana Pereira dos Santos
Marina Alves Cardoso
Suzana Forcato Guimarães
12 - Cleonice Leonardi de Oliveira
Luciana Alves da Silva Machado
13 - Andréia Fernanda Lages de Souza
Antonia Ap. dos Santos
Magali Aparecida Bizarri
Rosa Maria Pereira
Thais Rodrigues Esteves
14 - Alexandra Gonçalves Martins
Aparecida de Fátima Silva
Heliana Maurício F. Pereira
Isaías Romana
15 - Eva Aparecida dos Santos
16 - Alessandra Moura Zago
Dorival Teixeira
Marisa Bovi
17 - Cássia Regina Moreira Ferreira
Cristine Nogueira Marques
18 - Iracema Alves Verna
Mariangela José Teixeira
Nadir Helena Coghi
19 - Andréia Cristiane do Nascimento
20 - Cleide Ap. Teciano Ruolla
22 - Clarice Gualdi Beatrice
23 - Delange Cristina Costa
Rosimeire Donizete Franco
24 - Jaquelini Brito Francisco
Paulo César Fatorelli
Zilda Ap. Rodrigues
Zilda Sousa Pereira Alves
25 - Carmen Garcia Morales
João Francisco da Silva
Michele Maria Mazenini

DIA/NOME

26 - Ivone Nogueira Ghannage
Joseli Ap. B. Sponhardi
27 - Alessandra Aparecida Marcomini
28 - Karina de Souza Sena
29 - Maria Aparecida Albino Alves Rosa
Dr. Wladimir Pedro Sestito
30 - Marly de Carvalho Fracasso
Sandra Maria da Silva Santos Grossi
Hospital Emílio Carlos

01 - Adriana Coimbra Pereira
Aparecida Meire M. Scandelai
Jorge Tudes dos Santos
Monise Gomes Fernandes
02 - Claudete Aparecida Mendes Salvador
12 - Isabel F. de M. Hernandes
Natália Cristina Roma
16 - Vanessa Bertolo Navarro
18 - Graciela Andréia dos Santos Souza
21 - Célia Regina do Nascimento O. Gonçalves
22 - Cibele Cristina R. Lopes
Patrícia Farina Vivaldini
Thiago Peres
25 - Manoel Moreira da Silva Filho
27 - Valdemir César Fioravante
28 - Davi Machado
29 - Maria Regina Mendes de Santi
Maria Sueli Bighelin
Nádia Barakat Kato
Faculdade de Medicina

02 - Prof. Sílvio Antonio Coelho
07 - Prof. Ricardo Santaela Rosa
08 - Fátima Aparecida Ferreira
Prof. Neder José Rocha Abdo
Prof. Ricardo Antonio Vick
12 - Profa. Celina Santaela Rosa
15 - Prof. Dalísio de Santi Neto
18 - Prof. João Ivaldo Cancian
21 - Prof. Paulo Ramiro Madeira
23 - Aline Mouco
24 - Dr. João Batista de Azevedo Pinto
João Rubens Sartori
25 - Solange Dotti

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

26 - Prof. Jaime João Jorge
29 - Prof. João José Dias
Faculdade de Enfermagem

01 - Profa. Maria Regina Lourenço Jabur
13 - Profa. Carina Tatiana Giunco
14 - Profa. Denise Gonzáles Stellutti de Faria
Faculdade de Direito e Administração

02 06 09 12 -

Alex Alberto Amaral da Silva
Prof. Eduardo Garcia Carrion
Carlos Roberto Ethevaldo
Prof. Alex Antonio Mascaro
Prof. Heveraldo Galvão
17 - Maria Lucília da Costa Oliveira
21 - Prof. Fernando Emanuel de Oliveira Mourão
22 - Prof. José Luís Santos de Oliveira
23 - Profa. Cristiane Miziara Mussi
26 - Prof. Joacyr Vargas
28 - Eliane Márcia Rodrigues
Escola Superior de Educação Física e Desportos

01 - Profa. Maria Sílvia Azarite Salomão
14 - Prof. Antonio Lourival Lourenço
20 - Prof. Benedito Lenoi dos Santos
Colégio de Aplicação

04 10 14 22 25 27 29 30 -

Profa. Adriana Helena Halley Uemura
Prof. José Luiz Eleno
Prof. Rogério do Carmo Alvarenga
Profa. Maria Flávia F. de Araújo Espada
João Francisco da Silva
Profa. Márcia Maciel Cerigioli
Profa. Regiceli B. de Almeida Farizato
Angélica Garcia Andreotti Rodrigues

02 06 21 24 29 -

Mara Regina Doto
Edna Rodrigues dos Santos Napedri
Fernanda Cristina Valle Nobre
Érica Natália Pinheiro
Tereza de Aguiar Souza

Recanto Monsenhor Albino

Padre Albino Saúde

06 - Luciana Dias Pereira da Silva
22 - Thiago Aparecido Guglielmetti
25 - Dra. Luciana Sabatini Doto Tannous Elias
Coordenadoria Geral

03 04 05 23 -

Celso Rodrigues Martins
Murilo Galacini Vieira
Maria Aparecida Sabella Sanches
João Paulo Martins
Membros do Conselho de Curadores

05 - Dr. Renato Segura Ramires Júnior
Membros Honorários da Fundação Padre Albino

19 21 24 -

Dr. Antonio Alberto G. Mergulhão
Dr. João Righini
Dr. João Walter Agudo Romão

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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Eternamente Mãe
MÃE...
que na presença constante me ensinou na pureza do seu coração a vislumbrar caminhos...
MÃE...
dos primeiros passos, das primeiras palavras...
MÃE...
do amor sem dimensão, de cada momento,
dos atos de cada capítulo de minha vida
não ensaiados, mas vividos em cada emoção...
MÃE...
da conversa no quintal, do acalanto do meu sono
aquecido de amor, aninhada em seu coração...
MÃE ...
do abraço, do beijo que levo na lembrança...
MÃE...
é você que me inspira a caminhar...
MÃE...
a presença de cada passo que o tempo não apaga: por mais longo e escuro que seja o caminho, haverá sempre um horizonte...
MÃE...
Mulher a quem devemos a vida, que merece o
nosso respeito, nossa gratidão e nosso afeto.
Autor Desconhecido

Um dia
Um dia o amor estendeu sua mão para o nada
e abriu-se o espaço.
Um dia o amor estendeu sua mão para o homem e abriu-se o encontro.
Um dia o amor se tornou vida
de sua vida e eu existi.
Um dia eu andei pelo mundo à procura de Deus.
Andei, vi uma mãe e encontrei-O!
Mãe sacrifício,
Mãe renúncia,
Mãe amor.
Colaboração: Gilberto Guedes

