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Fundação é credenciada para radioterapia
A Fundação Padre Albino obteve, da Secretaria de Estado da Saúde, o credenciamento para implantar o seu Serviço de
Radioterapia. O processo estava em tramitação há seis meses e foi acelerado com a ajuda do chefe da Casa Civil, Dr. Aloysio
Nunes Ferreira Filho. Última página.
Imprensa/FPA

Hospitais e plano têm novos PABX
Para melhorar ainda mais o atendimento, os hospitais Emílio
Carlos e Padre Albino e o Padre Albino Saúde adquiriram novos
centros de distribuição telefônica - PABX. Página 06.
Arquivo

3ª VISITA A terceira visita mensal dos conselheiros aos Departamentos da Fundação foi feita ao Recanto Monsenhor Albino
dia 17 de setembro. Última página.

Hospital Emílio Carlos orienta
funcionários sobre a Influenza H1N1
A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital Emílio Carlos realizou treinamento sobre a Influenza H1N1
aos seus funcionários. Página 06.

Medicina apresenta trabalho
em congresso em Salvador
O trabalho do Prof. Olavo de Carvalho Freitas, da disciplina de
Fisiologia da Medicina do curso de Medicina das FIPA, foi apresentado no 64º Congresso Brasileiro de Cardiologia, em Salvador, no
dia 14 de setembro último. O trabalho foi elaborado com a colaboração de alunos e da UNESP de Ilha Solteira. Página 09.

SEMANA A XVIII Semana Monsenhor Albino foi realizada de
14 a 20 de setembro, com uma programação que envolveu todos
os Departamentos da Fundação. As imagens da Semana, como a
da entrega do Troféu Monsenhor Albino ao Dr. Alysson Mascaro
e do Troféu Fundação Padre Albino aos funcionários Marco Salvador e Mauro Assi, estão nas páginas 7 e 8.

FIPA é homenageada por
participação em prêmio
Divulgação

Alunos do 5º ano do Direito
obtiveram aprovação na OAB
Os alunos Juliana Alves Porto e Gabriel Tarsitano Ribeiro, que
cursam o quinto ano do curso de Direito das FIPA, obtiveram aprovação na primeira fase do último exame da OAB, mesmo faltando
ainda praticamente um semestre para integralização dos créditos
necessários à obtenção do grau de bacharel. Página 11.

Profª Márcia Correa e Dr. Paulo Saad,
presidente do Instituto Cidadania Brasil.

As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA), através do curso de
Enfermagem, receberam uma placa
de homenagem pela sua participação na Edição Nacional do Prêmio
Cidadania sem Fronteiras 2009,
promovido pelo Instituto da Cidadania Brasil e Ministério da Ciência e
Tecnologia – Secretaria de Ciência
e Tecnologia para Inclusão Social.
Página 13.
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A amabilidade
O ser valente não exclui o ser cortês.
O padre José Luís Martin Descalzo contava uma passagem ocorrida a um companheiro de trabalho. Este amigo voltava do escritório para casa. Ao chegar à estação do metrô
pediu, como sempre, uma passagem. Mas ao
pagar teve uma surpresa.
A garota que o atendia lhe respondeu
com um sorriso tímido: “Hoje o senhor não
precisa pagar”. O homem, sem entender o
gesto, ficou um tempo quieto e depois perguntou o porquê. “Porque ontem o senhor
partiu sem pegar o troco”, respondeu a moça
do lado de dentro do guichê.
Por acaso ela se lembrava do rosto? Sabia quem ele era? Nada disso. A garota sequer estivera trabalhando no dia anterior,
mas uma colega lhe havia dito pela manhã:
“Quando chegar um senhor que sempre nos
cumprimenta com um bom-dia, diga-lhe que
hoje não tem de pagar”. Com essa referência,
a moça do turno soube reconhecer corretamente de quem se tratava.
Uma bonita experiência que faz brilhar
a nobreza de um coração. Entretanto, esta
mesma luz põe de manifesto a obscuridade
de tantas pessoas que já se esqueceram de
ser amáveis com os demais.
Quantas pessoas passavam por aqueles
guichês do metrô de Madrid! E somente uma
delas era inconfundível porque era “o senhor
que sempre nos diz bom-dia”.
Na cultura que se vai impondo nos dias
atuais, parece que ser amável é ser tímido,
fraco ou, simplesmente, tonto. Expressões
que denotam respeito e educação são evitadas, já que, usando-as, nos faria ficar mal
diante do nosso “círculo de amizades”.
Se digo muito obrigado ao garçom que

me serve a mesa, faria entrever que tenho
necessidade de seus serviços.
Como em todos os casos implica uma degradação da nossa grande personalidade, é
melhor não as usar para poder aparentar alguém viril e seguro de si mesmo.
Ser amável não equivale à falta de coragem. Pelo contrário, produz mais admiração e
gratidão quem diz: “Por favor, passe o senhor”,
do que quem simplesmente se coloca ao lado
para sair da frente de uma porta. Ser cordial
indica maior integridade e domínio do que
mostrar um rosto frio de absoluta indiferença.
O “durão” se faz respeitar pelo temor; o
cortês é sempre respeitado pelo que é.
Diariamente temos centenas de oportunidades para ser amáveis com os demais. Basta
pensar que, a cada manhã, podemos dizer
“Bom-Dia” aos nossos pais, ao nosso cônjuge,
ao nossos filhos, aos professores, aos colegas
do escritório ou ao motorista do ônibus em
que viajamos.
Ceder o assento no metrô a uma senhora
ou um ancião pode-se fazer com facilidade.
Desejar um bom-dia de trabalho a quem nos
serve o café da manhã não custa muito. Oportunidades, pois, nunca faltam; só devemos
descobri-las e torná-las costumes.
Este tipo de detalhes é o que muda rostos e alegra ambientes inteiros. As relações
se estreitam. Os sorrisos se multiplicam.
Desfruta-se o trabalho. O coração rejuvenesce. Acrescenta-se o desejo de compartilhar o
tempo. Por quê? Porque as pessoas se sentem tratadas com respeito e dignidade do
que verdadeiramente são: pessoas e filhos de
Deus. E tudo isso depende tão só de um simples “Bom-Dia”.
Vença o mal com o bem!

A crítica
Convidado a fazer uma preleção sobre a
crítica, o conferencista compareceu ante o
auditório superlotado, sobraçando pequeno
fardo.
Após cumprimentar os presentes, retirou
os livros e a jarra d’água de sobre a mesa, deixando somente a toalha branca.
Em silêncio, acendeu poderosa lâmpada, enfeitou a mesa com dezenas de pérolas
que trouxera no embrulho, várias dúzias de
flores colhidas de corbelhas próximas. Logo
após, apanhou da sacola diversos “biscuits”
de inexprimível beleza, representando motivos edificantes, e enfileirou-os com graça. Em
seguida, situou na mesa um exemplar da Bíblia Sagrada em capa dourada. Depois, com o
assombro de todos, colocou uma pequenina
lagartixa num frasco de vidro.
Só então comandou a palavra, perguntando:
- Que vedes aqui, meus irmãos?
E a assembleia respondeu, em vozes discordantes:
- Um bicho! - Um lagarto horrível! - Uma

larva! - Um pequeno monstro!
Esgotados breves momentos de expectação, o pregador considerou:
- Assim é o espírito da crítica destrutiva,
meus amigos! Não enxergastes o forro de
seda lirial, nem as flores, nem as pérolas, nem
as preciosidades, nem a Bíblia Sagrada, nem a
luz faiscante que acendi. Vistes apenas a diminuta lagartixa...
E concluiu:
- Nada mais tenho a dizer...

