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Câmara aprova emenda em favor da FPA
A Câmara de Catanduva aprovou, por unanimidade, na sessão do dia 17 de novembro, uma emenda dos vereadores 

Nelson Lopes Marti ns e Luis Pereira, ambos do PSDB, desti nando recursos para o Hospital Padre Albino e para o Recanto 
Monsenhor Albino. Últi ma página.

 5ª VISITA A quinta visita mensal dos membros da Fundação 
Padre Albino aos Departamentos aconteceu dia 12 de novembro 
ao Hospital Padre Albino. Últi ma página. 

40 ANOS Dia 14 de 
novembro foi realizado 
um jantar comemorati -
vo pelos 40 anos da Fa-
culdade de Medicina de 
Catanduva (FAMECA). 
Durante o jantar foram 
feitas homenagens a 
professores e funcioná-
rios. Página 08.

Dos 18 trabalhos inscritos pelas Faculda-
des Integradas Padre Albino no 9° Congres-
so Nacional de Iniciação Cientí fi ca (CONIC), 
realizado em novembro últi mo, dois (um do 
curso de Administração e um do curso de 
Enfermagem) foram vencedores, classifi -
cando-se entre os dez primeiros colocados. 
O evento foi promovido pelo Sindicato das 
Mantenedoras do Ensino Superior do Esta-
do de São Paulo (SEMESP). Página 11.

As Faculdades Integradas Padre Albino realizaram em novem-
bro, o seu III Congresso de Iniciação Cientí fi ca e o II Workshop de 
Pós-graduação. Os eventos contaram com 697 inscrições, entre 
parti cipantes e ouvintes, prati camente o triplo em relação ao 
ano passado. Página 09.

Com o objeti vo de melhorar ainda mais o atendimento, a Fun-
dação Padre Albino está reformando o Centro Obstétrico do Hos-
pital Padre Albino. A reforma está sendo realizada visando o con-
forto das gestantes e profi ssionais que atuam no setor. Página 07.

As Faculdades Integradas Padre Albino inauguraram, dia 06 de 
novembro, o Laboratório de Investi gação em Medicina Intensiva. O 
LIMI permiti rá o desenvolvimento de estudos cientí fi cos e pesquisas 
experimentais com a parti cipação de alunos, professores e médicos. 
Página 10

Trabalhos da Enfermagem e 
Administração vencem o CONIC 

CIC e Workshop de Pós-graduação 
das FIPA têm recorde de inscrições

Centro Obstétrico do HPA 
passa por reforma

Inaugurado laboratório de ensino
 e pesquisa da Medicina

O trabalho da Enfermagem exposto no CONIC

DivulgaçãoDivulgação

Novo laboratório: incremento ao estudo cientí fi co e pesquisa

A Fundação Padre Albino adquiriu um novo tomógrafo e um 
novo aparelho de densitometria para o Centro de Diagnósti co por 

Imagem/CDI do Hospital Padre 
Albino, além de um gama câma-
ra, aparelho para o Serviço de 
Medicina Nuclear. Com recursos 
da Central de Telemarketi ng fo-
ram adquiridos novos aparelhos 
de ultrassom para os hospitais. 
Páginas 06 e 07.

Hospital Padre Albino adquire 
novos equipamentos

O novo ultrassom já está em operação

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação
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Lições de vida

A fábula do porco espinho

NOVEMBRO / 2009

1. A vida não é justa, mas ainda é boa. 
2. Quando esti ver em dúvida, apenas dê o 

próximo pequeno passo. 
3. A vida é muito curta para perdermos tempo 

odiando alguém.
4. Seu trabalho não vai cuidar de você quando 

você adoecer. Seus amigos e seus pais vão. Man-
tenha contato. 

5. Pague suas faturas de cartão de crédito 
todo mês. 

6. Você não tem que vencer todo argumento.. 
Concorde para discordar. 

7.  Chore com alguém. É mais curador do que 
chorar sozinho. 

8. Está tudo bem em fi car bravo com Deus. Ele 
aguenta. 

9. Poupe para aposentadoria começando com 
seu primeiro salário. 

10. Quando se trata de chocolate, resistência 
é em vão. 

11. Sele a paz com seu passado para que ele 
não estrague seu presente. 

12. Está tudo bem em seus fi lhos te verem 
chorar. 

13. Não compare sua vida com a dos outros. 
Você não tem ideia do que se trata a jornada 
deles. 

14. Se um relacionamento tem que ser um se-
gredo, você não deveria estar nele. 

15 Tudo pode mudar num piscar de olhos; 
mas não se preocupe, Deus nunca pisca. 

16. Respire bem fundo. Isso acalma a mente. 
17. Se desfaça de tudo que não é úti l, bonito 

e prazeirozo. 
18. O que não te mata, realmente te torna 

mais forte. 
19. Nunca é tarde demais para se ter uma in-

fância feliz. Mas a segunda só depende de você 
e mais ninguém. 

20. Quando se trata de ir atrás do que você 
ama na vida, não aceite não como resposta. 

21. Acenda velas, coloque os lençóis bonitos, 
use a lingerie elegante. Não guarde para uma 
ocasião especial. Hoje é especial. 

Para celebrar o envelhecer, uma vez eu escrevi 45 lições que a vida me ensinou. É a coluna mais re-
quisitada que eu já escrevi.  

Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio.
Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos; assim, se agasa-

lhavam e se protegiam mutuamente, mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais 
próximos, justamente os que ofereciam mais calor. 

Por isso decidiram se afastar uns dos outros e voltaram a morrer congelados; então precisavam 
fazer uma escolha: ou desapareceriam da Terra 
ou aceitavam os espinhos dos companheiros.

Com sabedoria, decidiram voltar a fi car juntos. 
Aprenderam assim a conviver com as pequenas 
feridas que a relação muito próxima podia cau-
sar, já que o mais importante era o calor do ou-
tro. E assim sobreviveram...

Moral da História: O melhor relacionamento não 
é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele 
onde cada um aprende a conviver com os defeitos 
do outro e consegue admirar suas qualidades.

22. Se prepare bastante, depois deixe-se levar 
pela maré. 

23. Seja excêntrico agora, não espere fi car ve-
lho para usar roxo. 

24. O órgão sexual mais importante é o cérebro. 
25. Ninguém é responsável pela sua felicidade 

além de você. 
26. Encare cada “chamado” desastre com es-

sas palavras: Em cinco anos, vai importar? 
27. Sempre escolha a vida 
28. Perdoe tudo de todos. 
29. O que outras pessoas pensam de você não 

é da sua conta. 
30. O tempo cura quase tudo. Dê tempo. 
31. Independentemente se a situação é boa 

ou ruim, irá mudar. 
 32. Não se leve tão a sério.. Ninguém mais 

leva... 
 33. Acredite em milagres. 
 34. Deus te ama por causa de quem Deus é, 

não pelo que você fez ou deixou de fazer. 
 35. Não faça auditoria de sua vida. Apareça e 

faça o melhor dela agora. 
 36. Envelhecer é melhor do que a alternati va 

morrer jovem. 
 37. Seus fi lhos só têm uma infância. 
 38. Tudo o que realmente importa no fi nal é 

que você amou.. 
 39. Vá para a rua todo dia. Milagres estão es-

perando em todos os lugares. 
 40. Se todos jogássemos nossos problemas 

em uma pilha e víssemos os de todo mundo, pe-
garíamos os nossos de volta. 

 41. Inveja é perda de tempo. Você já tem tudo 
o que precisa. 

 42. O melhor está por vir. 
 43. Não importa como você se sinta, levante, 

se vista e apareça. 
 44. Produza. 
 45. A vida não vem embrulhada em um laço, 

mas ainda é um presente.

Escrito por Regina Brett , 90 anos, Cleaveland, 
Ohio (EUA).
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Aniversários - DEZEMBRO
D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E

NOVEMBRO / 2009

        Gislaine de Oliveira
         Rejiane Cristi na Luciano
24 – Rosangela Alves Veroneze
         Vera Lúcia Cordasso de Oliveira
25 – Celina Fernandes Silva
        Natalina Aparecida Furoni Grava
26 – Keity Emiliene Guim
27 – Cláudia Ferreira Santos
        Fabiana Bertelli dos Santos
        Silmara Regina de Aguiar
        Tarcila Aparecida de Souza Figueiredo
28 – Paula Geovana Lunardeli Contrera
29 – Letí cia Cardoso Ignácio
        Sandra Perpétua Cruz Sanches
30 – Cristi na Marson Coimbra
        Giselda Aparecida Moura Castro Campos
         Renata Maria de Souza Silva

Hospital Emílio Carlos
01 – Laércio Aparecido Pinto Barbosa
03 – Márcio Antonio Coelho
        Maria Tercília Salti 
05 – Dr. Eduardo Rogério Malaquias Chagas
        Luciano Aparecido Serpa
06 – Thiago Fernando Franzini
08 – Darliana Cristi na B. de C. Matosinho
        José Landim
10 – Cláudio Eurico da Costa
11 – Rogério Rodrigues de Lima
        Thais de Oliveira Silva
12 – Anielle dos Santos Abegão
        Fernanda Couto Siviero Pereira
        Luciana de Lourdes Spinelli
13 – Ellen Cristi na Costa 
        Márcia Luciane Messias
14 – Edimara Cristi na Simoneti  Moraes
        Maria Luzia Rocha Francisco
15 – Dr. Farid Felício Casseb Filho
        Giovanni Thiago dos Santos Dias
16 – Jean Carlos da Silva Risse
18 – Célia Cristi na Pinto
        Sonia da Silva Estevo
19 – Cristi ane Raimundo da Silva
20 – Michele Sona 
21 – Donizetti   Socorro Aparecido Marti ns
         Jucinéia Lima Rodrigues
        Tânia Cristi na Manganeli

23 – Lucimar Pinheiro
25 – Silvana Aparecida de Lima
27 – Cínti a Nisikava
        Fabiane Pereira da Silva
29 – Lauraci de Jesus Camargo
30 – Cristi leine Rossi Cotrin
31 – Cleonice Grillo Moura

Padre Albino Saúde
03 – Eduardo Rigoldi Fernandes Filho
13 – Bruno da Silva Marostegone

Recanto Monsenhor Albino
13 – Divina Aparecida Banholi
23 – Andréia Perpétua Ribeiro Millan
30 – Maria do Carmo Carlos Limeira Guelfi 

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Edgard Mendonça
02 – Prof. Mayrton Mascaro
        Prof. Renato Eugênio Macchione
        Rita de Cássia Soares
04 – Prof. Américo Riccardi Vacari Lourenço
        Hélio Soares da Silva
05 – Prof. José Celso Assef
         Prof. Paulo Roberto Vieira Marques
09 – Prof. Odir Zuge Junior
        Soraya Maria Zanata
11 – Prof. Helvécio Baeta Chaves
        Rodrigo Marti n Arroyo
12 – Luciana Pirolla
16 – Prof. Joelson Isaac Braga da Mott a
        Maria Cristi na da Silva
19 – Profª Rima Gorayb
21 – Profª Maria Isabel Paschoal
23 – Profª Maria Angela Figueiredo Tuma
24 – Prof. João Marcelo Caetano J. F. Porcionato
29 – Prof. Ayder Anselmo Gomes Vivi