Datas Comemorativas
JUNHO
04 – Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão
05 – Dia Mundial do Meio Ambiente
07 – Dia da Liberdade de Imprensa
08 – Dia do Citricultor
09 – Dia do Porteiro e do Tenista
11 – Dia do Educador Sanitário
12 – Dia dos Namorados
13 – Dia de Santo Antonio e do Turista
15 – Corpus Christi e Dia do Paleontólogo
17 – Dia do Funcionário Público Aposentado
18 – Dia do Químico e do Imigrante Japonês
20 – Dia do Revendedor
21 – Início do Inverno
Dia da Mídia e do Intelectual
22 – Dia do Orquidófilo
24 – Dia de São João
25 – Dia do Imigrante
26 – Dia Internacional do Combate às Drogas
27 – Dia Nacional do Vôlei
29 – Dia de São Pedro e São Paulo
Dia da Telefonista e do Pescador
30 – Dia do Caminhoneiro

História de paciente
Carlos Altair Custódio
ARQUIVO DE FAMÍLIA

Carlos Altair Custódio, 24 anos,
solteiro, mora em São José do Rio
Preto. Pintor de avião, no dia 24
de março passado veio trabalhar
no Aeroclube de Catanduva. Terminado seu trabalho, ao atravessar a rua em direção ao seu carro,
uma moto em alta velocidade o
atropelou.
Levado para o Hospital Padre
Albino, com traumatismo craniano, ficou internado 35 dias, passando por várias cirurgias. Apesar
Carlos e seus pais, em casa, após a alta.
da gravidade do caso – ele perdeu
vários dentes e teve a visão afetada, Car- gada evitou uma fatalidade”. De acordo
los contou que sua recuperação foi nor- com ele, outros problemas surgiram duranmal, dentro das expectativas. No entanto, te sua recuperação, mas, “incansavelmenfaz questão de ressaltar que ela não seria te as equipes nunca desanimaram”, frisou.
possível sem a eficiência, a dedicação e o
De alta do hospital desde o dia 05 de
interesse de toda a equipe que o atendeu. abril, Carlos está de repouso em sua casa,
“Por tudo que passamos, eu e a Famí- tendo que fazer alguns retornos ao hospilia Custódio agradecemos pela eficiência tal. Apesar de tudo que passou ele se diz
dos médicos, dos enfermeiros, da assisten- feliz por poder rever seus pais, familiares e
te social, enfim de todos, disse Carlos, pois amigos. Agradecendo a Deus e todos os que
o rápido atendimento da equipe médica que o atenderam, Carlos disse que “a vida é bela
se encontrava de plantão naquela madru- e vale muito a pena viver”.

Quem é o enfermeiro?
O Dia do Enfermeiro é comemorado no
dia 12 de Maio. Parabenizando cada um desses profissionais publicamos essa matéria que
esclarece o que significa ser enfermeiro.
Muitas vezes vemos as pessoas procurarem pelo enfermeiro(a), sem ao menos ter conhecimento de quem é o enfermeiro; por isso
a necessidade de esclarecermos sobre a profissão de enfermagem.
Quem é o enfermeiro? Essa foi a pergunta realizada por professoras da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás que demonstrou que poucas
pessoas sabem a resposta.
Segundo o estudo, a maioria dos entrevistados, 18,5%, acredita que o enfermeiro é
uma espécie de auxiliar do médico, 17,4%
que é um profissional que trabalha com doenças, ou uma espécie de substituto do médico.
Um grupo de 11% ainda liga esse profissional
ao trabalho caritativo. No final do século XIX,
com o movimento de profissionalização da
área, foi que apareceu o termo Enfermeiro.
Nessa época a profissão foi entendida como
um trabalho, uma ação que transforma, uma
prática articulada e condicionada por diferentes necessidades e interesses.
Na sua prática profissional, a enfermagem
atua convivendo com corpos sadios e doentes,
atende na prevenção de doenças, mantém relacionamento com a família e comunidade a
fim de orientá-los quanto à promoção e restauração da saúde, cuida diretamente dos pacientes/clientes no sentido de buscar a reabili-

tação dos mesmos e orienta cuidados no domicílio.
A enfermagem é uma profissão antiga, que
veio ultrapassando barreiras durante séculos
e séculos para se tornar autônoma naquilo que
faz: cuidar das pessoas. Há três níveis de atuação da enfermagem, dependendo do grau
de escolaridade: universitário, médio e auxiliar. Cada nível de formação prepara profissionais para determinadas atribuições. Divide-se em: Enfermeiro(a), o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem.
Para ser Enfermeiro(a) é necessário ter
concluído o 2º grau, prestar o exame vestibular e, se for aprovado, fazer o curso de graduação em Enfermagem, que é de nível superior.
Portanto, o Enfermeiro é aquele profissional que
concluiu o ginásio, o colegial e o curso superior, estando apto para gerenciar o serviço de
enfermagem, administrar os cuidados de enfermagem e assistir ao paciente de forma sistematizada, organizada, individualizada, humanizada e integralizada.
O Enfermeiro é o profissional responsável pelo atendimento do paciente com qualidade, ao mesmo tempo em que administra e
organiza o trabalho dos técnicos e auxiliares
de enfermagem. É o profissional que cuida e
auxilia no processo de cura do ser humano paciente/cliente. Uma característica que distingue o Enfermeiro dos outros profissionais
de saúde é o cuidado.
Colaboração: Profª Maria Cristina de
Moura Ferreira
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“Aprende a dirigir o dinheiro, para que o
dinheiro não te dirija”. Emanuel

Conselho de um advogado
Um advogado de uma companhia mandou em circular as seguintes informações
para os seus empregados:
Não assine a parte de trás de seus cartões de crédito. Ao invés, escreva: “SOLICITAR RG”.
Ponha seu número de telefone de trabalho em seus cheques em vez de seu telefone
de casa. Se você tiver uma Caixa Postal de
Correio use este em vez de seu endereço residencial. Se você não tiver uma Caixa Postal, use seu endereço de trabalho. Ponha seu
telefone celular ao invés do residencial.
Tire xerox do conteúdo de sua carteira.
Tire cópia de ambos os lados de todos os
documentos, cartão de crédito, etc. Você saberá o que você tinha em sua carteira e todos
os números de conta e números de telefone
para chamar e cancelar. Mantenha a fotocópia em um lugar seguro. Também leve
uma fotocópia de seu passaporte quando for
viajar para o exterior. Sabe-se de muitas estórias de horror de fraudes com nomes, CPF,
RG, cartão de crédito, etc, roubados.
Infelizmente, eu, um advogado, tenho
conhecimento de primeira mão porque mi-