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br
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Aniversários - OUTUBRO
DIA / NOME
Coordenadoria Geral
30 – Gilvandro Francisco Zeliboni

Hospital Padre Albino
01 – Amanda Tereza Paulino
Cláudia do Rosário Souza Silva
Luciane Félix de Moura
Marceli Cristina Marinho Mambelli
Mariana de Fátima Verza
02 – Amador Gomes da Silva
Angela Maria Fiumani
Fabiana Aparecida Custódio Fonseca
Fabiana Bertoluci
Renato Nunes de Siqueira
03 – Ariane Ranzani Rigotti
Nilza Aparecida Moreira Vicentim
Perla Dione Parente Rodrigues
04 – Gabrielle Zammataro Marsilio
Jaqueline Pereira Nicolosi
Lucas Claro Perin
05 – Ester Campos
06 – Márcia de Fátima Martins Passone
Rafael Augusto Abrahão Vieira
07 – Valteir Fortunato
08 – Diva Helena Aparecida da Silva
Gislaine Magda Barros
09 – Isabela Luchetti Marques
Maria Fernandes Boerin
10 – Creusa de Souza Soeiro
Marlene de Araújo Andrade
Patrícia Ap. Fachetti da Cruz Souza
Regiane Santos Simas
11 – Antonia Aparecida Esparapani Frota
Dr. Valentin Fiori Sestito
12 – Gilberto Guedes
José Carlos Braga
Rejane Aparecida dos Santos
13 – Maria de Fátima Gonçalves Alves
14 – Andréia Gislene da Silva Badin
Maria Angela Valentini Arf
15 – Marilsa Ferreira Vieira
Samuel Félix
16 – Lucimara Regina de Carvalho Arlindo
17 – Fátima Canalli
18 – Maria Verginia D’Avanzo
Roseli Cristina de Almeida Cordeiro
19 – Marcela Lima Martins de Oliveira
20 – Gustavo Alves Battilani
Maria Aparecida Araújo
22 – Osvaldecir Alves Viana
23 – Elizete Aparecida Perossi
Jéﬀerson de Oliveira
José Sebastião Matheus

DIA / NOME
24 – Leandro Faria de Carvalho
Marcos Rogério Pirotta
26 – Aline Cristina de Poli
Célia Maria Almeida Volpe
Eloá Fernanda Veronesi
27 – Camila Cristina de Souza
28 – Izilda Coltri
Valker Renato Semedo de Oliveira
29 – Fátima Aparecida Rodrigues
Jérson Nunes de Souza
Regina Maria Siqueira
Yara Denise Burger Rodrigues
30 – Gláucia Regina Avansi Santos
Izaura Rosa Pretti
Sueli Aparecida dos Santos
31 – Vanessa Vieira
Vicentino Camillo Pinto Júnior

Hospital Emílio Carlos
01 – Lívia Dalto
Neraci de Oliveira Mucci
03 – Cleide de Fátima Rosalin de Souza
Credealdo Aniceto Brusgui
Rosemary da Cruz Possebon
04 – Daniela Maria Antonio
06 – Natália Giova Medina
08 – Márcia Alves Pereira
10 – João Luis Matheus
Luiz Sérgio Tezouro
Sebastião Baratella
11 – João César Jacon
12 – Elisabete Aparecida Oliveira Tedokon
13 – Angélica Ravazzi
Marina da Silva Bernardi
15 – Ailzemar Silva Bastos
Josiani Gabas
Patrícia Fernanda de Araújo
16 – Silvana Pereira Apolaro
17 – Carlos Eduardo Mancini Gomes
19 – Rosalina de Seixas Stoqui
Tânia Aparecida Ferreira Alves
Zélia Cruz Rosa
20 – Carlos Roberto Fernandes
Fábio Martinez
José Augusto dos Santos
Maria Olinda de Souza
21 – Letícia Barrionuevo Bariani
Mônica Beatriz Rodrigues de Oliveira
22 – Joselaine de Siqueira Martins
23 – Luciana de Fátima Luqueis
Renata Karina Mariano
25 – Paulo César Guessi
26 – Cleusa Staropoli

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, 3531-5280 ou 3531-3000

DIA / NOME
26 – José Benedito Vendramini
29 – Daniela Pereira de Moraes
30 – Aparecido Antonio de Oliveira
João Roberto Vaz
31 – Siria Pinto

Padre Albino Saúde
27 – Maria Elena Cardoso
29 – Giseli Sanchez

Recanto Monsenhor Albino
11 – Odete Gaino Wolf
19 – Márcia de Oliveira do Prado
20 – Ilda Martins
28 – Renata Rainho Tanaka Minghin

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Profª Márcia Maria Anselmo Correa
02 – Prof. José Alves de Freitas
05 – Melina Mizusaki Iyomasa
06 – Daiane Aparecida Marim
07 – Prof. Cícero Meneguette
Profª Mayda Ignes Pieroni Farina Valiatti
Zildinha de Lourdes Iori
09 – Prof. Fábio Cantizani Gomes
11 – Prof. Camilo Onoda Luiz Caldas
13 – Profª Gracy Helen Gaetan Afonso
14 – Profª Nilce Barril Brighetti
18 – Prof. Olavo de Carvalho Freitas
20 – Prof. Fernando Oliveira Catanho da Silva
Janaina Rogante Huck
21 – Profª Cristiane Páschoa
Prof. Waldemar Curi
23 – Profª Vera Lúcia Lopes Spina
24 – Prof. Oswaldo Alves Banhos
26 – Prof. Sérgio Antonio Rodrigues Centurion
31 – Prof. Luciano Marcos da Silva

Colégio de Aplicação
02 – Prof. Evandro Luis Bonjovani
17 – Profª Maria Cláudia Borges
18 – Valmir de Deus Garcia
22 – Profª Roselei Adriana Baio
25 – Profª Rita de Cássia Ferreira Bobadilha
28 – Prof. Artur Henrique Barbosa
29 – Profª Neusa Regina Baldo Banhos

Membros do Conselho de Curadores
16 – Padre Jeová Bezerra da Silva
21 – Edison Bonutti
28 – Vicente Chiavolotti

Membros Honorários da Fundação Padre Albino
17 – Atídio Furlan

Materiais Elétricos
e Iluminação

Fone/Fax (17) 36525-2255
Rua Brasil, 1330 - Centro - Catanduva-SP
e-mail: eletr omais@elet ro mais.com.br
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Saudade, Padre Albino!
Pe. Synval Januário
Nem tudo, entanto, na cidade,
Revela o vazio de sua ausência: não é
certo, na matriz, que seus sinos inda tangem?
Tangem, com certeza, tangem, mas
Se na verdade tangem,
de pesar e soledade é que eles,
tão dolentes dobram,
tristemente plangem!
O coração que a tantos tanto amou,
Pulsando longo tempo sem cessar,
que, de cansado, de bater parou,
parou na terra p´ra no céu pulsar!
Como dói, Padre Albino, esta saudade!
Quanto é dorida nossa solidão
Só nos consolam nesta orfandade
Tuas lições de amor e de bondade,
Calando fundo em cada coração!
Se lá nos altos céus, feliz estás,
Roga por nós, saudosos filhos teus!
Para podermos na Casa do Pai
Contigo sempre, na felicidade,
Perenemente contemplar a Deus.

Cafezinho bom
Sérgio Bolinelli
Quantas vezes passando despreocupado
Ali pelos lados do “Café da Esquina”,
Por algum conhecido logo era convidado
Para tomar um café, que era “coisa fina”.
Mas, seus pensamentos longe dali estavam,
Pois precisava pagar logo a “promissória”
Ou comprar remédios aos que necessitavam
E a verba recebida, era ainda irrisória.
Por isso não prestara a devida atenção,
Mas não poderia perder aquele “naco”
Que lhe ofereciam, como numa prece.
- “Cafezinho? Desse eu não tomo não”.
-”Pra mim, café só ´tomo´ em saco
que é pra faturar lá na quermesse!”

A Fé... No Pé!
Sérgio Bolinelli
Que pena não termos hoje o Padre Albino
Pois pra pedir, era um “mestre escolado”,
Usando seus conhecimentos e seu tino
Conseguia ajudas para o que tinha planejado.
Todos sabem, e isso não é novidade,
Que andou por tantos sítios e fazendas,
E também pelo comércio da cidade
E voltava com comida e muitas prendas.
Mas o que muita gente desconhece
Era a maneira de boas verbas conquistar
Com os políticos que agiam de má fé...
Se ao pedir, algum deles prometesse
E logo “se esquecia”, pois não iria ajudar
Coitado desse! “Não largava do seu pé...”

História de Paciente
Dráusio Domingos Teodoro, 41 anos, carpinteiro, morador de Catanduva, termina seu tratamento no Serviço de Fisioterapia do Hospital
Escola Emílio Carlos, recuperando-se de um grave
acidente sofrido em Goiânia (GO), onde trabalhava na construção de estação de tratamento de
água de uma usina.
Ele conta que no dia 27 de novembro de 2008,
no encerramento do seu turno de trabalho, caiu
de uma estrutura com 5 metros de altura. “Perdi
os sentidos por 5 minutos. Quando voltei do desmaio percebi que tinha várias fraturas”, lembra.
Encaminhado para o Hospital de Urgência de
Goiânia, Dráusio disse que ficou sete dias na fila de
espera, sem atendimento. Diante dessa situação,
seus familiares providenciaram sua transferência
para Catanduva.
No Hospital Padre Albino, Dráusio foi imediatamente encaminhado para a sala de cirurgia,
pois, segundo a equipe médica, os ferimentos estavam com infecções. Ele fraturou os dois braços,
o punho direito e teve várias contusões. Além da
colocação de fixador externo e pinos, passou por
outra cirurgia para limpeza do sangue que estava
entre o couro cabeludo e o crânio.