Colégio de Aplicação
14 – Profª Ines Angela Sebasti ana de Jesus Costa
16 – Profª Stenia de Souza Garcia
17 – Profª Ana Paula Loma Zacheo
19 – Profª Darlete Moreira Machado

Membros Conselheiros
02 – Prof. Nelson Lopes Marti ns

Coordenadoria Geral 
11 – Jonas Alex Pereira
13 – Wellington Souza José
19 – Giseli Aguiar Volpi

Hospital Padre Albino
01 – Antonio Carlos Brighenti  Filho
02 – Eliane Perrussine dos Santos
03 – Cleide Maria Paulino de Lima
        Elisângela Regina Pereira
04 – Eduarte Ferreira dos Santos
        Marli Misael
05 – Aparecido do Carmo Pereira dos Santos
         Jorge Eduardo de Araújo Neto
06 – Luiza Trindade Silva Alexandre
08 – Elaine Barbosa
09 – Cacilda Pontes Gouveia
        Isabel Caetano Santos
11 – Daniela Carolina Leão Lopes
        Márcia Cristi na Marti ns
12 – Darci Vieira da Silva Júnior
        Maik Aparecido Scatulon
        Solange Aparecida Souza
13 – Patrícia Correa
        Priscila Fernanda Barreto
15 – Dr. Álvaro Alves de Campos Júnior
        Renata Pereira Guedes Vianna
16 – Elaine Aparecida Morial do Prado
17 – Antonio Aparecido Gasparini
        Helena Aparecida de Souza
        Ioanis Panagioti s Theodoropoulos
        Pedro Consoline
18 – Dr. João Barbizan Filho
         Maílson Fernando Ferreira
         Marco Antonio Salvador
        Sandra Dionizio Rodrigues
22 – Amanda da Silva
        Andréa Regina Binkowski 
        Dr. Antonio Tadeu Tartaglia
        Aparecida Natalina Morial Roque
        João Henrique Biagi
        Nathália Miler
        Vanessa Tati ane Cantelle
23 – Célia Aparecida Pissolito
        Dercelino Paulino

ESTE CORAÇÃO CONTINUAESTE CORAÇÃO CONTINUA
 A BATER POR VOCÊ! A BATER POR VOCÊ!

Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos 

doando a parti r de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz. 

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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DEZEMBRO - DATAS COMEMORATIVASDEZEMBRO - DATAS COMEMORATIVAS

1º - Dia mundial da luta contra a AIDS, do Casal, do 1º - Dia mundial da luta contra a AIDS, do Casal, do 
Imigrante e do NumismataImigrante e do Numismata
02 – Dia panamericano da Saúde, nacional do Samba, 02 – Dia panamericano da Saúde, nacional do Samba, 
da Astronomia e das Relações Públicasda Astronomia e das Relações Públicas
03 – Dia internacional do portador de defi ciência03 – Dia internacional do portador de defi ciência
04 – Dia da Propaganda, do Orientador Educacional, 04 – Dia da Propaganda, do Orientador Educacional, 
do Pedicuro e do Publicitáriodo Pedicuro e do Publicitário
05 – Dia internacional do Voluntário05 – Dia internacional do Voluntário
08 – Dia da Família e da Justi ça08 – Dia da Família e da Justi ça
09 – Dia nacional do Fonoaudiólogo e do Alcoólatra 09 – Dia nacional do Fonoaudiólogo e do Alcoólatra 
recuperadorecuperado
19 – Dia internacional dos povos indígenas e do Palhaço19 – Dia internacional dos povos indígenas e do Palhaço
11 – Dia do Agrimensor, do Arquiteto e do Engenheiro11 – Dia do Agrimensor, do Arquiteto e do Engenheiro

13 – Dia do defi ciente visual, do Óti co, do Marinheiro 13 – Dia do defi ciente visual, do Óti co, do Marinheiro 
e do Pedreiroe do Pedreiro
15 – Dia do Jardineiro, do Jornaleiro e do Esperanto15 – Dia do Jardineiro, do Jornaleiro e do Esperanto
16 – Dia do Reservista16 – Dia do Reservista
18 – Dia do Museólogo18 – Dia do Museólogo
20 – Dia do Mecânico20 – Dia do Mecânico
21 – Início do verão, Dia do Atleta e dos Arti stas profi ssionais21 – Início do verão, Dia do Atleta e dos Arti stas profi ssionais
23 – Dia do Vizinho23 – Dia do Vizinho
24 – Dia do Órfão24 – Dia do Órfão
25 – Natal25 – Natal
26 – Dia da Lembrança26 – Dia da Lembrança
28 – Dia da Marinha Mercante e do Salva Vidas28 – Dia da Marinha Mercante e do Salva Vidas
31 – Dia da Esperança e das Devoluções31 – Dia da Esperança e das Devoluções

preendidos”, explica Rommel.
Depois deste episódio, a paciente esteve no-

vamente no hospital, mas desta vez por conta de 
uma fratura no braço. “Posso garanti r que o bom 
atendimento não é exceção, pois pude recebê-lo 
por mais de uma vez e ainda presenciei outras 
pessoas recebendo”, conta.

Marisa Helena da Silva Lopes, 63 anos, senti u 
um mal-estar no dia 11 de junho e foi atendida 
no Pronto Atendimento do Padre Albino Saúde, 
localizado no Hospital Padre Albino (HPA). No 
dia seguinte, após receber todos os cuidados 
médicos necessários, a paciente foi liberada.

Sati sfeito com o atendimento, Rommel Sou-
za Lopes, esposo da Srª Marisa Helena, encami-
nhou um e-mail ao hospital. “Não poderia deixar 
de relatar a minha admiração pelos profi ssionais 
do HPA e, principalmente, a grati dão pela quali-
dade do serviço prestado a minha esposa”, diz.

Para o casal paulistano, que reside em Ca-
tanduva há cerca de dois anos, o atendimento 
na área de saúde tem sido bastante funcional. 
“Estávamos habituados com a assistência em 
São Paulo que, infelizmente, é defi citária. Sendo 
assim, quando somos atendidos com tamanha 
atenção como aconteceu no HPA fi camos sur-

História de Paciente Marisa Helena da Silva Lopes

Álbum de Família

No últi mo dia 18 de setembro aconteceu a IV Assembléia eleti va da Associação de Voluntários 
dos hospitais da Fundação Padre Albino (AVOFPA). Na ocasião foi eleita a nova diretoria, gestão 
2009/2011, composta pelos seguintes membros:

Presidente: Irmã Ana Maria Custódio
Vice-presidente: Pedro Siqueira
1° Secretária: Mônica Zambelli Miguel
2° Secretário: Rodrigo Morialli
1° Tesoureiro: Pércio Migliaccio Miguel
2° Tesoureiro: Rosemary Favarão

Conselho Fiscal

Carlos Eduardo dos Santos
Alexandro Perpétuo Raymundo
Deise Vietro Rodrigues

Nova diretoria da AVOFPA

Reflexão
Se alguém chega até você com um presente
e você não o aceita, a quem pertence o presente?
- perguntou o Samurai. 
A quem tentou entregá-lo?
- respondeu um dos discípulos. 
O mesmo vale para a inveja, a raiva, e os insul-
tos - disse o mestre. 
Quando não são aceitos, conti nuam 
pertencendo a quem os carregava consigo. 
A sua paz interior depende exclusivamente de você. 
As pessoas não podem lhe ti rar a calma; só se 
você permiti r. 

Quando me amei 
de verdade

Quando me amei de verdade, pude compreender
que, em qualquer circunstância, eu estava no
lugar certo, na hora certa. Então pude relaxar.
 
Quando me amei de verdade, pude perceber que
o sofrimento emocional  é sinal de que estou indo
contra a minha verdade.
 
Quando me amei de verdade, parei de desejar
que a minha vida fosse diferente
e comecei a ver que tudo o que acontece
contribui para o meu crescimento.
 
Quando me amei de verdade, comecei a
perceber como é ofensivo tentar forçar alguma
coisa  ou alguém que ainda  não está preparado
- inclusive eu mesmo.
 
Quando me amei de verdade, comecei a me livrar
de tudo o que não fosse saudável.
Isso quer dizer: pessoas, tarefas, crenças e 
qualquer coisa que me pusesse pra baixo.
 
Minha razão chamou isso de egoísmo. Mas hoje
eu sei que é amor próprio.
 
Quando me amei de verdade, deixei de temer
meu tempo livre e desisti  de fazer planos.
 
Hoje faço o que acho certo e no meu próprio
ritmo. Como isso é bom! ...
 
Quando me amei de verdade, desisti  de querer ter
sempre razão e, com isso, errei muito menos. 
  
Quando me amei de verdade, desisti  de fi car
revivendo o passado e de me preocupar com o
futuro.  Isso me mantêm no presente, que é
onde a vida acontece.
 
Quando me amei de verdade, percebi que minha
mente pode me atormentar e me decepcionar. 
Mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, 
ela se torna uma grande e valiosa aliada.

O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) das 
Faculdades Integradas Padre Albino realizou 
dias 16 e 17 de outubro sua I Jornada de Cine-
ma, no Campus I (Rua Seminário, 281), evento 
que marcou o início da organização do Cine Clu-
be das FIPA.

No dia 16, às 19h30, houve exibição do do-
cumentário FRAMES. O fi lme, produzido por 

José Roberto Sanabria, retrata a evolução do ci-
nema brasileiro e foi exibido durante o Festi val 
Internacional de Cinema de Gramado no ano 
de 2003. Às 20h00, o próprio Sanabria falou so-
bre a criação e produção do seu documentário.

Dia 17, às 9h00, José Roberto Sanabria mi-
nistrou ofi cina sobre apreciação e introdução à  
linguagem cinematográfi ca.

Jornada de cinema inicia organização 
do Cine Clube das FIPA

Marisa e Rommel Lopes



mais espete-os com um garfo no momento de cortar. 
Para acompanhar 

Os bons queijos deveriam ser degustados ao 
natural, sem nenhum acompanhamento. Portan-
to, ao escolher itens para acompanhar uma tábua 
de queijos tenha em mente que o sabor deve ser 
suti l e não pode mascarar o ingrediente principal. 
Veja algumas sugestões:

• Pães frescos, de casca crocante e sabor neu-
tro, para não “brigar” com o queijo. Nada de pães 
com frutas secas, nozes, tomate ou azeitona. 

• Frutas da época também podem ser incluí-
das. Mas evite as de sabor mais ácido (limão, aba-
caxi, kiwi) e as muito doces. As mais indicadas são 
maçã, pêra, uva e fi go. 