Culinária
Creme de abobrinha
Ingredientes
2 colheres (sopa) de óleo
3 colheres (sopa) de cebola picada
1 dente de alho picado
4 xícaras (chá) de abobrinha picada
1 xícara (chá) de tomate picado
sal a gosto
3 colheres (sopa) de salsa
3 colheres (sopa) de margarina
½ xícara (chá) de farinha de trigo
5 xícaras (chá) de leite
½ xícara (chá) de café em infusão
½ xícara (chá) de creme de leite
Modo de fazer
Em uma panela aqueça o óleo, doure a
cebola e o alho, acrescente a abobrinha e o
tomate e deixe refogar. Verifique o sal, retire do fogo e acrescente a salsa. Misture bem.
Reserve. À parte faça um creme branco com
a margarina, a farinha e o leite. Junte o café,
a abobrinha refogada e o creme de leite.
Sirva quente.
Dica: pode-se utilizar abobrinha italiana, brasileira ou ainda madura.

nha carteira foi roubada. Em uma semana,
os ladrões ordenaram um caro pacote de telefone celular, aplicaram para um cartão de
crédito VISA, tiveram uma linha de crédito
aprovada para comprar um computador, dirigiram com minha carteira.
Aqui vai um pouco de informação crítica para limitar o dano no caso de isto acontecer a você ou alguém que você conheça.
Nós fomos informados que deveríamos
cancelar nossos cartões de crédito imediatamente. Mas a chave é ter os números de
telefone gratuitos e os números de cartões à
mão, assim você sabe quem chamar. Mantenha estes onde você os possa achar.
Abra um Boletim Policial de Ocorrência imediatamente na jurisdição onde seus
cartões de crédito, etc., foram roubados. Isto
prova aos credores que você tomou ações
imediatas e este é um primeiro passo para
uma investigação (se houver uma).
Aqui está o que é talvez o mais impor-

Excesso de sol mata!
Relatório divulgado pela Organização
Mundial da Saúde aponta que até 60 mil
pessoas morrem por ano por excesso de exposição ao sol. Cerca de 40 mil dessas mortes são causadas por melanomas (tipo de
câncer de pele) malignos.
Os raios ultravioletas, que têm seu pico
entre 10h e 16h, também causam queimaduras e envelhecem a pele. Medidas simples,
como usar protetor solar diariamente, evitariam as mortes.
LIVRO
A Editora Larousse lançou mais um livro
da série “Guia de Saúde”. A obra “Pele e Sol”
foi escrita de maneira simples e tem como
objetivo explicar como o sol age na pele.
O guia detalha as funções e estruturas
da pele, além de como são feitos os diagnósticos e tratamentos das doenças provocadas pelo sol. Também ensina como se prevenir dos raios ultravioletas.
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.

tante que tudo: Chame imediatamente o SEPROC e SERASA (21 2253-5509) (e outros
órgãos de crédito se houver) para pedir que
seja colocado um alerta de fraude em seu
nome e número de CPF. Eu nunca tinha ouvido falar disto até que fui avisado por um
banco que me chamou para confirmar sobre
uma aplicação para empréstimo que havia
sido feita pela Internet em meu nome.
O alerta serve para que qualquer empresa que confira seu crédito saiba que sua informação foi roubada e eles têm que contatar você por telefone antes que o crédito seja
aprovado.

Dicas úteis
• Para limpar verduras, mergulhe-as em
água com um pouco de sal e vinagre. Os
bichinhos subirão à superfície da água, podendo ser recolhidos e jogados fora.

• A maçã é uma fruta que tem tudo a ver
com a culinária. Ela é um excelente acompanhamento para assados. Além disso, a
casca serve para fazer chás e pode ser acrescentada ao mate gelado para realçar o sabor. Inclusive, o chá é indicado para inflamações na bexiga. Mas lembre-se: para que
a maçã descascada ou cortada não escureça, deixe de molho em água salgada.
• Na hora de fazer uma lasanha, você
pode utilizar um procedimento simples para
deixar a massa mais saborosa. Em primeiro
lugar, evite o cozimento da massa antes de
ir ao forno. Basta colocar a massa de molho
em uma bacia de leite frio de um dia para o
outro. Depois do molho é só montar o prato
e levá-lo ao forno. Não deixe de colocar leite suficiente para cobrir toda a massa, pois
parte do líquido é absorvido pela massa,
deixando-a mais gostosa e fofinha.
• Às vezes, ao fazer uma salada, a aparência e consistência dos tomates é muito
flácida. Basta cortar os tomates no sentido
vertical para eles ficarem mais firmes.
• Para que os bifes de fígado fiquem
macios, acrescente um pouquinho de leite
ao temperar.
• Para limpar a geladeira faça uma solução de 1 litro de água morna e uma colher
de chá de bicarbonato de sódio. Retire os
alimentos da geladeira, deixe descongelar,
molhe um pano limpo nesta solução e passe
em todas as gavetas, prateleiras, inclusive
no congelador.
• Para amaciar o frango, coloque uma
pitada de fermento em pó no tempero.
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Transplante de células da retina já é realidade no Brasil
Professor da Fameca é o primeiro brasileiro a adotar esta técnica.
A mais recente novidade da oftalmologia internacional – o transplante autólogo de
retina – já está sendo aplicada no Brasil. Dr.
Rubens Siqueira, docente da disciplina de
Oftalmologia da Faculdade de Medicina de
Catanduva (FAMECA/Faculdades Integradas
Padre Albino) é o primeiro médico brasileiro
a adotar esta técnica, desenvolvida nos Estados Unidos há menos de um ano. Ele já operou quatro pacientes que estavam com a visão comprometida. Depois do transplante,
estes pacientes tiveram uma estabilização da
doença e melhora na qualidade de visão.
O transplante autólogo de retina começou a ser feito em seres humanos nos Estados Unidos há menos de um ano. O resultado dos primeiros testes foi publicado no
American Journal no começo do segundo
semestre de 2006. Recentemente, outros dois
trabalhos foram publicados na American
Ophtalmology e no British Journal of Ophtalmology. Este tipo de cirurgia é hoje a única
alternativa de combate a um dos dois tipos
da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), uma das maiores causas de cegueira em pessoas com mais de 50 anos.
A degeneração afeta a área central da
retina (mácula), responsável pela visão de
detalhes e de cores. Sem a mácula, a pessoa
fica praticamente impossibilitada de ler e fazer trabalhos manuais que exijam visão de
detalhes. A degeneração macular seca, responsável por uma grande parte dos casos da
doença, não tinha cura até hoje: os médicos