Dráusio Domingos Teodoro
Álbum de Família

Após dez dias
de
internação
hospitalar, período
em que elogia a
atenção e a presteza da equipe
médica, o que
“deixa o paciente
mais confiante
em sua recuperação”, ressalta, ele
foi encaminhado
para tratamento fisioterápico.
Foi um período difícil. Com os dois braços
quebrados, ficou dependente da ajuda de outras
pessoas para tudo. “Foram seis meses de recuperação, mas graças a Deus consegui dar a volta por
cima. Hoje estou completamente curado, não tenho dor alguma”, comemora Dráusio.
Já nas últimas sessões, Dráusio diz que não
pode se esquecer da fisioterapeuta Suzana Hamra
Pereira, pelo tratamento diferenciado que dispensa aos seus pacientes, cercando-os de atenção e
carinho. “Um modelo de tratamento, trazendo recuperação mais rápida para o paciente”, diz.

APRENDI
Eu aprendi...
Que o amor, e não o tempo, é que cura todas
as feridas.
Eu aprendi...
Que a maneira mais fácil para eu crescer como
pessoa é me cercar de gente mais inteligente
do que eu.
Aprendi...
Que cada pessoa que a gente conhece deve ser
saudada com um sorriso.
Eu aprendi...
Que ninguém é perfeito até que você se apaixone por essa pessoa.
Eu aprendi...
Que a vida é dura, mas eu sou mais ainda.
Eu aprendi...
Que as oportunidades nunca são perdidas; alguém vai aproveitar as que você perdeu.
Eu aprendi...

Que quando o ancoradouro se torna amargo a
felicidade vai aportar em outro lugar.
Eu aprendi...
Que devemos sempre ter palavras doces e gentis, pois amanhã talvez tenhamos que engoli-las.
Eu aprendi...
Que um sorriso é a maneira mais barata de melhorar sua aparência.
Eu aprendi...
Que todos querem viver no topo da montanha,
mas toda felicidade e crescimento ocorrem
quando você está escalando-a.
Eu aprendi...
Que só se deve dar conselho em duas ocasiões:
quando é pedido ou quando é caso de vida ou
morte.
Eu aprendi...
Que quanto menos tempo tenho, mais coisas
consigo fazer!

OUTUBRO - DATAS COMEMORATIVAS
01 – Dia Internacional do Idoso; Mundial do Vendedor e do
Viajante Comercial
02 – Dia Mundial da Juventude
03 – Dia do Dentista
04 – Dia Municipal dos Animais; Dia da Natureza
05 – Dia do Bóia Fria
06 – Dia do Prefeito e do Tecnólogo
07 – Dia Nacional do Compositor
09 – Dia Mundial do Correio e do Atletismo
11 – Dia do Deficiente Físico
12 – Dia de N. S. Aparecida; da Criança; do Agrônomo; do
Basquete e do Mar
13 – Dia do Fisioterapeuta, do Terapeuta Ocupacional e do Escritor
14 – Dia Nacional da Pecuária
15 – Dia do Professor
16 – Dia Mundial da Alimentação; da Ciência e da Tecnolo-

gia; do Anestesista; do Instrutor de Auto Escola
17 – Dia Mundial da Recusa à Miséria; do Eletricista
18 – Dia do Médico e do Pintor
19 – Dia do Guarda Noturno
20 – Dia do Arquivista e Internacional do Controlador de
Tráfego Aéreo
21 – Dia do Contato e do Lixeiro
22 – Dia do Para quedista
23 – Dia da Aviação Brasileira e do Aviador
24 – Dia Mundial das Nações Unidas e do Desenvolvimento
25 – Dia da Democracia; do Sapateiro e da Saúde Dentária
28 – Dia do Funcionário Público
29 – Dia Nacional do Livro
30 – Dia do Balconista e do Comerciário
31 – Dia Mundial da Poupança; das Bruxas; da Dona de Casa
e do Repórter Policial
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Os amigos são como balões; se você os deixar ir, talvez nunca mais vá tê-los de volta.
Às vezes nos ocupamos com nossas próprias vidas que não notamos que os deixamos ir.

Você gosta de queijos?

Queijo caciocavallo
Feito com leite cru de vaca, tem formato de
cabaça, onde a parte mais estreita é usada para
amarrar um barbante para pendurar o queijo.
Pesa de 2 kg a 3 kg e tem elevado teor de gordura. A casca é lisa e oleosa. Aos 3 meses, tem sabor
levemente doce e textura mais flexível, mas pode
ser maturado por até 2 anos, quando pode ser ralado. O interior é amarelo-brilhante, a textura é
fechada e o aroma, intenso.
Como usar
Queijo de mesa, pode ser usado em sanduíches (frios ou quentes) e em gratinados.
Queijo cottage
De origem norte-americana, é elaborado com
leite de vaca e apresenta massa ácida, de cor
branca, sem forma e de textura cremosa e grumosa. Tem, no máximo, 15% de gordura, sendo
ideal para quem faz dietas de controle de peso.
Há marcas que possuem 5% de gordura (o menor
teor entre os queijos).
Como usar
Para acompanhar o pão, substituindo a manteiga, em saladas e para preparações mais leves e
com menos gordura.
Cream cheese
De origem norte-americana, é feito com leite
de vaca. O sabor é suave, tem textura cremosa e

levemente aveludada e um gosto fresco, ligeiramente ácido. As versões feitas com leite integral
têm uma riqueza de sabor conferido pela gordura
da nata. Já as versões desnatadas têm uma textura um pouco granulosa, devido à adição de leite
em pó.
Como usar
Para servir com pão ou com torradas em
substituição à manteiga, temperado com ervas
e servido como patê, para fazer molhos cremosos, para rechear panquecas ou em sobremesas,
como o cheesecake.
Queijo Feta
De origem grega, é tradicionalmente feito
apenas de leite cru de ovelha (mas pode ser feito
de leite de cabra ou uma mistura dos dois). Nas
versões industrializadas, se utiliza o leite de vaca
pasteurizado. Apresenta textura firme, macia e
esfarelada e sabor acentuado.
Como usar
Acompanhado de pão, em saladas e em recheios.
Queijo parmiggiano
Originário de Modena, Parma, Reggio Emilia,
zonas de Bolonha e Mântua, é um queijo duro,
elaborado com leite cru de vaca e tem a forma de
um tambor pesando de 24 kg a 40 kg. O controle
de qualidade é tão grande, que as vacas que produzem o leite para a sua produção só podem alimentar-se de grama fresca, feno ou alfafa. Dessa
maneira, garante-se um queijo de excelente qualidade. Apresenta uma casca muito dura, grossa,
brilhante e tem uma cor que vai do amarelo ao
alaranjado. O parmiggiano reggiano tem um aroma doce e frutado (lembrando abacaxi). Tem um

CURIOSIDADE
Qual é o colégio mais antigo do Brasil?
O colégio mais antigo do Brasil, que ainda está em atividade, é o Colégio Pedro II. “Ele foi
fundado em 1837, no Rio de Janeiro”, afirma o jornalista e poeta Luiz de Aquino, de 56 anos. O
segundo mais antigo, fundado em 1846, é o Liceu de Goiás, hoje conhecido como Liceu de Goiânia. Coincidentemente, Luiz de Aquino estudou nos dois colégios. Ele fez o ginasial no Pedro II e
o colegial no Liceu.
Do Guia dos curiosos - O livro das perguntas e das respostas

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA
• Para seu bolo ficar mais fofo e crescer mais,
dê duas ou três batidas leves com o fundo da
forma em cima da mesa da cozinha, reduzindo assim as bolhas antes de ir para o forno.
• Um pouquinho de pimenta-do-reino no
queijo ralado dará um toque especial a macarronada.
• Para limpar o forno de microondas, coloque
uma vasilha com água e ligue no forno por

2 minutos. E então, passe um pano ou papel
toalha e seque em seguida.
• Polenta mais saborosa: experimente fazê-la
cozinhando o fubá com um caldo de carne.
• Dê um sabor especial ao vinagre colocando
na garrafa uma azeitona verde.
• Para tirar qualquer odor do microondas,
limpe seu interior com um pano embebido
numa solução de bicarbonato e água morna.

sabor forte, robusto, encorpado e rico, mas jamais demasiadamente forte. Pode ser guardado
durante meses e meses na geladeira.
Como usar
Queijo de mesa, servido em lascas como entrada. Ralado ou em lascas, entra em molhos,
massas, risotos, sopas e saladas. Poder ser ralado e guardado no congelador (é melhor do que
comprar o queijo ralado industrializado, que nem
sempre tem um sabor agradável).
Mascarpone
De origem italiana, é cremoso, apresenta textura macia e homogênea e contém alto teor de
gordura. Apesar de suas características, o mascarpone não pode ser, tecnicamente, definido como
um queijo (está mais próximo de um creme). É
obtido a partir da nata (que é aquecida), à qual se
adiciona ácido cítrico ou tartárico, que provoca a
coagulação, dando origem ao mascarpone.
Como usar
Em sobremesas (como no clássico tiramisù),
pratos cremosos, recheios e molhos. Pode ser
substituído por uma mistura de ricota e creme de
leite, embora o resultado não seja o mesmo.
Continua na próxima edição.