• Frutas secas, como uva passa, damasco, 
ameixa e fi go, combinam muito bem com queijo, 
principalmente os duros, como o parmesão e o 
pecorino. 

• As frutas oleaginosas, como noz, castanha 
de caju, castanha-do-pará, amêndoa e avelã, tam-
bém são bons acompanhamentos.
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Houve uma épo-
ca em que os queijos 
eram servidos no lu-

gar da sobremesa nos 
países europeus. Até hoje, 

os queijos costumam ser servidos para fi nalizar a 
refeição (antes ou depois da sobremesa) em países 
como França, Grã-Bretanha e Itália. 

Saiba como escolher os queijos e acompanha-
mentos para compor uma tábua de queijos, seja 
para terminar uma refeição ou para servir como 
aperiti vo. 

Como escolher os queijos

O primeiro passo é escolher as categorias de 
queijo de sua preferência. Não é necessário ter 
queijos de todas as categorias, mas é interessante 
incluir queijos de diferentes texturas e sabores, 
dos suaves aos mais fortes (inclua pelo menos um 
de leite de cabra ou de ovelha). É importante tam-
bém ter uma variedade de cores e formatos (evite 
servir todos no mesmo formato). 

Se possível, use facas próprias para queijos e ja-

Pode ser que um dia deixemos de nos falar. Mas enquanto houver 
amizade, faremos as pazes de novo.

Como harmonizar uma
tábua de queijos

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA

Lazer & Variedades

Quando foi construído o primeiro edifí cio da história?
Não se conhece a data exata do primeiro edifí cio da história, mas desde as primeiras civili-

zações há registros de grandes palácios, templos e construções. Sabe-se que os sumérios, que 
dominaram o sul da Mesopotâmia de 3.500 a 1.600 a.C., chegaram a ter cidades com mais de 
30 mil habitantes, nas quais havia prédios repletos de colunas e terraços. Por causa da escassez 
de pedras, eles usaram uma argamassa de junco e barro, além de ti jolos de barro secos ao sol. O 
maior dos prédios deste período, o Zigurate de Ur, ti nha um pavimento superior com mais de 30 
metros de altura. A civilização Minóica, que ocupou Creta por volta de 2.000 a.C., deixou vestí gios 
de enormes palácios e edifi cações construídas antes de 1.750 a.C., quando uma grande catástrofe 
natural soterrou-as.

Do Guia dos curiosos - O livro das perguntas e das respostas

DICA DA LARANJA 
Se ti ver de fazer uma feijoada, siga este conselho: coloque uma laranja inteira e não descas-

cada (lavada sim!) na feijoada junto com as carnes.
A gordura fi ca toda dentro da laranja; basta cortá-la para ter a confi rmação. A laranja não 

modifi ca em nada o gosto da feijoada, que fi ca super light!
Experimente com um pedaço de linguiça. Ferva a água, fure a linguiça com um garfo, coloque a 

laranja na panela e depois a linguiça e comprove. Em 5 minutos a gordura está toda dentro da laranja!
Depois frite a linguiça e veja como está deliciosa... E a panela sem gordura.

• Para a couve fi car macia: depois de rasgadas, 
deixe-as de molho por alguns minutos em uma 
vasilha com água quente. E ao refogar, use man-
teiga com bastante alho cortado e bem fi ninho.
• Quando for preparar carne a milanesa, para 
fi car mais saborosa, acrescente à farinha de 
rosca um pouquinho de queijo parmesão ra-
lado.
• Purê  de batata leve e fofo: esprema as ba-
tatas ainda quentes, por isto, cozinhe-as sem 

CURIOSIDADE

NOVEMBRO / 2009

Ingredientes
500 g de morango
2 pacotes de biscoito champagne
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite com o soro
7 colheres (sopa) de caldo de limão
Modo de preparo
Misture o leite condensado com o limão e 

junte o creme de leite. Mexa bem e reserve. 
Lave bem os morangos, reserve os meno-
res inteiros para decorar e pique o restante 
em quatro partes. Monte o pavê colocando 
num refratário uma camada de biscoitos, 
uma camada de creme e os morangos pica-
dos. Repita as camadas, terminando com o 
creme. Decore com os morangos pequenos 
inteiros e leve à geladeira por no mínimo 
duas horas.

Colaboração: Rita de Cássia O. Maurício

C U L I N Á R I A

Pavê de morangoPavê de morango

cascas. Um pouco de leite em pó deixará seu 
purê leve como sufl ê.
• Para dar sabor especial ao peixe, deixe-o 
mergulhado no leite antes de fritar.
• Para reduzir o cheiro de peixe no ar, ponha 
suco de limão no óleo em que vai fritar o pei-
xe. Isso diminuirá a fumaça e o cheiro.
• Para ti rar o amargo da berinjela, deixe-a  de 
molho na água com um pouco de sal e vina-
gre por meia hora.

1900 - Sigmund Freud publica A Interpretação dos So-
nhos, marco inicial da psicanálise.

1901 - Surge a classifi cação dos ti pos sanguíneos (A, B e 
O) que permite transfusões com segurança. 

1901 - Guglielmo Marconi realiza a primeira radiotrans-
missão enviando o “S” do código Morse da Europa para 
os Estados Unidos.

1903 - A ati vidade muscular do coração começa a ser 
acompanhada por eletrocardiograma.

1903 - Marie Curie, seu marido, Pierre, e Henri Béque-
res dividem o Nobel da fí sica pela descoberta da radio-
ati vidade. 

1905 - Para identi fi car o grau de inteligência dos alunos 
de uma escola, o psicólogo francês Alfred Binet desen-
volve o teste de Q.I.

1905 - Albert Einstein formula a teoria da relati vidade. 
1906 - Santos Dumont sobrevoa Paris com seu 14 Bis. 

Três anos antes, os irmãos Wilbur e Orville Wright ha-
viam protagonizado feito semelhante nos EUA, mas fo-
ram vistos por apenas cinco testemunhas.

1907 - Desenvolvidos os fi os de tungstênio, que au-
mentam a durabilidade e a segurança das lâmpadas. 

1908 - Hans Geisel produz uma máquina capaz de me-
dir a radiação. Em sua homenagem, o aparelho é bati za-
do com o nome de Contador Geisel

1910 - O bacteriologista alemão Paul Ehrlich usa uma 
fórmula de arsênico capaz de combater com efi ciência a 
sífi lis. Seu trabalho é a base da moderna quimioterapia 

1910 - O químico francês George Claude descobre que 
as descargas elétricas podem passar pelos gases nobres 
e produzir a luz de néon. 

Invenções e descobertas 
do século XX
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A Fundação Padre Albino ad-
quiriu um novo tomógrafo e um 
novo aparelho de Densitometria 
para o Centro de Diagnósti co por 
Imagem – CDI do Hospital Padre 
Albino. A esti mati va é de que o in-
vesti mento, calculado em mais de 
400 mil dólares, possa benefi ciar 
os usuários com a ampliação e agi-
lidade na realização dos exames 
de diagnósti co por imagem.

De acordo com o responsável 
pelo Serviço de Diagnósti co por 
Imagem, Dr. Everaldo Gregio, o 
novo tomógrafo possui 16 canais 
de imagem.  “O aparelho tem qua-
tro detectores, com quatro fi ltros 
cada um, o que possibilita maior 
precisão na avaliação das estrutu-
ras internas do paciente”, diz.

Além do tomógrafo, o hospital 
adquiriu um aparelho de Densito-
metria Óssea, que é uti lizado para 
medir a massa óssea do paciente 
na tentati va de diagnosti car a os-
teoporose, doença óssea metabó-
lica mais frequente nas mulheres. 
“Com o novo aparelho será possí-
vel medir a massa gorda, a massa 
muscular e a massa óssea, ou seja, 
a avaliação será completa”, ressal-
ta o especialista.

O CDI oferece desde a radio-
logia convencional até os mais 
sofi sti cados recursos tecnológicos 
para diagnósti cos por imagem. 
São mais de 400 exames diferen-
tes disponíveis em especialidades 
como ultrassonografi a, radiologia, 
tomografi a computadorizada, res-
sonância magnéti ca, mamografi a 

O Dia das Crianças, 12 de 
outubro, foi comemorado na 
Pediatria do Hospital Padre 
Albino. Os pacientes interna-
dos receberam bexiga, sacola 
surpresa, brinquedos, entre 
outros mimos. 

A comissão organizadora do 
4º Simpósio do Grupo de Cura-
ti vos dos hospitais Emílio Carlos 
e Padre Albino, realizado no 
últi mo dia 11 de setembro, no 
auditório de eventos dos cursos 
de Administração e Direito das 
FIPA, entregou à Associação de 
Voluntários dos hospitais da 
Fundação – AVOFPA os produ-
tos de higiene pessoal arreca-
dados no evento.

De acordo com a presiden-
te da associação, Irmã Ana Ma-
ria Custódio, os produtos esta-
rão disponíveis aos pacientes 
mais carentes.

O funcionário do Serviço de 
Higiene e Limpeza do Hospital 
Padre Albino, Rogério Aparecido 
Cruz, patrocinado pelo Padre Al-
bino Saúde, sagrou-se campeão 
de supino e levantamento terra, 
categoria até 67,5 kg, na 6ª Copa 
de Rio Preto, realizada no últi mo 
dia 11 de outubro, em São José 
do Rio Preto. 

No próximo dia 6 de de-
zembro, o atleta disputa a 7ª 
Copa Ases de Ouro, em Catan-
duva. E no dia 12 de dezembro 
o Mundial que acontece em 
Brasília.

A Unidade de Terapia Inten-
siva/UTI Neonatal do Hospital 
Padre Albino realizou um sim-
pósio sobre a Medicina Inten-
siva Neonatal, nos últi mos dias 
16 e 17 de outubro, no anfi tea-
tro da Fundação Padre Albino.

O professor assistente da 
disciplina de Pediatria Neo-
natal da Universidade Federal 
de São Paulo/UNIFESP e con-
sultor médico do Hospital Ma-
ternidade Santa Joana de São 
Paulo, Prof. Dr. Milton Harumi 
Miyoshi, fez explanações sobre 
diferentes assuntos ligados à 
Medicina Neonatal. 

No dia 16, a parti r das 21h, 
aconteceu a abertura do sim-
pósio com a palestra “Controle 
de Qualidade da Assistência 
Neonatal”. No sábado (17/10), 
às 8h30, foi abordado o uso do 
surfactante no recém-nascido. 
Mais tarde, às 10h, o profi s-
sional convidado falou sobre o 
suporte hemodinâmico no pe-
ríodo neonatal. 

e densitometria.
De acordo com a gestora do 

hospital, Renata Armiato, o CDI é 
o maior centro de medicina diag-
nósti ca e preventi va da região. 
“A qualidade dos nossos equipa-
mentos somada ao desempenho 
da nossa equipe médica, que é 
altamente especializada, garante 
a qualidade e segurança dos resul-
tados e a preferência e sati sfação 
dos nossos clientes”, afi rma.