podiam no máximo indicar uma dieta e suplementos vitamínicos que poderiam diminuir os danos provocados. O transplante autólogo de células do epitélio da retina tem
demonstrado resultados promissores também
no tratamento cirúrgico da degeneração macular relacionada com a idade na forma úmida (responsável por 10 por cento dos casos,
mas muito mais devastadora).
Dr. Rubens Siqueira explica que o material para transplante é retirado do próprio
paciente. O médico levanta a membrana de
um ponto periférico da retina, retira cerca de
um milímetro quadrado do epitélio pigmentado (última camada da retina) e depois o
transplanta para o centro do fundo do olho
(mácula), onde a degeneração ataca. O epitélio pigmentado é fundamental para o funcionamento da retina e é ele que está em contato direto com as células fotorreceptoras (cones e bastonetes) que produzem a visão. Nos
pacientes com a degeneração macular o epitélio pigmentado é o primeiro a ser comprometido e depois os danos atingem a retina. O
transplante autólogo permite a restauração do
epitélio, melhora o metabolismo da retina e,
conseqüentemente, a qualidade da visão,
além de evitar que a doença progrida.
Dr. Rubens já conseguiu paralisar a DMRI
em três pacientes, sendo que um deles obteve
melhora visual. A vantagem do transplante
autólogo de epitélio pigmentado é que o risco
de rejeição é quase zero (o doador é o próprio
paciente) e este tecido libera fatores de cresci-

Alcoolismo pode resultar em Osteoporose
Estudo desenvolvido na Fameca vai ser publicado em revista científica internacional.
O consumo prolongado e abusivo de bebidas alcoólicas tem vários efeitos negativos sobre o corpo humano, sendo mais divulgado o efeito sobre o fígado. Menos conhecidos são os efeitos do alcoolismo sobre o osso, que resulta em redução do crescimento e da densidade óssea, aumentando
o risco de fraturas e de osteoporose, especialmente nos homens. No entanto, não se conhecia muito bem como o álcool afeta os ossos,
havendo evidências de que ele interfere negativamente com as células formadoras de
osso, chamadas osteoblastos.
Um estudo desenvolvido no Laboratório de Neurociência da Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA), sob a coordenação da Profa. Dra. Maria Luiza Nunes
Mamede Rosa, participação de vários alunos do curso de Medicina em colaboração
com pesquisadores da USP, ajuda a explicar o que acontece com os osteoblastos de

pessoas alcoólicas.
Nesse estudo, os pesquisadores mostraram que ratos que são habituados ao consumo diário de álcool apresentam defeitos nas
células-tronco presentes na medula óssea, dificultando a transformação das mesmas em osteoblastos e fazendo com que essas células
produzam menos osso. Isso contribui para explicar porque ocorre diminuição da densidade óssea como conseqüência do alcoolismo.
A colaboração com a USP, a primeira
de uma série que a Profª Maria Luiza pretende realizar, resultou em um artigo a ser
publicado na revista científica inglesa Journal of Apllied Toxicology, e possibilitou à
acadêmica do terceiro ano de Medicina da
FAMECA, Natália Prando, co-autora do
artigo, participar da realização dos experimentos com cultura de células-tronco realizados na USP, complementando sua formação acadêmica.

DIVULGAÇÃO

Prof. Rubens: primeiro brasileiro a
adotar a técnica.

mento, importantíssimos para a saúde dos
neurônios. Além disso, as células do epitélio
continuam se multiplicando: apesar do pedaço transplantado ser minúsculo, ele acaba refletindo em uma grande área da retina.
Dia 19 de abril último, Dr. Rubens Siqueira apresentou na Espanha o resultado dos
transplantes feitos por ele. Dr. Rubens fez
uma cirurgia ao vivo em Sevilha, em um curso do CIMO – Centro Internacional de Microcirurgia Ocular – uma das principais referências mundiais em oftalmologia.

Avaliadora do MEC
A Profa. Dra. Nilce Barril, docente de
Genética da FAMECA, participou no período de 18 a 20 de abril, na cidade de São Paulo, de Programa de Capacitação de Avaliadores Institucionais BASIs, promovido pelo
SINAES – INEP, órgão do Ministério da
Educação (MEC).
A capacitação reuniu 118 avaliadores
institucionais, dos quais apenas dois são representantes de cursos de medicina – uma
professora da USP de Ribeirão Preto e a
Profa. Nilce, da FAMECA.
CONGRESSO
Prof. Dr. José Alves de Freitas, Docente Titular de Clínica Médica I da FAMECA, foi escolhido como Membro da Comissão Científica do V Congresso Paulista de
Gastroenterologia, que será realizado de 28
a 30 de setembro próximo, no Campos do
Jordão Convention Center, em Capivari.
A promoção é da Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição de São Paulo.
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Empresa Júnior da Administração lança Programa Bolsa de Talentos
A FAECA Júnior, empresa
de consultoria do curso de Administração das Faculdades Integradas Padre Albino, apresentou dia 28 de abril, às 10h00, no
auditório da FAECA, o Programa Bolsa de Talentos, e lançou o
seu site, www.faecajunior.com.br
O Programa Bolsa de Talentos, segundo Prof. Cléber Peres,
Coordenador da Faeca Junior, é
um trabalho desenvolvido pela
Empresa Júnior em parceria com
a ACE - Associação Comercial e
Empresarial de Catanduva, Paróquia Imaculada Conceição, APAE
e curso de Educação Física e está
dividido em três projetos:
Projeto Estágio – visa aproximar alunos do curso de Administração aos empresários de Catanduva e região através do cadastro e organização dos currículos
de alunos interessados em
estágio e a solicitação das empresas. A princípio direcionado aos
alunos do curso de Administração, depois extensivo aos outros
cursos das Faculdades Integradas
Padre Albino, este cadastro dos
alunos e solicitação das empresas
será feito através do site da Faeca
Jr – www.faecajunior.com.br
com links no site da ACE e Paróquia Imaculada Conceição.
Projeto Emprego - voltado

para o público em geral, principalmente para pessoas que buscam empregos de nível operacional básico, sem formação, será
realizado em parceria com a Paróquia Imaculada Conceição e
com a ACE. O procedimento
para busca será o mesmo, através do site da Faeca Jr e links no
site da ACE e da paróquia.
Projeto Emprego para
portadores de necessidades especiais - Em razão da grande repercussão do Simpósio “Inserção
de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no Mercado de
Trabalho”, coordenado pelo Prof.
Laércio Pereira da Silva, várias
empresas começaram a fazer contato solicitando pessoas portadoras de necessidades especiais. A
partir dessa necessidade, a Faeca
Jr, em parceria com a ACE, Paróquia Imaculada Conceição,
APAE e o curso de Educação
Física disponibilizará em seu site
www.faecajunior.com.br, com
links para os sites da ACE e Paróquia Imaculada Conceição, um
cadastro com nomes de pessoas
portadoras de necessidades especiais e as organizações interessadas farão a solicitação.
Ao lançamento compareceram o vereador Nélson Lopes
Martins, representando a Funda-

Iniciada 10ª turma do “ABC da Informática”
O curso de Administração da FAECA iniciou dia 17 de abril as
aulas da 10ª turma do projeto social “O ABC da Informática”, curso de informática para pessoas carentes desempregadas. Ministrado sempre às terças-feiras, das 14h00 às 16h00, no laboratório de
informática da faculdade, o curso terá a duração de quatro meses.
Iniciado em 2002, o projeto já formou 138 pessoas.