C U L I N Á R I A

Quiche de brócolis
Ingredientes
2 xícaras de flores de brócolis
1/4 xícara de manteiga
1 xícara de cebola picada
1/2 xícara de salsinha picada
1/4 de colher (chá) de manjericão
1/4 de colher (chá) de orégano
1/2 colher (chá) de sal
2 xícaras de queijo ralado
2 ovos batidos
2 colheres (chá) de mostarda
1 pacote de massa folhada descongelada
Modo de preparo
Escalde o brócolis por 1 minuto em água fervente e salgada, mergulhe em água fria e escorra. Refogue a cebola na manteiga, tempere com
as ervas e o sal. Numa tigela, misture o brócolis,
o queijo e os ovos. Adicione a cebola. Cubra a
forma com a massa folhada deixando borda dos
lados, pincele com a mostarda. Despeje a mistura de brócolis. Asse por 20 minutos.
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Profissionais da UTQ do “Padre Albino” são aprovados
em curso de Normatização do Atendimento ao Queimado
Os profissionais da Unidade
de Terapia de Queimados (UTQ)
do Hospital Padre Albino participaram do curso Normatização do
Atendimento ao Queimado, reali-

zado no Hospital Estadual de Bauru, no último dia 29 de agosto.
O evento foi ministrado pelos palestrantes Dr. Alfredo Gragnani Filho
(Universidade Federal de São Paulo

Hospital Emílio Carlos orienta
funcionários sobre a Influenza H1N1
A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital Emílio Carlos realizou, nos últimos dias 3, 4, 5, 7 e 10 de agosto
um treinamento sobre a Influenza
H1N1.
De acordo com a enfermeira
da CCIH e integrante do Comitê
Técnico do Plano Municipal de
Contingência para o Enfrentamento da Ameaça da Pandemia de
Influenza Tipo A H1N1, Elisabete
Aparecida de Oliveira Tedokon,

na ocasião foram repassadas aos
servidores as informações sobre
a Influenza H1N1. “Abordamos as
medidas de prevenção como, por
exemplo, a melhor higienização
das mãos e, em ambiente hospitalar, o uso de equipamentos de
proteção individual”, diz.
Além das orientações diárias,
a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar realiza, mensalmente, treinamentos sobre
temas relevantes.

Hospitais realizam simpósio
sobre curativos
Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino realizaram o quarto simpósio do grupo de curativos no dia
11 de setembro, a partir das 8h, no
auditório de eventos dos cursos de
Administração e Direito das Faculda-

– UNIFESP) e Dr. Carlos Augusto Romano Scarfon (Unidade de Terapia
de Queimados – UTQ de Limeira).
Ana Lúcia dos Santos (enfermeira), Elisabete Banhos (enfermeira),

Jeﬀerson Cavalcante de Souza (enfermeiro), Maria Luiza Rodrigues
(enfermeira) e Drª Vera Lúcia Becker
Silveira foram aprovados após a
avaliação aplicada ao final do curso.

Bazar da AVOFPA oferece
peças por R$ 5,00
A Associação de Voluntários
da Fundação Padre Albino – AVOFPA realiza seu bazar, na esquina
das ruas Maranhão e Manaus, em
Catanduva. No local, podem ser
encontradas roupas, bijuterias e
calçados por R$ 5,00.
De acordo com a presidente
da associação, Irmã Ana Maria
Custódio, as atividades do bazar
tiveram inicio em maio e não tem
data para terminar. “Os senhores
Roberto e Antonio Simielli concederam o prédio por tempo indeterminado”, comenta.
O bazar é mantido por meio
de doações. “Precisamos de calça

masculina, pois há muita procura”,
informa.
Com a renda do bazar já foram
adquiridas duas TVs de 21 polegadas para setores do Hospital Emilio Carlos. “Agradeço as doações
das peças e lembro também que
as pessoas que quiserem doar seu
tempo por esta causa podem entrar em contato”, diz.
A AVOFPA precisa de voluntários
para o bazar nos períodos da manhã
e tarde. Os interessados podem procurar a sede da Associação que fica
no Hospital Padre Albino – rua Belém, 519, no Centro. Mais informações pelo telefone 17 3311 3034.
Divulgação

des Integradas Padre Albino – FIPA.
Foram abordados temas como
as lesões de pele decorrentes de
queimaduras, a semiologia das feridas e os cuidados com o pé do
diabético.

Hospitais e plano têm novos PABX
Com o objetivo de melhorar
ainda mais o atendimento, os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino
e o plano de saúde Padre Albino
Saúde adquiriram um novo centro
de distribuição telefônica - PABX.
Desde o dia 15/09, o número

de telefone do Hospital Padre Albino é 17 3311 3000. O contato
do Hospital Emílio Carlos, desde
17/09, é 17 3311 3200. Já o Padre
Albino Saúde atende seus clientes, desde o dia 22/09, pelo número 17 3311 3700.

Interna completa 100 anos
Dia 22 de agosto, a Srª Mafalda
Mantese, interna do Recanto Monsenhor Albino, comemorou seus
100 anos de idade, completados no
dia 20. Às 11 horas
foi celebrada missa
em ação de graças
na Igreja de Santa
Terezinha, seguida
de almoço festivo
no salão paroquial.
A comemoração
foi organizada pelos
parentes da Srª Mafalda, Dr. Celso Barbieri e sua esposa,
Drª Vilma Barbieri.

Todos os idosos do Recanto foram
convidados, assim como os funcionários e parentes distantes da aniversariante.
Divulgação

Bazar da AVOFPA está localizado na esquina das ruas Maranhão e Manaus

Promoção pró Recanto Monsenhor Albino
Pelo terceiro ano consecutivo, a
organizadora de eventos Sylvia Bonutti realizou a rifa de um almoço
para 10 pessoas em benefício do
Recanto Monsenhor Albino, com a
colaboração de buﬀets da cidade.
Sylvia informou que foram confeccionados 500 números, vendidos
a R$ 10,00. O sorteio, pela Loteria
Federal, aconteceu na última semana de julho e o ganhador foi o
Sr. Delcides Montes. O almoço foi

entregue no segundo domingo de
agosto (dia dos pais).
Com a renda obtida nos anos anteriores foi construída uma passarela
coberta, propiciando maior conforto
no deslocamento interno dos idosos.
Neste ano Sylvia contou com
a colaboração da Tipografia Santa
Rita, dos buﬀets Mazzi, Casarão e
Schettini, Leninha Figueiredo, Baiana Banqueteira, Leonilda Stuchi Andrade e Pemar.