O CDI realiza cerca de 5.370 
exames de raio X, 729 tomogra-
fi as, 482 ressonâncias magnéti cas, 
503 mamografi as, 129 densitome-
trias ósseas e 2.057 ultrassons. Ao 
todo, são mais de nove mil exa-
mes/mês.

Além de atender ao Sistema 
Único de Saúde/SUS, o CDI tem 
uma ampla rede de convênios 
com os principais planos e seguros 
de saúde. 

Medicina Nuclear

Com o objeti vo de aprimo-
rar o serviço prestado, o hospi-
tal adquiriu, ainda, com recursos 
próprios, um gama câmara (apa-

relho da medicina 
nuclear) no valor de 
225 mil dólares. O 
equipamento mede 
a radiação e oferece 
serviço de qualidade 
e diagnósti co preci-
so das patologias de 
diversos sistemas do 
organismo.

Os exames de 
medicina nuclear 
frequentemente de-
tectam precocemen-
te anormalidades na função ou 
estrutura de um órgão no corpo. 
Esta detecção precoce possibilita 
que algumas enfermidades se-
jam tratadas nos estágios iniciais, 
quando existe uma melhor chance 
de prognósti co bem sucedido e re-
cuperação do paciente.

O CDI funciona de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 22h, e aos 
sábados, das 8h às 17h. Os pacien-
tes podem fazer o agendamento 
de exames pelo telefone 17 - 

Hospital Padre Albino adquire novos equipamentos

Dia das Crianças 
no HPA

Doação

Funcionário do 
HPA vence Copa 

Rio Preto

Simpósio sobre 
Medicina 

Intensiva Neonatal

3311.3039. Já a Medicina Nuclear 
funciona na rua 13 de maio, 1094, 
de segunda a quinta-feira, das 7h 
às 17h, e de sexta-feira, das 7h às 
16h. Informações pelo telefone 17 
- 3523.5266.

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Chegada dos equipamentos

Pediatria decorada para a comemoração Grupo de Curati vos faz doação à AVOFPA Rogério com a taça de campeão Simpósio lotou o anfi teatro da FPA

DivulgaçãoDivulgação

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA
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Com o objeti vo de melho-
rar ainda mais o atendimento, a 
Fundação Padre Albino está re-
formando o Centro Obstétrico do 
Hospital Padre Albino, localizado 
na rua Belém, 519. 

De acordo com a gestora do 
hospital, Renata Armiato, a re-
forma do Centro Obstétrico está 
sendo realizada visando o confor-
to das gestantes e profi ssionais 

Centro Obstétrico do HPA passa por reforma
que atuam no setor. No entanto, 
mesmo depois do término dos 
reparos, o local deve passar por 
uma nova intervenção. “Em 2010, 
a Fundação iniciará o projeto de 
ampliação dos leitos do hospital, 
a construção de um novo Centro 
Obstétrico e novos corredores que 
facilitarão a ligação de vários de-
partamentos do hospital, benefi -
ciando os pacientes, funcionários 

e visitantes”, conta. 
A arquiteta coordenadora de 

projetos da Fundação, Sônia Corra-
di, informa que devido à proximi-
dade do projeto de ampliação de 
leitos do hospital, que prevê uma in-
tervenção no local do atual Centro 
Obstétrico, a reforma que aconte-
ce hoje é estrutural. “Estamos tro-
cando as instalações hidráulicas e 
elétricas, além da pintura, do piso 

e forro”, comenta.
Segundo Renata, enquanto o 

Centro Obstétrico é reformado os 
partos, cesáreas e outros proce-
dimentos relacionados à gestante 
são realizados no Centro Cirúrgi-
co. “Todas as medidas adotadas 
pela administração são voltadas 
para a qualidade dos nossos ser-
viços e o bem-estar dos pacien-
tes”, diz.   

Todos os meses, a Associação de 
Voluntários dos hospitais da Funda-
ção Padre Albino (AVOFPA) promove 
um bingo para os pacientes da He-
modiálise do Hospital Padre Albino. 

De acordo com a presidente da 
associação, Irmã Ana Maria Cus-
tódio, a ati vidade é um entreteni-
mento importante para os pacien-

AVOFPA realiza confraternização na 
Hemodiálise do HPA

tes. “Para conti nuarmos levando a 
alegria à Hemodiálise, pedimos a 
doação de brindes”, diz. Além disso, 
a Associação de voluntários preci-
sa de ajuda nos dias do bingo, que 
acontece na segunda quarta-feira e 
quinta-feira de cada mês. Os inte-
ressados podem entrar em contato 
pelo telefone 17 - 3311.3034.

Com objeti vo de valori-
zar os seus colaboradores 
e unir esforços para man-
ter um ambiente de traba-
lho adequado, os hospitais 
Emílio Carlos e Padre Albino 
lançam o projeto Café com 
Prosa e promovem, mensal-
mente, encontros entre os 
funcionários, gestores dos 
hospitais, gerente de Recursos Hu-
manos, diretores e presidente da 
Diretoria Administrati va da Fun-
dação Padre Albino.

Os primeiros encontros acon-
teceram no dia 28 de outubro, às 
10h, no Padre Albino. E no dia 30 
de outubro, às 9h, no Emílio Car-
los. O Café com Prosa reuniu o 
Comitê e as Comissões de Huma-
nização, gestores dos hospitais, 
gerente de Recursos Humanos, di-
retores e presidente da Diretoria 
Administrati va. 

De acordo com a gestora do 
Padre Albino, Renata Armiato, o 
café que tem duração de 
cerca de uma hora será 
oferecido, a parti r do mês 
novembro, para um grupo 
de dez colaboradores de 
diferentes setores, sele-
cionados pelas respecti vas 
chefi as. “Nesses encontros 
vamos apresentar algumas 
estratégias da insti tuição e 
todos os parti cipantes po-

Hospitais realizam Café com Prosa

derão se manifestar”, informa.
Para o gestor do Emílio Carlos, 

José Reinaldo Marques, a iniciati -
va é um canal aberto de mão du-
pla para Comunicação dentro dos 
hospitais. “Os funcionários pode-
rão sugerir ações e até mesmo fa-
zer observações sobre as ati vida-
des do dia-a-dia”, comenta.

O Café com Prosa é uma inicia-
ti va do Comitê de Humanização, 
composto por gestores e funcio-
nários, e integra o projeto de Hu-
manização dos hospitais Emílio 
Carlos e Padre Albino, manti dos 
pela Fundação Padre Albino.

Café com Prosa no HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Café com Prosa no HEC

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Os hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino nomearam, no últi -
mo dia 23 de outubro, às 14h30, 
no anfi teatro da Fundação Padre 
Albino, as Comissões de Éti ca de 
Enfermagem com a presença da 
Fiscal do Conselho Regional de En-
fermagem de São Paulo/COREN, 
Lígia Suster.

A comissão tem como fi na-
lidade garanti r a conduta éti ca 
dos profi ssionais de Enferma-
gem nas insti tuições; zelar pelo 
exercício éti co nas insti tuições, 
combatendo o exercício ilegal da 
profi ssão, educando, discuti ndo e 
divulgando o Código de Éti ca dos 
profi ssionais; noti fi car ao Conse-
lho Regional de Enfermagem as 
irregularidades, reivindicações e 
sugestões. 

De acordo com a Fiscal do 
COREN, o trabalho de empossar, 
pessoalmente, as comissões foi 
iniciado em janeiro de 2009. “A 
comissão é um braço do Conse-
lho dentro do hospital, ela 
nos ajuda com a fi scalização e 
principalmente com as ações 
educati vas”, diz.

A gestão 2009/2011 da 
Comissão de Éti ca de Enfer-
magem dos hospitais da Fun-
dação fi cou composta da se-
guinte forma:

Presidente – Enfermeiro 
João César Jacon

Vice-presidente – Enfermei-

Hospitais têm nova Comissão 
de Ética de Enfermagem

ro Jeff erson Cavalcante de Souza
Secretária – Enfermeira Setuka 

Tereza Nose de Araújo
1° Membro Efeti vo – Marisa Bovi
2° Membro Efeti vo – Cicera Apa-

recida de Jesus
1° Membro Suplente – Enfermeira 

Gisele Daiana Panulo Vizicato
2° Membro Suplente – Enfermei-

ra Elisabete Banhos
3° Membro Suplente – Enfermei-

ra Vanessa Bertolo Navarro
Suplente do 1° Membro Efeti vo – 

Maria Ivonete Chagas
Suplente do 2° Membro Efeti vo – 

Rosimary da Cruz Possebon
O enfermeiro presidente da nova 

Comissão de Éti ca dos Hospitais da 
Fundação, João César Jacon, ressal-
ta que o objeti vo do grupo será ze-
lar pela assistência com qualidade. 
“Vamos oferecer orientação para 
manter a excelência dos serviços de 
enfermagem e atender cada vez me-
lhor os pacientes internados no Emi-
lio Carlos e Padre Albino”, informa.

Comunicação/HPAComunicação/HPA

A Fundação Padre Albino 
adquiriu novos aparelhos de ul-
trasson para os hospitais Emílio 
Carlos e Padre Albino com os re-
cursos da Central de Telemarke-
ti ng. A Diretoria Administrati va 
agradece a colaboração de todos.

Aquisição Comunicação/HPAComunicação/HPA

Administradores dos hospitais, presidente da Diretoria 
Administrati va, Fiscal do COREN e responsáveis pela 
Enfermagem dos hospitais
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Dia 14 de novembro, a parti r 
das 20h00, no buff et Casarão, foi 
realizado um jantar comemorati vo 
pelos 40 anos da Faculdade de Me-
dicina de Catanduva (FAMECA). A 
organização foi parti lhada entre a 
Coordenação do curso de Medicina 
e o Centro Acadêmico Emílio Ribas, 
com apoio da Direção das Faculda-
des Integradas Padre Albino, do Pa-
dre Albino Saúde e da própria Fun-
dação Padre Albino.

Durante o jantar foi feita home-
nagem a professores e funcionários 
em cerimônia conduzida pelo Secre-
tário Geral das FIPA, Prof. Sidnei Stu-
chi, que ingressou na FAMECA em 
1972, junto com o início da 3ª turma.

Sidnei lembrou dos professores e 
diretores que marcaram época, dos 
funcionários dedicados e competen-
tes. Das situações difí ceis, das fases 
de júbilo, como o reconhecimento 
do curso ainda na 5ª série da primei-
ra turma, o crescimento verti ginoso 
de candidatos procurando os ves-
ti bulares, a melhoria completa da 
estrutura fí sica da faculdade e dos 
hospitais e os resultados positi vos 
recentes nas avaliações, desempe-
nho de docentes em pesquisas e 

O cardiologista e ex-ministro da 
Saúde, Dr. Adib Jatene, esteve em Ca-
tanduva no dia 22 de outubro para, às 
19h30, no anfi teatro do Senac, fazer a 
palestra O ensino médico. A ati vidade 
fez parte do XVIII Congresso Médico 
Acadêmico e da programação come-
morati va dos 40 anos da FAMECA.