Novos cursos de reforço para alunos de
Administração e Direito
Depois do sucesso dos cursos de reforço de Língua Portuguesa e Matemática realizados
em 2006, dia 28 de abril foram
iniciados novos cursos para os
alunos das primeiras séries dos
cursos de Administração e Direito. O objetivo é o desenvolvimento de atividades diferentes das trabalhadas em sala de aula a fim de,
aos poucos, ir diminuindo as
deficiências que os alunos trazem em sua bagagem cultural
com relação à Língua Portugue-

sa e Matemática.
Os cursos são ministrados
pelos professores Alexandre Teso
(Matemática) e Vera Lúcia Lopes
Spina (Língua Portuguesa), aos
sábados, com duas turmas no período da manhã e uma turma no
período da tarde, beneficiando 127
alunos, e se estendem até 30 de
junho próximo.
Estas atividades são organizadas pelo Núcleo de Extensão do
curso de Administração das Faculdades Integradas Padre Albino.

FAECA

FAECA Jr. apresenta programa e lança seu site.

ção Padre Albino e a Câmara
Municipal de Catanduva, o Presidente da ACE, Alexandre Nobalbos, Carlos José Dezuani Júnior, representando o Prefeito
Municipal, Padre Osvaldo de
Oliveira Rosa, da Paróquia Imaculada Conceição, representantes

da APAE, Direção, Coordenação,
professores e alunos do curso de
Administração.
Mais informações sobre o
Programa Bolsa de Talentos devem ser obtidas com o Prof. Cleber Peres pelo fone (17) 35212181.

Treinamento
Dia 05 de maio, das 10h00 às 12h00, todos os funcionários da
Faculdade de Direito e Administração Catanduva participaram do
treinamento “Como melhorar seu desempenho e os resultados da
Instituição”, ministrado pelo Prof. José Donizeti Biase.
O treinamento também teve o objetivo de alicerçar o relacionamento pessoal entre todos os funcionários, independentemente do
cargo que ocupam dentro da instituição de ensino.

Direito promove Fórum de Debates
sobre o Terceiro Setor
O curso de Direito promoveu
dia 28 de abril, a partir das 8h00,
no auditório da FAECA, um Fórum de Debates sobre o Terceiro
Setor, sob o tema “Responsabilidade Social: Aspectos Legais”.
Do Fórum participaram,
como expositora, Maria Aparecida Rosa, advogada e Técnica
em Desenvolvimento do Senac
de Catanduva, e como debatedores Rima Gorayb e Donizett Pereira, professores de Direito Civil do curso de Direito, e os alunos dos cursos de Direito e Administração.
O Coordenador do curso de

Direito, Prof. Dr. Alysson Mascaro, explica que “as ações comunitárias do Terceiro Setor,
composto principalmente pelas
entidades assistenciais de Catanduva e região, estão se desenvolvendo de forma vertiginosa, merecendo ampla discussão no meio
acadêmico”. Por isso, continua
ele, o curso de Direito decidiu
trazer à discussão o tema, “enfocando os aspectos legais sobre a
responsabilidade social, a cujos
efeitos estão adstritos todos os
segmentos da economia, com
vistas ao aprimoramento das técnicas de abordagem da matéria”.

Entre as 10 mais
A dissertação de Mestrado
“Sistematização da assistência
de enfermagem: proposta de
um software – protótipo” da
Profª Dircelene Jussara Sperandio, do curso de Enfermagem das Faculdades Integradas
Padre Albino, está entre as dez

mais visitadas no site
www.teses.usp.br, ocupando a
oitava posição.
Entre as teses mais visitadas das escolas de Enfermagem
da USP, de Ribeirão Preto e São
Paulo, a única a figurar no
ranking é a da Profª Jussara.
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FPA realiza o V Simpósio do Projeto Sentinela
A Fundação Padre Albino
realizou dia 19 de abril, a partir
das 8h00, no seu anfiteatro, o V
Simpósio do Projeto Sentinela
que teve como tema “Imunobiológico e a Gerência de Risco” e a
presença da Drª Clarice Alegre
Petramale, Coordenadora de Vigilância em Serviços Sentinela da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – Anvisa.
Dentro da programação do
Simpósio foram ministradas palestras pela Drª Clarice Alegre
Petramale; pelo Dr. Otávio Augusto Cintra, médico, docente da

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP); pela Drª
Mônica Regina Bocchi, médica veterinária do Grupo de Vigilância Epidemiológica de
São José do Rio Preto; pelo Dr.
Renato Kfouri, médico pediatra, diretor da Sociedade Brasileira de Imunização/São Paulo; pelo Dr. Pedro Pereira de
Oliveira Pardal, Professor Adjunto da disciplina de Doenças Tropicais e Infecciosas da
Universidade Federal do Pará,
médico especialista, Mestre
em Medicina Tropical e Co-

ordenador do Centro de Informações Toxicológicas de Belém (PA) e pelo Dr. Sérgio
Nishioka, médico infectologista e epidemiologista, Chefe do

Núcleo de Gestão do Sistema
Nacional de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária.
O Simpósio foi encerrado às
15h10.

Feira revela talentos dos
funcionários dos hospitais
IMPRENSA/FPA

Hospitais homenageiam mães funcionárias
IMPRENSA/FPA

Os Serviços Social, de Nutrição e
Dietética e de Enfermagem e o setor
de Recursos Humanos dos hospitais
Padre Albino e
Emílio Carlos ofereceram dia 09 de
maio, das 6h30 às
7h30 e das 15h30
às 16h30, um café Café para as mães funcionárias dos
para suas funcioná- hospitais.
rias em comemoração ao Dia das Mães.
No Hospital Emílio Carlos o café foi servido no refeitório e
no Hospital Padre Albino no anfiteatro 2, na rua 13 de maio.