Recanto realiza VI Baile Country

D. Mafalda Mantese comemora 100 anos

O Recanto Monsenhor Albino
promoveu dia 26 de agosto o seu VI
Baile Country, a partir das 14h00.
O ambiente foi decorado com
chapéu, botas e cavalos, confeccionados pelo Setor de Terapia Ocupacional, em papel camurça, e o som
composto por CDs de músicas antigas selecionados pelo Setor de Psi-

cologia, que fez os idosos dançarem
e cantarem por mais de uma hora.
O Recanto recebeu apoio cultural de R$ 150 do Padre Albino Saúde
para a equipe multiprofissional levar os idosos no dia 25 de setembro
ao cinema assistir ao filme Auto da
Compadecida, durante a Semana do
Idoso, que é realizada todos os anos.
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Imagens da XVIII Semana Monsenhor Albino
01 - Hospital Emílio Carlos - Café da manhã e apresentação da vida
e obra do Monsenhor Albino
3

4

02 e 03 - Curso de Enfermagem - V Simpósio de atualização em feridas
04 - Hospital Padre Albino - Café da Manhã e apresentação da vida
e obra de Monsenhor Albino
05 - Hospital Padre Albino - Arrecadação solidária de produtos de
higiene pessoal para o Recanto Monsenhor Albino

5

6

06 e 07 - Capela do Hospital Padre Albino - Missa de abertura da
Semana
08 - Título de Professor Emérito das Faculdades Integradas Padre
Albino ao Dr. Alysson Leandro Barbate Mascaro

7

8

09 - Curso de Educação Física - Atendimento a profissionais de
Educação Física pela Unidade Móvel do Conselho Regional de
Educação Física
10 - Hospital Emílio Carlos - Apresentação do Coral da APAE
11 - Tour integrativo com os funcionários

9

10

12 - Curso de Enfermagem - Programa Educação e Saúde - Saúde
do Caminhoneiro
13 - Curso de Educação Física - Faculdade da 3ª Idade - Concerto
com piano e Orquestra Sinfônica de Catanduva

11

12

14 - Colégio de Aplicação - Visita à Pediatria do Hospital Padre
Albino para entrega de doação
15 - Hospital Emílio Carlos - Feira de Talentos
16 - Hospital Padre Albino - Feira de Talentos
17 - Hospital Padre Albino - Inauguração da Pediatria

13

14

18 - Hospital Padre Albino - Apresentação do Conservatório Santa Cecília
19 - Troféu Monsenhor Albino ao Dr. Alysson Leandro Barbate Mascaro
20 - Troféu Fundação Padre Albino para Marco Antonio Salvador
21 - Troféu Fundação Padre Albino para Mauro Tadeu Assi

15

16
19

17

18

20

21
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23

Imagens da XVIII Semana Monsenhor Albino
22 - Padre Albino Saúde - Premiação do 3º Concurso de Fotografia
“Esporte e qualidade de vida inspiram saúde”
24

23 - Colégio de Aplicação - Visita ao Recanto Monsenhor Albino para
entrega de doação

25

24 - Museu Padre Albino - Abertura da exposição fotográfica
“Retrospectiva: 10 anos da inauguração do Museu Padre Albino”
25 - Museu Padre Albino - Doação de novas telas
26

27

26 - Museu Padre Albino - Apresentação do Coral Mokiti Okada
27 - Hospital Emílio Carlos - Apresentação de dança do Projeto Criança:
Cidadão do Futuro.
28

28 - Hospital Emílio Carlos - Inauguração das novas dependências do
Serviço de Raio X

29

29 - Visita dos membros do Conselho de Curadores ao Recanto
Monsenhor Albino
30 - Colégio de Aplicação - Campeonato de xadrez
30

31

31 - Curso de Educação Física - Festival de Ginástica e Dança
32 - Hospital Emílio Carlos - Soltura de balões
33 - Abraço solidário ao Hospital Padre Albino

32

34 - Colégio de Aplicação - Jogos interclasses

33

35 - Curso de Administração - Simpósio Empresa Escola - Palestra
“Profissional do conhecimento - competências para o sucesso”, por
Gilclér Regina

34

36 - V Caminhada Monsenhor Albino até o Cemitério Nossa
Senhora do Carmo

35

37 - Curso de Administração - Homenagem ao Prof. Nelson Pires
38 e 39 - Igreja Matriz de São Domingos - Missa de encerramento
da Semana
36

37

38

39

40 e 41 - PAS Bike Tour - Passeio ciclístico

40

41
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Trabalho da Medicina foi apresentado
em Congresso em Salvador
O trabalho “Avaliação de Agaricus blazei Murill como agente
antihipertensivo em ratos espontaneamente hipertensos”, do Prof.
Olavo de Carvalho Freitas, da disciplina de Fisiologia da Medicina do
curso de Medicina (FAMECA) das
FIPA, foi apresentado pelo autor
no 64º Congresso Brasileiro de Cardiologia, em Salvador (BA), no dia
14 de setembro último, às 16h30.
O trabalho foi elaborado com a
colaboração dos alunos Fabiana
Sanches Ziroldo e Viviane Cristina
Martori, do técnico José Ricardo
de Sousa, e do Prof. Luis Antonio
Graciolli, da UNESP de Ilha Solteira,
que enviou o material.
Dr. Olavo informou que foram
enviados ao Congresso mais de
16.000 trabalhos, do Brasil e exte-

rior, e apenas pouco mais de 300
foram selecionados. “Estamos todos de parabéns e as FIPA que nos
permitiram utilizar um moderno
aparelho para aferição da pressão
arterial em animais de pequeno
porte”, ressaltou ele.
O trabalho foi feito nos laboratórios de Ciências Fisiológicas da
Medicina. De acordo com Dr. Olavo, o estudo versou sobre a ação
de substância ativa do cogumelo
Agaricus blazei sobre a pressão
arterial de ratos que são geneticamente hipertensos.
“Observou-se melhora da hipertensão desses animais de forma estatisticamente significativa.
Em outro lote de animais, igualmente hipertensos, comparouse a redução dessa hipertensão

Jornada de atualização em Pediatria
As disciplinas de Clínica Pediátrica e Puericultura do curso de Medicina (FAMECA) promoveram dia 03
de setembro, a partir das 20h00,
no anfiteatro da Fundação Padre
Albino, uma Jornada de Atualização em Pediatria.
A Profª Drª Inalda Facincani,
da USP/Ribeirão Preto, falou sobre Infecção do trato urinário em
Pediatria e Síndrome hemolíticourêmica.
Os Coordenadores da Jornada,

Profª Drª Terezinha Soares Biscegli,
Coordenadora da Área do Conhecimento Materno Infantil, Prof. Dr.
Carlos Elysio Castro Corrêa, Professor de Pediatria e Puericultura,
Profª Drª Gisele Maria Couto, Docente de Pediatria e Presidente da
Liga de Pediatria, informaram que
a jornada foi um sucesso. A organização da Jornada foi da Liga de Pediatria do curso de Medicina, cuja
presidente discente é a acadêmica
Gláucia Fernanda Faccio.
Divulgação

com um fármaco muito utilizado
na terapêutica, que é a losartana.
Nessa comparação, o produto ativo do cogumelo produziu menor
queda pressórica do que o medicamento, porém, uma medicação
sempre tem algum efeito colateral, o que não foi demonstrado
em outros trabalhos feitos com o

cogumelo”, explicou Dr. Olavo.
Para a realização do trabalho foram analisados lotes de dez animais
machos por um período de 8 semanas. O produto ativo do cogumelo
veio da UNESP de Ilha Solteira, cuja
extração e cultivo são feitos pela
equipe do Prof. Luis Antonio Graciolli
e Drª Carolina Bortolozzo Graciolli.

Jornada de Diabetologia
e Endocrinologia
O curso de Medicina (FAMECA) das FIPA realizou dias 20 e 21
de agosto último, no anfiteatro da
Fundação Padre Albino, a IX Jornada de Diabetologia e Endocrinologia de Catanduva. A organização
foi da disciplina de Clínica Médica
I/Endocrinologia e da Liga de Endocrinologia e Diabetologia.
A jornada é realizada anualmente e tem o objetivo de trazer
para os médicos e estudantes de
Medicina as mais recentes aquisições no diagnóstico e no tratamento das principais doenças endócrinas e do Diabetes Mellitus.
A palestra de abertura foi do
Prof. Dr. Marco Antonio Dias (FAMERP/São José do Rio Preto), que
relatou as características clínicas
do Diabetes Mellitus Tipo 2 e respectivas condutas terapêuticas. Em
seguida, o Prof. Dr. Pedro Wesley
Rosário (CEPCEM da Santa Casa de
Belo Horizonte/MG) apresentou os
resultados do tratamento do carcinoma diferenciado de tireóide com
TSH humano recombinante. Dr. André Luis Cruzes, Diretor Médico da
Associação de Diabetes de Birigui,
discursou a respeito da exenatida,
medicamento que tem expressivo
efeito na promoção da secreção de
insulina, melhorando as perspectivas de controle metabólico do Diabetes Mellitus.