Dr. Adib Jatene falou sobre a his-
tória da abertura de escolas médicas 
no Brasil, ressaltando que até 1996 
existi am no país 82 faculdades de 
medicina. Frisou, porém, que nos úl-
ti mos doze anos foram criadas outras 
96 escolas, ou seja, em cerca de uma 
década o número de escolas mais 
que duplicou. Dr. Adib mostrou enor-
me preocupação com a qualidade do 
ensino nestas escolas.

Antes da conferência, Dr. José 
Alves de Freitas, Coordenador do 
curso de Medicina das FIPA, apre-
sentou um resumo da história da 
FAMECA. Ao fi nal, Dr. Adib comen-
tou: “Gostei do que vi; vocês estão 
no caminho certo”.

Após a apresentação, Dr. Adib, 
mesmo gripado, fez questão de per-
manecer no local, parti cipando ati -

publicações, de professores e alunos 
em congressos cientí fi cos nacionais 
e internacionais.

Por fi m, lembrou que a parti r 
de 2007 a Faculdade de Medicina 
de Catanduva e demais faculdades 
da Fundação transformaram-se em 
Faculdades Integradas Padre Albino.

A seguir falaram sobre o evento 
Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, Presi-
dente da Diretoria Administrati va da 
Fundação, Dr. Nelson Jimenes, Dire-
tor Geral das Faculdades Integradas 
Padre Albino, e Dr. José Alves de Frei-
tas, Coordenador do curso Medicina.

Sidnei Stuchi frisou que o Diretó-
rio Acadêmico Emílio Ribas sempre 
teve importante papel como órgão 
de representação estudanti l na histó-
ria da FAMECA. E convidou represen-
tantes da atual diretoria do CAER, as 
acadêmicas Bárbara Leite de Souza, 
Presidente, e Michele Rici Batt aiola, 
Diretora de Eventos, para acompa-
nhá-lo até o fi nal da cerimônia.

O Secretário Geral ressaltou que 
a FAMECA sempre teve o privilégio 
de contar com professores compe-
tentes, dedicados, comprometi dos 
com a formação dos seus alunos, 
mestres na sua essência. Lembrou 

vamente da discussão do segundo 
tema da noite - O exame do CRE-
MESP, mediado por Dr. José Alves, 
com a parti cipação do Dr. Isaac Jorge 
Filho, Conselheiro do CREMESP e um 
dos defensores do exame, e do Dr. 
Maurício Zanolli, representante da 
ABEM (Associação Brasileira de Edu-
cação Médica), contrário ao exame. 

que nos primeiros 
anos, as limitações 
da estrutura fí sica 
e de equipamen-
tos foram sempre 
eficientemente 
compensadas pela 
qualidade, compe-
tência, sabedoria 
e dedicação dos 
professores. “O 
resultado foi e é 
a qualidade dos 
profi ssionais forja-
dos. Esse é o espí-
rito verdadeiro de 
garra da FAMECA semeado pelo pri-
meiro Diretor e culti vado pelos seus 
sucessores”, disse.

Em seguida informou que a Co-
ordenação do curso de Medicina 
decidiu, então, homenagear alguns 
professores em exercício, que ingres-
saram nos primeiros anos da década 
de 70. “A intenção também é de que, 
na pessoa destes, a homenagem se 
estenda aos demais docentes da FA-
MECA”, acrescentou.

Os homenageados, que rece-
beram uma placa, foram: Attí  lio 
Frias Cypriano, Áureo José Ciconelli, 
Carlos Elysio Castro Corrêa, Helvé-
cio Baeta Chaves, Izídio Pimenta 
de Morais, João Romera, Mayrton 
Mascaro, Neder Abdo, Oswaldo De-
vito, Segundo Amarile Salessi Fiorani, 
Waldecir Veni Saccheti n e Waldemar 
Curi. Foram homenageados, tam-
bém, os funcionários Sidnei Stuchi, 
Fáti ma Aparecida Ferreira e Renata 
De Fazzio Stuchi.

Encerrando a solenidade, o Cen-
tro Acadêmico Emílio Ribas prestou 
uma homenagem surpresa. Bárbara 
e Michele anunciaram a insti tuição do 
Prêmio Drª Gesabel Clemente Mar-
ques de La Haba, que tem a fi nalidade 
de valorizar as iniciati vas do corpo do-
cente dirigidas a melhorias do ensino 
médico e também que contribuem na 
formação de profi ssionais preparados 
para as grandes e crescentes exigên-
cias na assistência a saúde.

Explicaram que escolheram esse 
nome porque Drª Gesabel foi uma 
brilhante aluna da segunda turma da 
FAMECA, levando o nome da facul-
dade a todos os congressos e jorna-
das que parti cipou. Foi professora de 
Clínica Médica da faculdade, formou 
o ambulatório de Reumatologia e 
foi exemplo para muitos estudantes 
seguirem essa carreira. Infelizmente, 
morreu em acidente de trânsito, jun-
to com sua mãe, aos 53 anos.

Jantar comemora os 40 anos da Fameca

Dr. Adib Jatene faz palestra 
sobre o ensino médico

As acadêmicas informaram 
que a escolha do homenageado 
foi realizada por meio de votação 
individual pelos alunos da 1ª à 4ª 
séries. Os alunos do 5º e o 6º anos 
não parti ciparam este ano, em fun-
ção do Internato e falta de tempo. 
“Porém, no próximo ano, isso não 
acontecerá”, garanti ram.

Sobre o homenageado disseram 
que sua história começou em 1973 
e desde então nunca abandonou a 
faculdade. Apesar de ter entrado em 
uma faculdade relati vamente nova, 
apenas na quarta turma, formou-
se um excelente médico. Além da 
vida corrida de médico, dedicou-se 
inteiramente ao ensino, foi Diretor 
e é Professor da Fameca. Hoje é res-
ponsável pelo Setor de Molésti as In-
fecto-contagiosas do Hospital Emílio 
Carlos e Coordenador de Extensão 
do curso. Embora tenha tantos car-
gos e responsabilidades, as acadêmi-
cas ressaltaram que ele nunca dei-
xou de amar e lutar pela faculdade, o 
que pode ser percebido nas suas ex-
celentes aulas e nas suas pequenas 
broncas, que sempre demonstram 
preocupação com a formação pro-
fi ssional e pessoal dos alunos. Anun-
ciaram, então, que escolheram para 
receber o primeiro prêmio Drª Gesa-
bel Clemente Marques de La Haba o 
Prof. Dr. Ricardo Santaella Rosa.

Pego de surpresa e extrema-
mente emocionado, Dr. Ricardo 
disse que se senti a muito honrado 
em receber o prêmio, especial-
mente por levar o nome da Drª 
Gesabel, sua grande amiga.

Esti veram presentes ao jantar 
Membros e Diretores da Fundação 
Padre Albino, ex-alunos (egressos) 
da FAMECA, professores e atuais 
alunos.

Veja galeria de fotos do jantar em 
htt p://www.fundacaopadrealbino.
org.br/galeria_fotos/jantar40/
galeria.asp

Dr. Ricardo Santaella, ladeado pelas acadêmicas Bárbara de Souza e 
Michele Batt aiola, recebe o prêmio.

DivulgaçãoDivulgação

 Dr. Adib Jatene: preocupação com a 
qualidade do ensino médico
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As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) realizaram de 05 
a 07 de novembro, no Campus I, 
o seu III Congresso de Iniciação 
Cientí fi ca e o II Workshop de Pós-
graduação, organizados por mem-
bros dos Núcleos de Pesquisa e de 
Pós-graduação. Os eventos con-
taram com 697 inscrições, entre 
parti cipantes e ouvintes, prati ca-
mente o triplo em relação ao ano 
passado.

Na abertura, dia 05, às 19h30, 
houve apresentação do coral das 
FIPA e o Prof. Dr. Luiz Alberto Da-
vid Araújo, Titular de Direito Cons-
ti tucional da PUC-SP, onde leciona 
na Graduação e Pós-Graduação, 
Coordenador e docente do curso 
de Pós-Graduação da Insti tuição 
Toledo de Ensino-ITE (Mestrado 
e Doutorado) em Bauru, e Procu-
rador Regional da República apo-
sentado, fez a palestra Direitos da 
personalidade na Consti tuição: 
vida privada, inti midade e ima-
gem das pessoas. Na abertura 
houve transmissão simultânea, 
em circuito fechado e em salas 
anexas, em função do grande nú-
mero de inscritos e convidados.

Os trabalhos cientí fi cos foram 
apresentados no dia 06, a parti r 
das 8h00, enquadrados em duas 
áreas do conhecimento – Ciências 
Biológicas/Ciências da Saúde e 
Ciências Humanas e em duas ca-
tegorias - apresentação oral e em 
painéis.

No dia 7, às 9h00, houve a 
palestra Conhecimento cientí fi co 
e cidadania pelo Prof. Heveraldo 
Galvão, Mestre em Direito pela 
UNAERP, professor do curso de Di-
reito das FIPA.

O congresso e o workshop fo-
ram encerrados com a premiação 
dos trabalhos vencedores, no va-
lor de R$ 300,00 para a apresen-
tação oral e R$ 200,00 para os pai-
néis. Os vencedores foram:

APRESENTAÇÃO ORAL

Curso de Administração

Uso de ferramentas estatí sti -
cas para controle de qualidade no 
setor de manufatura & serviços 
em pequenas e médias empresas. 
Autores: Sílvia Cristi na Rodrigues 
Grosso, Débora Renata Piani, Li-

diane Francisco, Marcela Cristi na 
Barbosa, Sávio Pellarin Lopes Villa. 
Orientadores: Profs. Nilso Mosas 
Olivares e Alexandre Teso – FIPA.

Curso de Direito: empataram 
os trabalhos:

Um grito de esperança. Auto-
ra: Lígia Nogueira Lopes. Orienta-
dora: Profª Rosângela Paiva Spag-
nol. UniBarretos – Barretos/SP

História do Direito e Teatro. 
Autores: Henrique Brino, Ana 
Helena Marques de Castro, Ana 
Maria Trenti n, Bruno Freitas, Fer-
nando Henrique Belmonte Júnior, 
Grasiela Iori Aizza, Guilherme Stu-
chi Centurion, Guilherme da Cruz 
Bernardo, Marcela Serpa Boni, 
Marília Serpa Sesti to. Orientador: 
Prof. Celso Naoto Kashiura Júnior 
– FIPA.

Curso de Enfermagem

DVD de apoio educati vo para 
prevenção do pré-diabéti co. Auto-
res: Monize Fernanda Pretti  , Ma-
ria José Bernardino Poiani, Simo-
ne Fernanda Scaldelai. Orienta-
dora: Profª Drª Dircelene Jussara 
Sperandio – FIPA.