Semana de Enfermagem
A Fundação Padre Albino
realizou de 09 a 12 de maio, no
anfiteatro na rua 13 de maio,
1064, a sua Semana de Enfermagem, que englobou a 7ª Semana
de Enfermagem da Unifipa/Enfermagem, o 3º Encontro de
Egressos da Unifipa/Enfermagem, a Semana de Enfermagem
do Hospital Escola Padre Albino
e a Semana de Enfermagem do
Hospital Escola Emílio Carlos.
A Semana foi iniciada com
a palestra “Dor no Recém Nascido”, pela Drª Luciana Sabatini Doto Tannous, médica intensivista do Hospital Padre Albino e em seguida houve o III
Encontro de Egressos da Unifipa/Enfermagem com o painel
“A experiência profissional dos
egressos da Unifipa/Enfermagem – atuação do enfermeiro
nos serviços de média e alta
complexidade na saúde individual e coletiva de Catanduva”.

No dia 10, às 14h00, houve
a palestra “Como lidar com a dor
no ambiente hospitalar”, pelo
psicólogo Fernando Celli, e às
19h30 o painel “Práticas e Saberes em Saúde Mental”, com
palestras do Prof. Ivanhoé Calache, docente da Unifipa/Enfermagem, do Prof. Cláudio Antonio Christante Errerias, psicólogo da Unifipa/Medicina, de Fernanda Lins, psicóloga da Secretaria de Saúde de Catanduva, e
de Cristiane Tayer, enfermeira
da Secretaria de Saúde de Catanduva.
Dia 11, às 15h00, foi realizado um Culto Ecumênico e às
19h00 o curso de extensão “Sistematização da Assistência de
Enfermagem – SAE”, ministrado pela Profª Drª Vânia Zaqueu,
docente da FAMERP/São José
do Rio Preto, que continuou no
sábado, dia 12, a partir das 8h00,
encerrando a Semana.

Feira quer estimular talento e o aumento da renda familiar.

O Grupo de Trabalho em
Humanização (GTH) dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos promoveram dias 08 e 09 de
maio uma Feira de Talentos, proporcionando a seus funcionários
a exposição de trabalhos manuais
confeccionados por eles. Na feira
os funcionários expuseram artesanato, pintura, doces e salgados,
bijuterias e trabalhos em tecidos,
como panos de prato.

A enfermeira Sílvia Brizoti,
membro do GTH, informou que
feira semelhante foi realizada no
ano passado, no Dia H (Dia da
Humanização) e obteve excelentes resultados. O objetivo, segundo ela, é que os funcionários possam desenvolver e divulgar seus
talentos, assim como contribuir
para o aumento da renda familiar.
Esta é a primeira feira do ano e
será realizada a cada dois meses.

Mutirão de Próstata do “Emílio
Carlos” atende 133 pacientes
O Hospital Escola Emílio Carlos atendeu 133 pacientes de Catanduva e região no Mutirão de Próstata realizado dia 20 de abril, a
partir das 13h00.
O atendimento foi feito pelos urologistas Drs. Ronaldo Nami
Pedro, Carlos Manoel Alves Ferreira e Sérgio Tagliari, que dispensaram seis pacientes e encaminharam 127 para exames. A consulta,
os exames e a cirurgia, se for o caso, são gratuitas.
AVOHPA

VISITA Ronald McDonald, personagem símbolo da rede
McDonald‘s, visitou a Pediatria do Hospital Padre Albino dia 27
de abril último. O objetivo da visita foi o de proporcionar às
crianças um momento de alegria, através de mágicas e brincadeiras, valorizando a fraternidade e a amizade.
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Livro de receitas tem renda doada ao “Emílio Carlos”
A diretora do CCAA de Catanduva, Rosmari Calza Ornellas,
lançou o livro de receitas É assim que se ajuda, cuja renda da
venda dos exemplares será doada ao Hospital Escola Emílio
Carlos e à Associação de Volun-

tários de Combate ao Câncer de
Taquaritinga.
O livro traz 195 receitas (doces e salgadas) que, segundo
Rose Ornellas, foram classificadas pelos alunos e familiares do
CCAA de Catanduva e Taqua-

Nélson Martins pede iluminação na
marginal de acesso ao “Emílio Carlos”
A Câmara Municipal de
Catanduva, em sua reunião de
23 de abril último, aprovou requerimento do vereador Nélson
Lopes Martins dirigido ao Prefeito Afonso Macchione Neto,
assim como ao setor competente, para que estudem a possibilidade de iluminação da marginal de acesso ao Hospital Escola Emílio Carlos, sentido Avenida São Vicente de Paulo ao
hospital.
No requerimento, Nélson

Martins ressalta que o Hospital
Emílio Carlos é freqüentado por
pacientes, médicos, estudantes e
profissionais da área de saúde e
que recebe à noite inúmeras pessoas que lá trabalham, estudam
ou recebem atendimento médico. Por fim, alerta que não há iluminação na marginal de entrada
ao Hospital Escola Emílio Carlos, para quem chega pela Avenida São Vicente de Paulo, “deixando aquele local em situação
de grande insegurança”.

Professor da Educação Física apresenta
trabalho sobre caminhada em Congresso
Prof. Ms. Marcelo Porto,
docente do curso de Educação
Física da ESEFIC/Faculdades
Integradas Padre Albino, participou do V Congresso Internacional de Educação Física e Motricidade Humana e do XI Simpósio Paulista de Educação Física,
na cidade de Rio Claro, realizados entre 30 de abril e 02 de maio.
Na oportunidade, Prof.
Marcelo Porto apresentou resultados parciais da pesquisa “Análise da influência da prescrição
individualizada da atividade física sobre a eficiência e segurança em praticantes de caminhada”, que realiza com a participação de um grupo de alunos
do último período do curso de
Educação Física matutino, que

compõe parte do grupo de pesquisa - Luciana Peñao, Nathália
Thaize Túlio, Vânia D. Câmara
e Júlio Gonçalves. Sob a supervisão do Prof. Porto, o grupo desenvolve um programa de orientação à caminhada com voluntários que praticam a atividade
física no Conjunto Esportivo
municipal.
“A participação em congressos e a publicação de artigos resultantes de pesquisas desenvolvidas na faculdade confirma a
necessidade de busca constante
do conhecimento na atualização
do profissional de uma das áreas
que mais se desenvolve”, ressalta a Profª Ms. Liana Romera,
Coordenadora de Pesquisa do
curso de Educação Física.

ritinga “como as mais gostosas,
fáceis e econômicas”.
Para a diretora do CCAA, o
envolvimento dos pais, a alegria
das crianças, o senso de cidadania
e responsabilidade de todos foram
realmente os verdadeiros ingredientes do livro, “os mais impor-

tantes, os quais saboreamos durante todo o tempo e até agora”.
O exemplar do livro custa
R$ 20,00 e pode ser adquirido
no CCAA de Catanduva e no
Hospital Emílio Carlos através
do telefone 3531.3200.