No segundo dia, a Profª Drª
Adriana Lucia Mendes (Faculdade
de Medicina da UNESP/Botucatu),
falou sobre as recentes aquisições
na terapia insulínica do Diabetes
Tipo 1. O Prof. Dr. Carlos Eduardo
Barra Couri (Disciplina de Endocrinologia da USP/Ribeirão Preto)
abordou a eficácia e segurança
dos medicamentos orais para o
Diabetes Tipo 2, destacando as
vantagens da pioglitazona. Na última palestra, a Profª Drª Tânia
Sanchez Bachega (Faculdade de
Medicina da USP/SP) discursou a
respeito da Hiperplasia Congênita
das Adrenais, doença responsável
pela presença de genitália ambígua e, em certos casos, pelo risco
de óbito neonatal.
Dr. Marino Cattalini, um dos organizadores da Jornada, informou
que no encerramento foi realizado um sorteio de brindes entre o
numeroso público (média de 100
pessoas por dia), que lotou o anfiteatro e que acompanhou com
atenção todas as palestras, formulando inúmeras perguntas na sessão de debate. “Pode-se concluir
que o evento foi mais uma vez um
sucesso e deverá ser mantida, no
ano de 2010, a tradição de realizar
mais uma JODEC para o aprimoramento dos profissionais de saúde
de Catanduva e região”, disse.
Divulgação

Organizadores da Jornada e palestrante

Alunos participam de congresso
Vinicius Loli, acadêmico do 3º
ano, Juliana Cavaliere, acadêmica
do 6º ano, e Filipe Augusto Fornari
Montanholi, acadêmico do 5º ano
do curso de Medicina (FAMECA) e
membros da Liga de Endocrinologia e Diabetologia (LED), participaram do 14° Congresso Multidisciplinar Profissional em Diabetes

realizado em São Paulo nos dias
24, 25 e 26 de julho passado.
No programa do congresso,
palestras ressaltando a importância do trabalho multidisciplinar
com as diversas áreas da saúde,
além de apresentar as recentes
atualizações sobre Diabetes e seu
tratamento.

Mesa de abertura da Jornada
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Alunos do Colégio de Aplicação participam
da Corrida Matilat Kids
Os alunos do Colégio de Aplicação (Colégio Catanduva) participaram da Corrida Matilat Kids dia
23 de agosto. São 25 alunos que
participam do Projeto de Extensão
Nutrir - Educação Nutricional e Atividade Física, desenvolvido na escola pelo curso de Educação Física
das Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA).
Profª Maria Angela Figueiredo
Tuma, docente da disciplina Nutrição Esportiva e responsável pelo
projeto, informou que dele participam 30 crianças de 7 a 10 anos com
o objetivo de prevenção e controle
da obesidade infantil. “A inscrição
na Corrida foi uma forma de incentivar essas crianças à prática do

esporte”, ressaltou a professora,
acrescentando que somente foram
as que os pais autorizaram e que
contou com a colaboração de 5 estagiários que trabalham no projeto.
O Projeto Nutrir foi iniciado em
2007 com o Projeto Alimentação
Saudável e Qualidade de vida, desenvolvido no Colégio. Profª Maria
Angela explica que a partir deste
projeto, onde foram identificadas
as crianças com sobrepeso e obesidade, iniciou-se um trabalho de
prevenção e intervenção, tendo
como base a atividade física lúdica e a educação nutricional. Neste
projeto também são ministradas
palestras de orientação aos pais.
Como forma de incentivo ao

esporte, neste ano as crianças
foram estimuladas à prática do
atletismo pela corredora Maria
Cristina Vaqueiro, aluna do curso
de Educação Física das FIPA e estagiária do projeto.
ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO
Além da Corrida Kids, o curso de Educação Física atuou na
corrida adulta, a 10ª Corrida Internacional Matilat Nardini, distribuindo aos participantes o folheto

Dicas de alimentação e hidratação
para desportistas.
O curso de Educação Física ficou baseado numa tenda onde
Profª Maria Angela Tuma, Profª
Janaína Huck, responsável pelo
Laboratório de Fisiologia do Exercício, e aproximadamente 20 alunos do 3º ano deram informações
de alimentação e hidratação para
praticantes de atividades físicas. A
atividade também faz parte de um
projeto de extensão do curso.
Divulgação

Divulgação

Alunos deram orientações sobre alimentação e hidratação

Projeto Teddy Bear
Alunos participantes da Corrida Kids

Os alunos do curso de Medicina
das FIPA, coordenados pela aluna
Fernanda Bertino, desenvolveram dia 25 de agosto, a partir das
13h30, no Colégio de Aplicação, o
projeto de extensão “Teddy Bear”
(Hospital do Ursinho) para os alunos da Educação Infantil (Maternal
ao 1º ano do Ensino Fundamental
- 2 a 6 anos).
A direção do Colégio pediu a
colaboração de todos os pais para
incentivarem seus filhos a levarem
ursinho, boneca ou qualquer bi-

chinho de pelúcia para realização
do projeto. “As crianças vieram de
casa como pais dos brinquedos que
estavam doentes e iam ao médico
para serem consultados”, explicou
a Coordenadora Pedagógica do Colégio, Fabiana Fiorin Checconi.
De acordo com Fabiana, o objetivo do projeto é familiarizar a criança
com o ambiente hospitalar, quebrando tabus e facilitando a compreensão e o envolvimento com a
equipe hospitalar, criando assim
confiança entre médico-paciente.
Divulgação

Projeto visa criar confiança entre médico-paciente
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Alunos do 5º ano do Direito obtiveram
aprovação na OAB
Os alunos Juliana Alves Porto
e Gabriel Tarsitano Ribeiro, que
cursam o quinto ano do curso de
Direito das FIPA, obtiveram aprovação na primeira fase do último
exame da OAB, de nº 2009-2, mesmo faltando ainda praticamente
um semestre para integralização
dos créditos necessários à obten-

ção do grau de bacharel.
A participação de alunos antes
da colação de grau foi possível graças a ação civil pública impetrada
pelo Ministério Público Federal,
concedida pelo Juiz da 4ª Vara Federal Cível em Vitória-ES, processo
2008.50.01.011900-6, cumprida
pela OAB-SP, possibilitando que os

VI Encontro de Direitos Humanos
O curso de Direito das FIPA promoveu, dias 29 e 31 de agosto, seu
VI Encontro de Direitos Humanos,
com a presença do seu corpo docente e discente, além de convidados. Nesse encontro foi abordada a
atuação dos movimentos sociais no
Brasil e no mundo e sua contribuição para a busca de uma sociedade
mais justa e equânime.
O Coordenador do curso, Prof.
Donizett Pereira, enfatizou que “a
defesa intransigente dos Direitos Humanos sempre foi perseguida pela
atuação desta Coordenação e corpo
docente do curso, por meio da ampla
difusão de seus princípios e metas”.
No sábado, 29, houve a palestra do Prof. Silvio Luiz de Almeida,
Doutorando em Direito pela USP,
Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie,
Bacharel em Filosofia pela USP, Diretor Executivo do Instituto Luiz Gama
e Advogado. O debate que se seguiu
contou com a participação da Profa.
Ms. Rima Gorayb, Coordenadora
de Extensão e professora de Direito

Civil do curso de Direito das FIPA,
mestre pela PUC-RJ; dos professores
do curso e advogados, Dr. Vinícius
Magalhães Pinheiro, Mestre em Direito pelo Mackenzie e Dr. Heveraldo Galvão, Mestre em Direito pela
Unaerp e do corpo discente, com a
formulação de questões pertinentes
por vários alunos.
No dia 31, após a introdução a
cargo do coordenador do curso, Prof.
Donizett Pereira, proferiu a palestra
o Dr. Alysson Leandro Barbate Mascaro, Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, Livre-Docente
em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo,
Professor da Faculdade de Direito do
Largo São Francisco e da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Donizett Pereira ressaltou que o
Encontro marcou o compromisso do
curso de Direito das FIPA em prol da
divulgação e proteção dos direitos
dos menos favorecidos, consolidando a sua atuação na área dos Direitos Humanos e do intenso incentivo
ao exercício da cidadania.