Curso de Medicina: empata-
ram os trabalhos

Evidências da importância do 
acompanhamento clínico multi -
disciplinar em pacientes com Sín-
drome de Down. Autores: Mirna 
Ayusso Teixeira, Roberta Macha-
do. Orientadora: Profª Drª Nilce 
Barril – FIPA.

Rats submitt ed to aff ecti ve 
stress in diferent periods of brais 
development show disti nct pat-
terns of explorati on of a new ob-
ject. Autores: Fábio Henrique Li-
monte, Marina T. R. Pereira, Edson 
R. A. Sinhorini, Victor M. Tonso, 
Melina M. Iyomasa. Orientadora: 
Profª Drª Maria Luiza Nunes Ma-
mede Rosa – FIPA.

PÓS-GRADUAÇÃO

Curso de Administração

Gestão de talentos como fator 
competi ti vo para as empresas. 
Autores: Jóysse Clemente Casa-
grande, Érica Cristi na Camargo 

Congresso de Iniciação Científica e Workshop de 
Pós-graduação das FIPA têm mais de 600 inscritos

Curso de Educação Física

Os benefí cios da práti ca lúdica 
do atleti smo no controle da obesi-
dade infanti l. Autores: Maria Cris-
ti na Bernardo Vaqueiro Rodrigues, 
Fábio Junio de Souza e Katrini Ester 
dos Santos. Orientadora: Profª MS 
Maria Ângela Figueiredo Tuma – 
FIPA.

Curso de Enfermagem

Cuidados paliati vos em oncolo-
gia: respeito aos princípios da vida. 
Autores: Landina Silene Pacheco 
e Leandro Marti ns. Orientadora: 
Profª Virtude Maria Soler - FIPA.

Curso de Medicina: empataram 
os trabalhos:

Diversidade bacteriana em 
mãos no ato da consulta médica: 
dados preliminares. Autores: Ale-
xandre Carlos Messias, Mirella Beni 
Balbina, Paulo Antonio Gonçalves, 
Manzélio Cavazanna Júnior. Orien-
tadora: Profª Márcia Alcântara San-
tos - FIPA.

Ati vidades educati vas como 
suporte para capacitação de pro-
fi ssionais que trabalham com por-
tadores de defi ciências. Autores: 
Renata Barbosa Velani, Natália Ro-
drigues Coelho. Orientadora: Profª 
Nilce Barril.

De acordo com a Profª Maria Lui-
za Rosa, Coordenadora do Congres-
so, foram aceitos trabalhos de outras 
insti tuições, entre elas, USP/Ribeirão 
Preto; UNIRP/São José do Rio Preto, 
UNIP/Campus São José do Rio Preto 
e IMES/FAFICA/Catanduva. 

Veja galeria de fotos do CIC em 
htt p://www.fundacaopadrealbino.
org.br/galeria_fotos/cic2009/
galeria.asp

Fernandes, Jovana Agusti neli 
Poiani. Orientadores: Profs. Laér-
cio Pereira da Silva e Ângela Lopes 
Biudes Gatarossa – FIPA.

Curso de Enfermagem: empa-
taram os trabalhos:

A importância da capacitação 
do enfermeiro na docência no en-
sino em saúde. Autora: Ana Flávia 
Prates. Orientadora Profª Luciana 
Bernardo Miott o - FIPA.

Ciências Biológicas

Engenharia de tecido ósseo: 
infl uência do estágio de diferen-
ciação osteoblásti ca de células-
tronco mesenquimais associadas 
a arcabouços de plga/cap no re-
paro ósseo. Autores: Luciana Gon-
çalves Sichieri, Márcio Mateus Be-
loti , Paulo Tambasco de Oliveira. 
Orientador: Prof. Adalberto Luiz 
Rosa. – USP/Ribeirão Preto.

PAINÉIS

Curso de Administração: em-
pataram os trabalhos:

A interlocução do empreen-
dedor mediada por gêneros escri-
tos. Autores: Diogo Viana Pereira, 
Anderson João Moura, Anderson 
Danilo Bento, Rodrigo Mati olli e 
Laura de Lima Crosariol. Orien-
tadora: Profª Luciana Prudente 
Guiotti   – FIPA.

Ciências Humanas

Conhecimentos prévios e con-
teúdos escolares: refl exões sobre 
os processos de ensinar e aprender. 
Autores: Amanda Marti ns da Silva e 
Vanessa Alves da Silva. Orientado-
ra: Profa. Iara Suzana Tiggemann. – 
IMES/FAFICA – Catanduva/SP

Palestra de abertura: auditório lotado.
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As Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) inauguraram, dia 06 
de novembro, o LIMI - Laboratório 
de Investi gação em Medicina Inten-
siva. O LIMI está instalado nas de-
pendências da Unidade Didáti ca e 
de Pesquisas Experimentais (UDPE) 
do curso de Medicina (FAMECA) e 
conta com uma UTI Experimental, 
com 2 leitos, respiradores arti fi -
ciais, monitores cardíacos, bombas 
de infusão e outros equipamentos 
presentes nas UTIs convencionais. 
Este laboratório permiti rá o desen-
volvimento de estudos cientí fi cos 
e pesquisas experimentais com a 
parti cipação de alunos, professo-
res e médicos.

Dr. Jorge Valiatti  , Diretor Técnico 
dos hospitais da Fundação Padre 
Albino e responsável pela Área do 
Conhecimento em Medicina In-
tensiva e Emergências Médicas da 
FAMECA, lembrou que uma insti tui-
ção universitária se faz com ensino, 
pesquisa e assistência. “No ensino, 
enfrentamos uma revolução nos 
últi mos anos, o que propiciou o 
conceito 4 no ENADE”. Segundo Dr. 
Valiatti  , “a inauguração da Unidade 
Didáti ca e de Pesquisas Experimen-
tais e dos laboratórios de pesquisa 
propiciarão à insti tuição um grande 
passo rumo à excelência”. Lembrou 
que os hospitais Padre Albino e Emí-

Dia 28 de outubro, a parti r das 
14h00, 11 seminaristas da Dioce-
se de Catanduva, acompanhados 
pelo Reitor do Seminário Nossa 
Senhora da Esperança, Padre Ro-
sinei Pessini, visitaram as instala-
ções do Campus Sede das Facul-
dades Integradas Padre Albino, 
onde estão instalados os cursos 
de Medicina, Enfermagem e Edu-
cação Física.

Os visitantes foram recebidos 
pelo Diretor Geral, Vice-diretor 
e Coordenadora Pedagógica das 
FIPA, respecti vamente Dr. Nélson 
Jimenes, Dr. José Carlos Rodri-
gues Amarante e Profª Drª Dulce 

Quatro alunos do terceiro ano 
do curso de Medicina das FIPA 
apresentaram trabalhos no XII 
ECIF - Encontro Cientí fi co da FA-
MERP & VI CAIC - Congresso Anual 
de Iniciação Cientí fi ca e 1ª Mostra 
das Ligas Acadêmicas da FAMERP, 
realizados de 05 a 07 de outubro, 
na Sociedade de Medicina e Cirur-
gia de São José do Rio Preto.

Os dois trabalhos, Avaliação 
dos possíveis fatores eti ológicos 
associados a perdas gestacionais 
recorrentes, dos alunos Kelly K. 
Moriyama e Edson R. A. Sinhorini, 
e Avaliação dos fatores de risco 
de eti ologia biológica, estabeleci-
da e ambiental para alterações no 
desenvolvimento em uma cidade 
do interior paulista, de Henrique 

Os acadêmicos do 3º ano do 
curso de Medicina das FIPA Paola 
Galassi Defendi, Danilo Fernandes 
da Silva, Fernanda Sovenho Rado 
Guirado, Renata Shiota Cunha, Pau-
lo César Dalto Filho e Ariane Fer-
nanda Justulin foram premiados no 
XIII Congresso Brasileiro de Nutro-
logia com o trabalho “Avaliação da 
relação entre o tempo de amamen-
tação e a prevalência da obesidade 
infanti l em insti tuições educacio-
nais privadas”, sob orientação do 
Prof. Dr. Durval Ribas Filho.

 O Congresso foi realizado nos 
dias 16, 17 e 18 de setembro, no 
Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo, 
registrando 223 trabalhos inscritos 
entre apresentações nas formas de 
painel e oral. A premiação dos traba-
lhos foi dividida em três categorias 
- saúde pública, obesidade e síndro-
me metabólica, sendo premiado um 
trabalho em cada uma delas. O tra-
balho dos alunos da Medicina rece-
beu o prêmio na categoria Obesida-
de, cuja apresentação foi feita pela 

FIPA inaugura laboratório de ensino e pesquisa da Medicina

Seminaristas visitam as FIPA

Medicina apresenta trabalhos 
em encontro científico

Alunos da Medicina são 
premiados em congresso brasileiro

lio Carlos foram totalmente reestru-
turados e reequipados durante o 
processo de certi fi cação como Hos-
pitais Universitários e ressaltou que 
“todas essas transformações foram 
possíveis graças à mudança de para-
digmas dos dirigentes da Mantene-
dora em relação à profi ssionalização 
da gestão nos diversos setores da 
Fundação Padre Albino”. 

A importância da parti cipação 
da iniciati va privada na instalação 
do laboratório foi lembrada por 
Dr. Valiatti  , citando a Intermed do 
Brasil, da qual o LIMI recebeu res-
piradores arti fi ciais em comodato. 
Ele informou que, em breve, con-
vênio com aquela empresa poderá 
viabilizar estudos experimentais na 
FAMECA em conjunto com a enge-
nharia da companhia para desen-
volver e aperfeiçoar equipamentos.

Convidados ilustres marcaram 
presença na solenidade de inaugu-
ração: Prof. Dr. José Luis Gomes do 
Amaral, ti tular da disciplina de Anes-
tesiologia, Dor e Terapia Intensiva da 
Escola Paulista de Medicina (UNI-
FESP) e atual presidente da Associa-
ção Médica Brasileira; Prof. Dr. José 
Paulo Cipullo, ti tular de Clínica Médi-
ca da Faculdade de Medicina de Rio 
Preto e docente de Clínica Médica da 
FAMECA durante 15 anos, e do Dr. 
Jorge Bonassa, Doutor em Medicina 

M. Fiorillo e Henrique O. Medola, 
são projetos de iniciação cientí fi -
ca desenvolvidos no Ambulatório 
de Aconselhamento Genéti co das 
FIPA, sob orientação da Profª Drª 
Nilce Barril Brighetti  .