Recanto recebe alimentos

RECANTO

A Comissão Organizadora da IV Festa do Dia
do Evangélico de Catanduva esteve dia 27 de
abril último no Recanto
Monsenhor Albino para
entregar os alimentos arrecadados na promoção
realizada dia 21 do mesmo mês no Recinto de
Exposições João Zancaner. O Recanto recebeu
150 quilos de arroz, 150
quilos de feijão e 25 quilos de macarrão.
No dia de Páscoa, os
idosos tiveram um almoço especial oferecido e
servido pelos membros Membros da Comissão entregam
os alimentos.
do Lions Clube de Catanduva, recebendo depois um coe- contribuirá com bolo doce e sulhinho de espuma com um ovo cos para a realização da festa dos
aniversariantes do mês. A comede chocolate.
Todos os meses, o Grupo de moração será realizada sempre
Voluntárias “Amigas da Alegria” na segunda terça-feira do mês.

Bodas de Ouro beneficente
O casal Juliano-Maria Daisy Basaglia celebrou Bodas de Ouro
de casamento de uma maneira diferente. Na comemoração, dia 23
de fevereiro último, no Buffet Mazzi, o casal pediu que os convidados não levassem presentes, mas fizessem doação em dinheiro.
O valor arrecadado, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
foi doado ao Recanto Monsenhor Albino, sendo que sua Supervisora, Irmã Anália Nunes, adquiriu sete cadeiras de rodas, que vão
ajudar muito na assistência aos idosos mantidos pela entidade.
RECANTO

Fundo Social presenteia mães internadas
A presidente do Fundo
Social de Solidariedade de
Catanduva, Eloá Martins
Macchione, visitou dia 11
de maio os hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos para
entregar uma “nécessaire”
às mães internadas. A
homenagem pelo Dia das
Mães beneficiou 150 mães –
100 no “Padre Albino” e 50
no “Emílio Carlos”.

Gesto nobre rendeu 7 cadeiras de rodas ao Recanto.
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GU A MED CO
ACUPUNTURA

CLÍNICA MÉDICA

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

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

BRONCOSCOPIA

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

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

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

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

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

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

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

CLÍNICA MÉDICA/REUMATOLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Dra. Luciana S. Devito Grisotto
Rua Aracaju, 645 – Fone: 3522.3104
• Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 – Fone: 3522.5586
NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)

Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral
eletroneuromiografia e potenciais
evocados auditivo e visual

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

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

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

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

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

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

(Obesidade e Emagrecimento)

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

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA E
LENTES DE CONTATO

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

NUTROLOGIA

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

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

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

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

PSIQUIATRIA

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

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

• Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Telefone 35224045
• Dr. Ronaldo Nami Pedro
Rua Cuiabá, 413 – Fone: 3522.1369
• Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850 – Fone: 3523.2511
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

• Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº.
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NAPRA apresenta resultados de 2006
Dia 09 de maio, às
9h30min, a Fundação Padre Albino recebeu dirigentes do NAPRA (Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia)
que vieram a Catanduva para
apresentar os resultados de sua
atuação em 2006 que, através de
uma parceria, contou com a participação de alunos dos cursos
de Medicina e Enfermagem,
atuando na área de saúde.
A reunião aconteceu na Coordenadoria Geral, no prédio do
Hospital Escola Emílio Carlos,
e o vice-presidente do Napra,
Marcelo Salazar, informou que
além de apresentar os planos
para 2007 veio conversar com
dirigentes da Fundação Padre
Albino para a renovação do convênio assinado no ano passado.
No trabalho desenvolvido

em 2006, Marcelo Salazar destacou a implantação do programa de tele-medicina (inédito na
Amazônia brasileira), a formação de multiplicadores locais e
o atendimento médico-odontológico para mais de mil pessoas,
distribuídas em cerca de 30 comunidades ribeirinhas do baixo
Rio Madeira, além de projetos
de educação e desenvolvimento
de trabalho e renda. Para este
trabalho, desenvolvido em julho
do ano passado, o Napra contou
com a participação de 10 alunos
dos cursos mantidos pela Fundação Padre Albino, sendo 9 de
medicina e um de enfermagem.
O Diretor Geral das Faculdades Integradas Padre Albino,
Dr. Nélson Jimenes, disse que
mantendo o co-patrocínio com o
Napra, a Fundação Padre Albino

Avaliador do MEC
O Coordenador do curso de
Direito das Faculdades Integradas
Padre Albino, Prof. Dr. Alysson
Leandro Mascaro, participou, de 18
a 20 de abril, em São Paulo, do Programa de Capacitação de Avaliadores Institucionais BASIs, promovido pelo Sinaes - INEP, órgão
do MEC (Ministério da Educação).
Com isso, Alysson Mascaro
passa a ser avaliador oficial do
MEC junto aos cursos de Graduação em Direito de todo o país.
LANÇAMENTO DE LIVROS

Dia 18 de abril, Prof. Dr. Alys-

son Leandro Mascaro, lançou,
em São Paulo, seus dois novos
livros jurídicos - “Introdução
ao Estudo do Direito” e “Lições de Sociologia do Direito”.
Os dois livros, publicados pela
Editora Quartier Latin, são
obras que aprofundam o estudo didático de duas disciplinas
fundamentais para a formação
do aluno de Direito. As obras,
já antes do lançamento, estão
sendo recomendadas como manuais por inúmeras faculdades
de Direito e universidades por
todo o país.

Docente da Medicina faz palestra em
Congresso de Cardiologia
Dr. Fernando Devito, docente de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Catanduva
(FAMECA/Faculdades Integradas Padre Albino), participou,
como convidado, do XXVIII
Congresso da SOCESP (Sociedade de Cardiologia do Estado de
São Paulo) realizado de 28 a 30
de abril passado, em São Paulo.
Dr. Fernando foi convidado

para ser Avaliador dos trabalhos
científicos apresentados (Temas
Livres) e também na qualidade de
palestrante, participando da Mesa
Redonda em conjunto com a Drª
Amanda M. R. Souza, Diretora do
Instituto Dante Pazzanese, e o Dr
Ênio Búfalo, Professor Titular
da Escola Paulista de Medicina,
quando fez a palestra “Os Stents
Revestidos estão sob ameaça?”

Museu organiza exposição em
homenagem a Padre Synval
O Museu Padre Albino organizou uma exposição fotográfica
em homenagem aos 72 anos de
idade do padre Synval Januário,
que está exposta na Igreja de São
Francisco de Assis até o dia 31
de maio.

De acordo com informações
do diretor do Museu, Prof. Sérgio
Bolinelli, são cerca de 70 fotos
lembrando várias passagens da
vida de padre Synval, que foi presidente do Conselho de Curadores da Fundação Padre Albino.