Ceprajur doa cestas básicas
a instituição beneficente
O Centro de Práticas Jurídicas (Ceprajur) do curso de Direito das FIPA
doou cestas básicas à Associação Pão
Nosso, que realiza trabalho beneficente na cidade e tem sede na região do
Solo Sagrado, em Catanduva.
Os recursos para a aquisição das
cestas básicas vieram de honorários
advocatícios recebidos por sucumbência em ação patrocinada por seu
escritório de Assistência Judiciária
contra uma grande empresa brasileira, que foi condenada a pagar
indenização por danos morais e materiais a uma cliente que procurou
o escritório jurídico para defender
seus direitos.
O objeto da ação, que tramitou
em Catanduva, teve como argu-

mento disposição legal do Código
de Defesa do Consumidor e trouxe
ressarcimento pecuniário à vítima.
A requerida foi condenada a pagar
também as custas processuais e honorários advocatícios.
O valor dos honorários percebidos pelo advogado responsável pelo
Ceprajur, Dr. Donizett Pereira, R$
480,00, foram convertidos em oito
cestas básicas, doadas à instituição.
Pereira, que agora assume a
função de Coordenador do curso,
ressaltou que “iniciativas como essa
enaltecem a vocação do curso para
as questões sociais e para a difusão
dos direitos pertinentes à cidadania,
pilares do ensino ministrado pelo
curso de Direito das FIPA”.

alunos que comprovem a possibilidade de conclusão do curso de
Direito até 10/01/2010 prestem o
exame.
O resultado ainda é extraoficial, obtido por meio de conferência do gabarito divulgado pela
CESPE-UNB, mas a possibilidade
de reversão é praticamente nula,

tendo em vista que os alunos acertaram bem mais questões do que
o mínimo legal, de 50%.
O Coordenador do curso, Dr.
Donizett Pereira, elogiou o esforço
dos alunos e reafirmou o compromisso do curso com a excelência
do ensino e qualificação do aprendizado de seus alunos.

Semana do Profissional de
Educação Física
O curso de Educação Física das contro entre profissionais de EduFIPA realizou dias 1º e 02 de se- cação Física, às 8h30, no Campus
tembro, juntamente com o SESC, a Sede das FIPA, com a participação
CELT (Coordenadoria de Esportes, de Guerrinha. O ex-atleta da SeleLazer e Turismo do município), Di- ção Brasileira de Basquete e técniretoria de Ensino e Secretaria Mu- co do Bauru Tênis Clube falou sobre
nicipal de Educação, uma série de políticas esportivas e organização
atividades para comemorar o Dia de entidades. Às 20h30, no Sesc de
do Profissional de Educação Física. Catanduva, Guerrinha participou
No dia 1º, no Campus II (Con- de uma clínica de basquete.
junto Esportivo), na Sala de
Imprensa/FPA
Ginástica, às 8h30 e 19h30,
foram promovidas mesas redondas com a participação
de professores, alunos e profissionais da área de Educação Física e discutido o tema
Os rumos da Educação Física
Escolar.
Guerrinha falou aos alunos sobre políticas esportivas
No dia 04 houve um En- e organização de entidades

Educação Física promove Jornada
O curso de Educação Física das tonio Parro, graduado na ESEFIC/
FIPA realizou, de 10 a 12 de setem- FIPA, com Pós-graduação na USP e
bro, a sua Jornada da Educação docente da Educação Física Escolar
Física no anfiteatro da Fundação da UNIP.
Padre Albino e no Campus II (ConNo mesmo Campus II, na Sala
junto Esportivo).
de Ginástica, também às 19h30,
A Jornada teve início no anfi- houve o curso “A dança na Educateatro da Fundação Padre Albino, ção Física”, à cargo da Profª Olívia
às 19h30, com o credenciamen- Maria Justo, graduada na ESEFIC/
tos dos participantes, seguido do FIPA, Coordenadora do Centro de
Encontro “A importância do CREF Tradições Brasileiras de São José
junto aos professores de Educação do Rio Preto e ex-presidente da
Física e profissionais da área”, com Associação Cultural e Recreativa
a presença do Prof. Ms. Flávio Del- Rio Pretense.
manto, Presidente do
Imprensa/FPA
Conselho Regional de
Educação Física do Estado de São Paulo (CREF).
No dia 11, às 19h30,
no Campus II, Ginásio
de Esportes, foi realizado o curso “O jogo
como estratégia de ensino e aprendizagem”, à
cargo do Prof. César An- A importância do CREF, pelo Prof. Flávio Delmanto
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.- Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495. - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689. - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA
•Dr. José Luís Sampaio 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
•Dr. Wanderley Batista Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063. - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristina Z. Giocondo
Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522-1179
CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.
Fone: 3522 3166
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658. - Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide

•Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1.405. - 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
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA
•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Olinda, 620. - Fone: 3522 1207

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195. - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416. - Fone: 3521 1970
MEDICINA DO TRABALHO
INSMED
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 4930
NEFROLOGIA
•Dra. Luciana S. Devito Grisotto
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830.
Fone: 3522 5586

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3522 4566 – 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673. - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939. - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436
PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fone: 3523 2223

PEDIATRIA E PUERICULTURA
•Dr. João Romera
Eletroencefalografia computadorizada e
Rua Maranhão, 1.341. - Fone: 3522 3444
mapeamento cerebral eletroneuromiograNEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)

fia e potenciais evocados auditivo e visual.

•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 3522 0363

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

Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia computadorizada e mapeamento cerebral.

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006

•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502. - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento

•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909.
Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA
E LENTES DE CONTATO
•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289. - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963. - Fone: 3522 4070
•Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625. - Fone: 3522 1116
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Antônio Carlos Alonso Braido
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263
•Dr. Ricardo Zupirolli
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA
•Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269.
Fones: 3522 5396 – 3522 5397
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586. - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin
Rua 13 de Maio, 1.143.
Fone: 3522 4269

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Manaus, 789. - Fone: 3522 3899
REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 4907
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
Dr. Ronaldo Nami Pedro
Rua Cuiabá, 413. - Fone: 3522 1369
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850. - Fone: 3523 2511
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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Enfermagem vai pela quarta vez ao
Vale do Jequitinhonha
O curso de Enfermagem das
FIPA, em parceria com a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da
Ressurreição, participou pela quarta vez do Projeto Vamos ao Meio na
cidade de Pedra Azul, Vale do Jequitinhonha (MG). O trabalho social,
que contou com a participação de

oito alunas da 4ª série, coordenado
pela Profª Márcia Maria Anselmo
Correa, foi desenvolvido de 25 de
julho a 02 de agosto último.
A equipe do curso de Enfermagem atendeu 640 pessoas na
cidade, na zona rural e povoados.
Profª Márcia Correa, CoordenadoDivulgação ra do projeto e da equipe, disse que foi feito um trabalho
educativo com as famílias da
zona rural sobre controle de
natalidade, exame de mama,
coleta de papanicolau, gravidez na adolescência, cuidados com a água, pois elas
O grupo da Enfermagem que atuou no Vale
ficam praticamente isoladas.

Entre as atividades assistenciais, a
equipe fez o controle de glicemia
e da pressão arterial, curativos e
cuidados com puérperas e recém
nascidos. Os casos de urgência
foram encaminhados, através da
Pastoral da Saúde, pela Irmã Ideni
Bernardes, para atendimento médico na cidade de Teófilo Otoni.
No atendimento domiciliar, a
equipe realizou atividades educativas e assistenciais, abordando
temas sobre saúde da mulher,
como auto-exame de mama, pre-

FIPA participa de feiras

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), através do curso
de Enfermagem, receberam uma
placa de homenagem pela sua
participação na Edição Nacional
do Prêmio Cidadania sem Fronteiras 2009, promovido pelo Instituto da Cidadania Brasil e Ministério
da Ciência e Tecnologia – Secretaria de Ciência e Tecnologia para
Inclusão Social. A Coordenadora
Pedagógica das FIPA, Drª Dulce
Vendruscolo, e a Profª Márcia

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) participaram da
21ª FECIC – Feira Comercial e Industrial de Catanduva, realizada
de 9 a 13 de setembro, no Recinto
de Exposições João Zancaner.
As FIPA ocuparam o box interno nº 51, onde os visitantes
obtiveram informações sobre os
cursos de graduação oferecidos –
Administração, Direito, Educação
Física, Enfermagem e Medicina,
os cursos de Pós-graduação e vestibulares. Houve distribuição de
brindes.