Os trabalhos foram apresen-
tados no dia 07. “Estes foram os 
dois únicos projetos que repre-
sentaram as FIPA, parti cularmen-
te o curso de Medicina no evento, 
o que nos honra bastante, pois 
esti vemos ao lado de renomadas 
insti tuições de ensino superior 
estaduais e federais. Além disso, a 
aceitação dos trabalhos demons-
tra a seriedade e importância dos 
projetos de pesquisa desenvolvi-
dos na nossa insti tuição”, comen-
tou  Profª Nilce.

aluna Paola Galassi Defendi.
De acordo com o Coordenador 

do curso, Prof. Dr. José Alves de Frei-
tas, esta premiação “é mais uma 
conquista da Medicina no univer-
so cientí fi co, se fi rmando cada vez 
mais como uma enti dade de pesqui-
sa que incenti va e apóia os alunos, 
desde cedo, ao desenvolvimento de 
projetos cientí fi cos”. O trabalho con-
correu com outros 223 inscritos. 

Argenti na

Representando o curso de Medici-
na (FAMECA), como professor da dis-
ciplina de Nutrologia, Dr. Durval Ribas 
Filho parti cipou, a convite da Socieda-
de Argenti na de Nutrición, do XVI Con-
gresso Argenti no de Nutrición, realiza-
do de 25 a 28 de setembro passado, 
na cidade de Mar del Plata.

No Congresso, Dr. Durval fez 
duas palestras – “Epidemiologia 
da Obesidade” e o “Fenômeno da 
transição nutricional em paises 
emergentes”. 

pela UNIFESP e Engenheiro Chefe da 
Intermed do Brasil.

Na solenidade falaram Prof. Dr. 
José Alves de Freitas, Coordenador 
do curso de Medicina, Prof. José 
Luís Gomes do Amaral, Prof. José 
Paulo Cipullo, Dr. José 
Carlos Rodrigues Ama-
rante, Vice-Diretor das 
Faculdades Integradas 
Padre Albino, e Dr. Ge-
raldo Paiva de Oliveira, 
Presidente da Diretoria 
Administrati va da Funda-
ção Padre Albino.

Esti veram presentes 
ao evento diretores dos 
hospitais universitários, 
membros da Diretoria Ad-
ministrati va e da Fundação 
Padre Albino, Coordena-

dores de cursos, professores, diversos 
alunos e funcionários das FIPA. 

Veja galeria de fotos da 
inauguração do LIMI em htt p://
www.fundacaopadrealbino.org.br/
galeria_fotos/udpe/galeria.asp
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Dr. Jorge Bonassa, Prof. Dr. José Luís Gomes do Amaral, 
Prof. Dr. Valiatti   e Prof. Dr. José Paulo Cipullo no laboratório 
inaugurado

DivulgaçãoDivulgação

Os visitantes no Campus Sede

Vendrusculo, e pelo Presidente da 
Diretoria Administrati va da Funda-
ção, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira.

Drª Dulce acompanhou os se-
minaristas na visita, mostrando as 
instalações e explicando o funcio-
namento de todos os setores.
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A Secretaria Geral das Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA) infor-
mou que 2.120 candidatos estão ins-
critos para o Processo Seleti vo 2010 
do curso de Medicina (FAMECA), que 
será realizado pela VUNESP dias 08 e 
09 de dezembro próximo. A propor-
ção é de 33 candidatos por vaga (o 
curso oferece 64 vagas).

O número de inscrições foi re-
corde este ano, 30% a mais que no 
ano passado (1.639 inscritos). Do 
total de inscritos, 1.426 vão fazer 
as provas em Catanduva e 694 em 
São Paulo. Os locais das provas em 
Catanduva e São Paulo serão divul-
gados no site da Vunesp a parti r de 
1º de dezembro.

2.120 candidatos disputam 
vaga na Medicina

A COREME (Comissão de Resi-
dência Médica) do curso de Medi-
cina das FIPA recebeu dia 15 de ou-
tubro uma Comissão Vistoriadora, 
organizada pela CEREM-SP (Comis-
são Estadual de Residência Médica) 
e CNRM (Comissão Nacional de Re-
sidência Médica), a fi m de aprovar o 
credenciamento nos hospitais Padre 
Albino e Emílio Carlos do Serviço de 
Terapia Intensiva Adulto, do Serviço 
de Terapia Intensiva Pediátrica, do 

O Coordenador do curso de 
Medicina das FIPA, Dr. José Alves 
de Freitas, parti cipou e foi mem-
bro da Comissão Organizadora do 
VI Congresso Paulista de Gastro-
enterologia, de 9 a 12 de outubro 
últi mo, no Centro de Convenções 
Rebouças, em São Paulo.

Dr. José Alves ministrou duas 
conferências no Congresso - sobre 
a Síndrome do Intesti no Irritável e 
sobre Gases Abdominais, além de 
ter sido presidente de uma mesa 
redonda sobre dor abdominal. O 
evento reuniu cerca de 500 profi s-
sionais da área de Gastroenterolo-

Os alunos das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino (FIPA) parti ci-
param do 9° Congresso Nacional 
de Iniciação Cientí fi ca (CONIC), 
dias 13 e 14 de novembro últi mo. 
O evento foi promovido pelo Sindi-
cato das Mantenedoras do Ensino 
Superior do Estado de São Paulo 
(SEMESP), na Casa Metropolitana 
de Direito da FMU, no bairro da 
Liberdade, em São Paulo. Dos 18 
trabalhos inscritos pelas FIPA – um 
de Administração, 5 de Direito, 2 
de Educação Física, 6 de Enferma-

Residência Médica recebe 
comissão vistoriadora

Coordenador da Medicina 
participa de congressos

Trabalhos da Enfermagem e Administração 
são vencedores do CONIC 

Serviço de Radiologia e Diagnósti co 
por Imagem, assim como autorizar o 
aumento do número de vagas para 
os Serviços de Cirurgia Geral e Orto-
pedia e Traumatologia.

Prof. Dr. Jorge Valiatti  , Diretor 
Técnico dos Hospitais Escola, rece-
beu a Comissão e mostrou os no-
vos melhoramentos técnicos usa-
dos em ensino e pesquisa, visando 
a melhor capacitação dos docen-
tes, alunos e residentes.

Drª Eliana Meire Melhado, do-
cente de Semiologia do curso de Me-
dicina das FIPA, parti cipou do XXIII 
Congresso Brasileiro de Cefaléia, III 
Encontro Brasil-Portugal de Cefaléia e 
IV Congresso do Comitê de Dor Oro-
facial, realizado em Vitória (ES) de 08 
a 10 de outubro passado.

No evento, Drª Eliana proferiu a 
palestra Tratamento da enxaqueca 
na gravidez, assim como, a pedido do 
Presidente do Congresso, Dr. Renam 
Domingues, parti cipou de muti rão de 
atendimento a pacientes com cefaléia 
na Santa Casa de Misericórdia de Vitó-
ria, juntamente com mais três médi-
cos, uma acadêmica carioca e alunos 
de Medicina da Santa Casa de Vitória.

Faleceu dia 23 de novembro, aos 72 anos, Dr. Ronaldo Nami Pedro, 
médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Urologista, Dr. Ronaldo pertencia ao corpo clínico dos hospitais Padre 
Albino e Emílio Carlos desde 10/03/70, tendo sido docente de Clínica Uro-
lógica do curso de Medicina das FIPA de 1º/05/79 a dezembro/2008. Dr. 
Ronaldo deixa a esposa, Sra. Margareth Nami, quatro fi lhos e cinco netos.

Palestra e apresentação de 
trabalho em congresso

Falece Dr. Ronaldo Nami Pedro

TRABALHO

Dr. Francisco Carlos de Lucca, 
docente de Semiologia do curso 
de Medicina das FIPA, e o Dr. Luís 
Fernando Colla Silva, Residente de 
Clínica Médica, parti ciparam do 
10º Congresso Brasileiro de Clíni-
ca Médica, de 16 a 18 de outubro 
últi mo, no Palácio das Convenções 
do Anhembi, em São Paulo.

Dr. Francisco e Dr. Luís Fernan-
do apresentaram o trabalho, na 
forma de pôster, Mixoma atrial es-
querdo em adolescente causando 
convulsões, desenvolvido na en-
fermaria do Hospital Escola Emílio 
Carlos.

gia do Estado.
No período de 30/09 a 03/10, 

Dr. José Alves de Freitas parti ci-
pou, em Gramado (RS), do Con-
gresso Brasileiro de Hepatologia, 
que registrou mais de mil inscritos 
e a presença de renomados pro-
fessores do Brasil e exterior.

Dr. José Alves informou que, no 
Congresso, recebeu convite para 
liderar uma campanha regional so-
bre Hepati tes Virais. De acordo com 
ele, “o intuito é descobrir casos 
ocultos, isto é, pessoas que têm a 
doença, mas não sabem que tem, e 
orientá-las quanto ao tratamento”.

gem e 4 da Medicina, dois foram 
vencedores, classifi cando-se entre 
os dez primeiros colocados.

Na Categoria Concluído, área de 
Ciências Biológicas e Saúde, o tra-
balho do curso de Enfermagem Be-
nefí cios da intervenção psicológica 
e educati va na redução dos fatores 
de risco cardiovascular na síndrome 
metabólica, das alunas do 4º ano 
Kely Samara Moreira, Mariângela 
Teixeira e Fernanda Valle Nobre, com 
a colaboração dos alunos do curso 
de Medicina das FIPA Victor Othero 

Vidal e Vinicius Loli, obteve o 3º lu-
gar. Elas foram orientadas pelo Prof. 
Dr. Marino Catt alini, da disciplina de 
Nutrição e Dietéti ca, tendo como co-
orientador o Prof. Cláudio Christante 
Errerias, da disciplina de Psicologia.

Também na Categoria Con-
cluído, área de Ciências Sociais 
Aplicadas, o trabalho do curso de 
Administração Treinamento de 
habilidades sociais para o traba-
lho: um estudo sobre a percepção 
da efi cácia de um THS entre estu-
dantes de Administração, da alu-
na Graziella Munchensky da Cruz, 
orientada pela Profª Ms. Cristi ane 
Páschoa, obteve o 3º lugar.

Dr. Marino Catt alini, orientador 
do trabalho do curso de Enferma-
gem, lembrou que as FIPA ti veram 
outros trabalhos entre os fi nalistas 
nos últi mos anos, o que a destaca 
como insti tuição capaz de pesquisas 
de qualidade no cenário nacional.

Parti ciparam do CONIC mais 
de 2.000 estudantes de 198 ins-
ti tuições de ensino superior, com 
1.300 trabalhos expostos por 
meio de painéis e apresentações 
orais. O objeti vo principal do 
evento foi despertar o interesse 
dos estudantes universitários, a 
vocação para a pesquisa cientí fi ca 
e inovação tecnológica.

Alunos dos terceiros anos do cur-
so de Administração das FIPA reali-
zaram, dia 23 de outubro, às 19h30, 
visita de estudo à Usina 
Catanduva.

De acordo com a 
Profª Sidnéia Roque 
Marçal, da disciplina 
Administração de Re-
cursos Materiais e Pa-
trimoniais, o objeti vo 
da visita foi propiciar 

Alunos da Administração 
fazem visita de estudo

aos alunos a observação, “in loco”, 
da aplicação dos conteúdos teóri-
cos sobre compras/suprimentos.