IMPRENSA/FPA

evidencia a importância do projeto não só para as
comunidades
atendidas como
também para os
seus alunos, que
deixam a sala de
aula para conhecer
e pôr em prática o
que aprenderam na
faculdade, obtendo, assim, maior
Napra apresenta resultados e renova
capacitação e quaparceria com a FPA.
lidade de ensino.
Com a participação de seus alunos
Da reunião, além de Marceno Napra, afirma Dr. Jimenes, a lo Salazar, participaram Dr. OleFundação Padre Albino está apenas gário Braido e Prof. Nélson Loampliando o seu papel social, que pes Martins, respectivamente
já desenvolve em Catanduva e re- presidente e vice-presidente da
gião com inúmeras atividades de ex- Diretoria Administrativa da
tensão.
Fundação Padre Albino, Dr. NélO NAPRA é um projeto in- son Jimenes, Diretor Geral das
terdisciplinar voltado para o de- Faculdades Integradas Padre Alsenvolvimento de populações ri- bino, Dr. Ricardo Santaela Rosa
beirinhas da Amazônia e de es- e Dr. Carlos Roberto Surian, restudantes universitários. Apóia as pectivamente Coordenador de
comunidades com ações em saú- Extensão e docente do curso de
de, educação e produção.
Medicina, e alunos da FAMECA.

Medicina lança especialização em
doenças infecciosas e parasitárias
A Faculdade de Medicina de
Catanduva (FAMECA/Faculdades
Integradas Padre Albino) está com
inscrições abertas para o curso de
Especialização lato sensu “Doenças infecciosas e parasitárias - Enfoque em diagnóstico molecular”.
Dirigido a profissionais graduados em Medicina, Enfermagem, Farmácia ou Farmácia e
Bioquímica, Biomedicina, Ciências Biológicas e Odontologia, o
curso terá carga horária de 360
horas, com aulas teóricas e práticas quinzenais, aos sábados, e
duração de 20 meses, incluindo
a apresentação de monografias.
O Coordenador do curso,
Prof. Dr. Manzélio Cavazzana Júnior, explicou que com o avanço
do crescimento populacional e
também das migrações intercontinentais, a disseminação de doenças infecciosas e parasitárias ocorre em velocidades alarmantes, resultando para os profissionais das
áreas da saúde humana, veterinária e ciências biológicas verdadeiras batalhas com relação ao controle de epidemias como AIDS,
Dengue, Leishmaniose, Malária,
Tuberculose e uma grande diversidade de parasitoses intestinais.

Diante disso, continua ele,
a FAMECA reuniu pesquisadores e professores titulados nas
melhores instituições de ensino do país em um curso que tem
como principal objetivo capacitar profissionais das áreas de
saúde e ciências biológicas a
utilizar técnicas moleculares
(PCR) e imunológicas para o
diagnóstico de doenças infecciosas e parasitárias e também
o conhecimento técnico necessário para a atualização e/ou
implantação destes métodos
em sua rotina de trabalho.
“Além do domínio destas técnicas este curso também pretende proporcionar um entendimento mais profundo das relações parasita-hospedeiromeio ambiente no controle de
endemias, evidenciando principalmente o gerenciamento de
equipes multiprofissionais”, finaliza Prof. Manzélio.
O curso, ministrado por docentes titulados pela Unesp/
Araraquara, USP/Ribeirão Preto e São Paulo, entre outras, disponibiliza 45 vagas. Mais informações na secretaria da FAMECA, fone 3531.3222.
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Definidos Diretor Geral, Vice e Coordenadores
das Faculdades Integradas Padre Albino
O Conselho de Curadores
da Fundação Padre Albino,
reunido na noite do dia 07 de
maio, elegeu os conselheiros
Dr. Nélson Jimenes e Dr. Antonio Hércules, respectivamente, Diretor Geral e ViceDiretor das Faculdades Integradas Padre Albino. A eleição
do Diretor Geral foi o primeiro passo para a implantação
das faculdades integradas, que
foram autorizadas pela Portaria nº 301, de 11/04/07, publicada no Diário Oficial da
União em 12/04/07.
A direção geral das faculdades, em seguida, nomeou os seus

Coordenadores:
Coordenadora Pedagógica:
Profª Drª Dulce Maria Silva Vendrúscolo
Coordenador do curso de Administração: Prof. Joacyr Vargas
Coordenador do curso de
Direito: Prof. Dr. Alysson Leandro Mascaro
Coordenador do curso de
Educação Física: Prof. Ms. Vagner Alexandre Marques
Coordenadora do curso de
Enfermagem: Profª Ms. Dircelene Jussara Sperandio
Coordenador do curso de
Medicina: Prof. Dr. José Alves
de Freitas.

Colégio de Aplicação comemora Dia das Mães

COLÉGIO DE APLICAÇÃO

Fundação realiza seu 2º Leilão de Gado dia 03/06
A Fundação Padre Albino
realiza dia 03 de junho próximo,
a partir das 11h00, no Recinto de
Exposições João Zancaner, em
Catanduva, o seu 2º Leilão de
Gado, cuja renda será revertida
para os hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos.
A Diretoria Administrativa
encaminhou 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. Usinas e empresas, também visitadas pelos voluntários, estão colaborando.

Para a organização do 2º
Leilão de Gado foi formada uma
Diretoria do Leilão, presidida
pelo conselheiro Edison Bonutti, com 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 conselheiro Valdemar Bergamaschi como 2º Tesoureiro,
com apoio dos voluntários Antonio Simielli Filho e irmã Ana
Maria Custódio.
O leilão tem ainda a colaboração de voluntários de Catanduva e região.
DIVULGAÇÃO

O Colégio de Aplicação Unifipa realizou dia 09 de maio, às 19h,
na quadra coberta, uma comemoração pelo Dia das Mães com a participação dos alunos dos Cursos Infantil e Fundamental I (1ª a 4ª séries).
As mães dançaram, cantaram, brincaram e se emocionaram! Após
as apresentações de danças e teatro, entre outras, os alunos presentearam suas mães com um livro de receitas sugeridas pela nutricionista do
Projeto Alimentação, Maria Ângela Figueiredo Tuma. Ao final o Colégio serviu um coquetel com essas receitas.

EMOÇÃO No leilão de gado de Irapuã, realizado dia 29 de abril,
foi leiloado o martelo utilizado pelo saudoso leiloeiro Tiane. O
pecuarista Toninho Simielli arrematou o martelo e presenteou seu
filho, Américo Simielli, que deu continuidade ao leilão. Tiane faleceu dia 11 de maio de 2006, vítima de acidente automobilístico.