O Colégio de Aplicação também
esteve presente, divulgando seus
cursos na área do Ensino Infantil,
Fundamental e Médio, e distribuindo brindes.
No período de 16 a 18 de setembro, as FIPA participaram da 6ª
VESTFAIR – Feira do Vestibular, realizada no Palestra Esporte Clube de
São José do Rio Preto, igualmente
divulgando seus cursos de graduação, pós-graduação e vestibulares.
Imprensa/FPA

Imprensa/FPA

FIPA na FECIC 2009

Participação na VestFair, em São José do
Rio Preto

Administração realiza
4º Encontro do Meio Ambiente
O curso de Administração das
FIPA realizou dia 11 de setembro,
no Campus I, o 4º Encontro do
Meio Ambiente, atividade da 18ª
Semana do Administrador.
O Tenente Igor Kenzo Hiassa,
Comandante do Batalhão da Polícia Ambiental da Região de Catanduva, apresentou as políticas ambientais e as ações desenvolvidas
na cidade de Catanduva e região,
dando enfoque às queimadas da

cana-de-açúcar e suas consequências ao meio ambiente, principalmente à fauna regional.
O Encontro, organizado pelos
professores Luciana Prudente Guiotti e Paulo Roberto Vieira Marques,
sob coordenação do Prof. Joacyr
Vargas, foi realizado no anfiteatro do
campus, que foi todo caracterizado
com plantas e canto de pássaros.
Também foram distribuídas aos presentes mudas de árvores nativas.

venção de câncer ginecológico e
DST/AIDS, saúde ambiental, orientando sobre cuidados com a água
e parasitoses, assim como saúde e
higiene corporal e bucal.
Neste ano Profª Márcia contou
com a participação das alunas Gabriela Zerbinatti Mismito, Larissa
Parente Bertin, Simone Fernanda
Scaldelai, Danielle Sigoli Soares, Patrícia Carvalho Francisco, Fernanda
Cristina Valle Nobre, Elizandra Dias
e Mariângela José Teixeira.

Homenagem pela participação no
Prêmio Nacional Cidadania Sem Fronteiras
Correa, Coordenadora do projeto
Vamos ao meio, participaram da
solenidade dia 24 de agosto último, em São Paulo.
O projeto Vamos ao Meio havia
sido premiado na 2ª edição do Prêmio Cidadania sem Fronteiras, em
2008, na área da Saúde. O prêmio
foi instituído pelo Instituto da Cidadania Brasil e pelo SEMESP – Sindicato das Entidades Mantenedoras
de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo.

Seminário discute inclusão de pessoas
com deficiência no mercado de trabalho
O curso de Administração das quisa sobre a evolução do próprio
FIPA promoveu dia 10 de setembro, seminário, seguida de depoimento
no Teatro Municipal de Catanduva, de representante e apresentação
a partir das 19h30 horas, o 5º Se- de alunos da APAE de Catanduva,
minário “A inclusão de pessoas com depoimento de representante da
deficiências no mercado de traba- APAE de Monte Alto e depoimento
lho”. O tema deste ano foi “É na de pessoa com deficiência que atua
fraqueza que a força se manifesta!”
no mercado de trabalho.
Os objetivos do seminário foO 5º Seminário foi coordenado
ram conhecer, através de especia- pelos professores Cleber Peres e
listas e pessoas que desenvolvem Laércio Pereira da Silva, com orgaatividades no meio, a realidade das nização da Faeca Junior – Empresa
pessoas com deficiência no mer- de Consultoria e alunos do curso de
cado de trabalho; envolver entida- Administração das FIPA. O evento
des que representam as pessoas foi gratuito e voltado para alunos de
com deficiência com a comunida- faculdades e público de interesse.
de acadêmica e informar e
Divulgação
conscientizar a comunidade
acadêmica e organizações regionais, públicas e privadas,
participantes do evento, das
dificuldades encontradas na
inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e as possíveis soluções.
O seminário começou
com a apresentação de pes- Apresentação artística no Seminário
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Fundação é credenciada para radioterapia
A Fundação Padre Albino obteve, da Secretaria de Estado da Saúde, o credenciamento
para implantar o seu Serviço de Radioterapia.
O presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, disse
que o processo estava em tramitação há seis
meses e foi acelerado com a ajuda do chefe da
Casa Civil, Dr. Aloysio Nunes Ferreira Filho.
Dr. Geraldo informou que o aparelho para
a radioterapia (acelerador linear) custa R$ 1,5
milhão e é importado dos Estados Unidos,
sendo que a solicitação para compra está em
andamento. “O próximo passo é construir o
Centro de Radioterapia, em área já definida no
Hospital Emílio Carlos”, acrescentou. O projeto
está pronto e orçado em R$ 1.6 milhão.
“Catanduva é carente nessa área e Barretos
está com demanda reprimida”, ressalta Dr. Geraldo Paiva. De acordo com ele, ainda, algumas
pessoas esperam até quatro meses para começar um tratamento, o que não pode acontecer.
O Serviço de Radioterapia da Fundação Padre
Albino vai atender todos os casos que necessi-

tem de radioterapia, modalidade de tratamento
oncológico que se acopla a outras já tradicionalmente conhecidas como cirurgia, quimioterapia,
hormonioterapia e imunoterapia.
Dr. Ayder Vivi, médico oncologista, orientado por um grupo de especialistas da área, liderou a iniciativa da instalação do Serviço, que
terá capacidade para atender até 120 pacientes por dia pelo SUS e convênios. “De acordo
com o protocolo a ser estabelecido para cada
caso, a radioterapia pode ser usada de forma
associada a quimioterapia e/ou cirurgia, antecedendo-as ou sucedendo-as, dependendo do
caso, ou pode ser usada de forma isolada, caso
a situação requeira”, explicou Dr. Ayder Vivi.
O Serviço de Oncologia da Fundação Padre
Albino, de acordo com Dr. Ayder, terá condições
plenas de prestar atendimento terapêutico e
diagnóstico na área para a quase totalidade
(95%) dos casos, faltando somente transplante de medula óssea e implantes radioativos.
“Inicialmente atenderemos as nossas micro e
macro regiões, já que abrir o atendimento es-

tadual e nacional serão iniciativas mais para
um futuro, sendo que no momento essa não é
a nossa intenção”, acrescentou ele.
“Depois de instalado o aparelho e somando-se aos serviços de diagnósticos e terapêuticos que a Fundação Padre Albino já dispõe
– cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia e
imunologia, praticamente fechamos questão
no quesito Oncologia”, finalizou Dr. Ayder Vivi.

CIRURGIA CARDIOVASCULAR
Dr. Geraldo Paiva de Oliveira informou também que a Fundação Padre Albino/Hospital
Padre Albino foi habilitada pelo Ministério da
Saúde como Unidade de Assistência de Alta
Complexidade Cardiovascular para realizar os
procedimentos nos Serviços de Assistência de
Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular
e em procedimentos da cardiologia intervencionista.
A Portaria nº 293, de 31/08/2009, foi publicada no DOU de 1º/09/2009.

Conselheiros visitam o Recanto Monsenhor Albino
A terceira visita mensal dos conselheiros aos
Departamentos da Fundação foi feita ao Recanto Monsenhor Albino dia 17 de setembro, a partir das 10h00.
Recepcionados pela Supervisora Irmã Anália Nunes e
pelo Diretor e conselheiro Rodrigo Alonso Garcia, os conselheiros conheceram os pavilhões masculino e feminino, a
lavanderia, o setor de costura,
a sala de projeção, onde assistiram a um vídeo institucional
do Recanto, a horta, o Centro
de Fisioterapia, Fonoterapia e Terapia Ocupacional, a capela, o refeitório e a cozinha. Durante as
visitas os conselheiros foram acompanhados por
Irmã Anália Nunes e pelo Diretor Rodrigo Alonso
Garcia. A equipe técnica do Recanto, em alguns setores, deu todas as explicações sobre o trabalho e
o atendimento aos idosos.
Após a exibição do vídeo institucional, Dr.

Geraldo Paiva de Oliveira cumprimentou Irmã
Anália e o conselheiro e Diretor Rodrigo Alonso
e exaltou o trabalho desenvolvido no Recanto.
Irmã Anália e a funcionária
Mara Dotto Gussi agradeceram pela visita dos conselheiros e pelo apoio dado aos
pleitos e atividades.
Participaram desta terceira visita os conselheiros Dr.
Geraldo Paiva de Oliveira e sua
esposa Therezinha, e Dr. Antonio Hércules, presidentes da
Diretoria Administrativa e do
Conselho de Curadores, respectivamente, Renato
Centurion Stuchi, Valdemar Bergamaschi, Joaquim
Carlos Martins e sua esposa Célia, Dr. José Rodrigues, Dr. Antonio José dos Santos, Edison Bonutti,
José Pedro Motta Salles, Delcides Montes, Dr. Olegário Braido e Rodrigo Alonso Garcia.
Para Irmã Anália Nunes, a visita dos conselheiros foi muito importante, pois puderam
conhecer toda a instituição e, com o vídeo institucional, todo o trabalho que é desenvolvido
pela equipe multidisciplinar. “Quem está distante sabe do trabalho que desenvolvemos; com a
presença, constata tudo o que é feito”, disse.
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