Alunos observam “in loco” aplicação dos conteúdos teóricos

DivulgaçãoDivulgação
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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 Marti ns
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 Bati sta Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262

CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063. - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisott o
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristi na 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 Catt alini
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 Grisott o
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830.
Fone: 3522 5586

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infanti l)
Eletroencefalografi a computadorizada e 
mapeamento cerebral eletroneuromiogra-
fi a e potenciais evocados auditi vo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletro-
encefalografi a computadorizada e mapea-
mento cerebral.
•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502. - Fone: 3523 2583

NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909.
Fone: 3522 9027

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA 
E LENTES DE CONTATO

•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289. - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963. - Fone: 3522 4070
•Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625. - Fone: 3522 1116

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Antônio Carlos Alonso Braido
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263
•Dr. Ricardo Zupirolli
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA

•Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269.
Fones: 3522 5396 – 3522 5397

OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586. - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Saccheti n
Rua 13 de Maio, 1.143.
Fone: 3522 4269

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

PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fone: 3523 2223

PEDIATRIA E PUERICULTURA
•Dr. João Romera
Rua Maranhão, 1.341. - Fone: 3522 3444

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

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA 
E ESTUDO DOS FLUXOS

•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006

PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair 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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O curso de Direito das FIPA 
promoveu, de 03 a 07 de novem-
bro, no Campus I, a sua Semana 
de Estudos Jurídicos, com o obje-
ti vo de discuti r os grandes temas 
jurídicos contemporâneos.

No dia 03, após a abertura 

Direito promove semana de estudos jurídicos

NOVEMBRO / 2009

ofi cial, Profª Drª Cristi ane Miziara 
Mussi, Mestre e Doutora em Di-
reito Previdenciário pela PUC-SP, 
docente do curso de Direito das 
FIPA e autora de vários livros na 
área, falou sobre Direito Previ-
denciário Rural.

A segunda palestra foi 
de Carlos César Arcolino, 
consultor em Recursos 
Humanos, Coordenador 
Nacional da ONG “Amor 
Exigente”, com livro publi-
cado na área de reestru-
turação fí sico-psico-social 
da pessoa, Coordenador 
da equipe do programa 

“Quem ama cuida”, da Nova TV de 
Franca-SP. Ele falou sobre a atual 
angústi a da humanidade, notada-
mente daqueles que exercem ati -
vidade remunerada, em sua ten-
tati va de conciliar o trabalho com 
as relações familiares e os refl exos 
dessa pressão na construção de 
uma ati tude vencedora diante dos 
problemas coti dianos.

No dia 04, a palestra foi do 
Prof. Fábio Canti zani, Mestre pela 
Unesp, docente do curso de Direi-
to das FIPA, que abordou Análise 
do enfoque garanti sta nas recen-
tes decisões do STF. Em seguida, 
Prof. Dr. Antônio Alberto Macha-
do, Mestre e Doutor em Direito 
das Relações Sociais pela PUC/SP, 
Livre-Docente e Professor Adjunto 
da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” e mem-

bro do Ministério Público do Esta-
do de São Paulo, falou sobre a cri-
se no ensino jurídico e os desafi os 
na aplicação do Direito.

No dia 05, Prof. Dr. Luis Alber-
to David Araújo, Livre Docente em 
Direito Consti tucional pela PUC/
SP, onde é professor Titular de Di-
reito Consti tucional na Graduação 
e Pós-Graduação, Coordenador 
e docente do curso de Pós-Gra-
duação da Insti tuição Toledo de 
Ensino, em Bauru, Procurador Re-
gional da República aposentado, 
falou, às 20h00, sobre Inclusão e 
cidadania: subsídios para a pes-
quisa jurídica.

No dia 07, às 9h00, Prof. Ms He-
veraldo Galvão, Mestre em Direito 
pela UNAERP e professor do curso 
de Direito das FIPA abordou Conhe-
cimento cientí fi co e cidadania.

O curso de Direito das FIPA, atra-
vés da Coordenadoria de Extensão, 
apresentou, no I Seminário de Di-
reito das Minorias, o resultado do 
Projeto Conhecendo seus direitos, 
que nesse ano foi desenvolvido sob 
a perspecti va de discuti r os direitos 
das minorias, culminando com visi-
tas a enti dades específi cas.

Segundo Profª Rima Gorayb, Co-
ordenadora de Extensão, a ati vidade 
teve por objeti vo a conscienti zação 
dos alunos e da comunidade sobre 
os direitos e prerrogati vas das pes-
soas com maior potencialidade de 
sofrerem discriminação social. De 
acordo com ela, os estudos foram 
direcionados para cinco grupos – ho-
mossexuais, defi cientes, índios, mu-

O Recanto Monsenhor Albino 
realizou dia 04 de novembro, no 
seu refeitório, o 7º Baile do Havaí, 
a parti r das 15h00.

O salão foi decorado e os ido-
sos usaram colares havaianos  e 
dançaram muito as músicas sele-
cionadas pelos setores de Psicolo-
gia e Terapia Ocupacional. Alguns 

O Bazar da Pechincha do Re-
canto Monsenhor Albino está ne-
cessitando de doações de roupas 
e sapatos (masculino e feminino). 

A pessoa que não puder levá-
las ao bazar deve ligar para o te-
lefone 3522.5027 que uma pes-
soa irá buscar.  Localizado na rua 

Dia 17 de novembro, às 15h30, 
a Sra. Paola Nardini foi ao Recanto 
Monsenhor Albino entregar à sua 
Supervisora, Irmã Anália Nunes, R$ 
7.000,00, quanti a arrecadada no 
happy hour realizado por ela dia 
10 de novembro últi mo, às 19h30, 
no Síti o Bello. No happy hour es-
ti veram presentes 80 senhoras da 
sociedade de Catanduva.

Na entrega, Paola Nardini dis-
se que escolheu o Recanto Mon-
senhor Albino porque geralmente 
as pessoas ajudam enti dades que 
cuidam de crianças, esquecendo-
se dos idosos. Irmã Anália Nunes 
agradeceu o gesto solidário de 
Paola e disse que irá empregar a 
doação na reforma da pracinha 
do Recanto, usada pela equipe 

Na manhã do dia 19 de no-
vembro, a Governadora do Rota-
ry, Sueli Noronha Kaiser, acompa-
nhada de membros dos clubes de 
Catanduva, visitou a horta do Re-
canto Monsenhor Albino. A horta 
recebeu subsídio no valor de R$ 
26.256,18 da Fundação Rotária, 
do Rotary Club de Hamburgo, Ale-
manha, e do Distrito 4480, a quem 
pertence o clube de Catanduva.

Sueli Kaiser, que é de São José 
do Rio Preto, disse que veio a Ca-
tanduva para conhecer os proje-

I Seminário de Direito das Minorias

Recanto realiza 7º Baile do Havaí

Bazar precisa de doações 

Recanto recebe verba de 
evento solidário

Governadora do Rotary visita horta 

lher e trabalhador rural que, sob sua 
supervisão, reuniram-se durante o 
ano, apresentando os resultados no 
Seminário.

Profª Rima disse que a ati vida-
de teve alto grau de inserção social, 
“pois disseminou na comunidade, 
por meio dos alunos, valores como 
igualdade de oportunidades, coo-
peração efi ciente, respeito mútuo, 
exti nção de paradigmas preconce-
bidos, difundindo a necessidade de 
quebra de barreiras fí sicas e concei-
tuais, imprescindíveis para a convi-
vência harmoniosa da multi facetária 
vida em sociedade”.

Os alunos visitaram o Recanto 
Monsenhor Albino, a Casa Mãe e 
o Senac.

idosos acabaram chorando ao re-
lembrar dos momentos que pas-
saram quando ainda eram jovens 
e frequentavam bailes; outros fi -
caram emocionados com músicas 
que lembravam seu passado.

O próximo baile no Recanto 
será “Adeus ano velho e feliz ano 
novo” no início de 2010.

Ceará, 1045, o Bazar da Pechincha 
funciona das 7h30 às 11h00 e das 
12h00 às 17h00.

O Recanto também solicita à 
população doação de pó para o 
rosto das idosas, bijuteria, deso-
dorante, sabonete, esmalte e ba-
tons de cores variadas.

multi profi ssional para muitas das 
ati vidades de lazer e recreação rea-
lizadas com os idosos.

O Recanto Monsenhor Albino 
está localizado no Km 4 da Rodo-
via Dr. Alberto Lahóz de Carvalho 
(Catanduva a Novais) e atende 67 
idosos de ambos os sexos.

tos aqui desenvolvidos – a horta é 
um deles – e trazer a mensagem 
do Presidente de Rotary Interna-
cional. “Estou encantada com a 
horta e com o trabalho do Recan-
to Monsenhor Albino”, disse.

A governadora, que estava 
acompanhada pelos rotarianos Beni-
nho Dalto, Reginaldo Morandim, Luis 
Benito, Marco Carvalho e Eduardo 
Cypriano, foi recebida pela Supervi-
sora do Recanto, Irmã Anália Nunes, 
e pelos diretores da Fundação Rodri-
go Alonso Garcia e Edison Bonutti  .

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Paola Nardini entrega a irmã Anália renda 
de evento solidário

DivulgaçãoDivulgação

Mesa da abertura solene da Semana
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A Câmara de Catanduva aprovou, por 
unanimidade, na sessão do dia 17 de no-
vembro, uma emenda dos vereadores Nel-
son Lopes Marti ns e Luis Pereira, ambos do 
PSDB, desti nando R$ 300 mil para a Unidade 
de Urgência e Emergência (Pronto Socorro) 

Dia 13 de outubro, às 19h30, no Senac 
de Catanduva, foi realizada a solenidade de 
entrega de certi fi cados de conclusão do cur-
so PET – Programa Educação para o Trabalho 
– Agentes de Desenvolvimento Local 2009, 
alunos da Profª Mônica de Oliveira Munhoz.

De acordo com o Prof. Sérgio Luiz de Pai-
va Bolinelli, presente à solenidade, os alunos 
denominaram a sua Turma de “Monsenhor 
Albino”, depois de terem visitado o Museu 
Padre Albino e concluído que o Padre Albino 
foi o maior Agente de Desenvolvimento de 
Catanduva.

Dia 21 de outubro, o Papa Bento XVI no-
meou o novo Bispo da Diocese de Catanduva, 
o Padre Otacílio Luziano da Silva. Ele sucederá 
a Dom Antonio Celso de Queirós, que apre-
sentou seu pedido de renúncia por idade.

O novo Bispo completou 55 anos no últi -
mo dia 31 de outubro. Nascido em Maracaí 
(SP), Padre Otacílio foi ordenado presbítero 
dia 6/12/87 na Diocese de Assis. Atualmente 
é Reitor do Seminário Provincial Sagrado Co-
ração de Jesus, da Diocese de Marília.

Monsenhor Otacílio será ordenado Bispo 
no dia 30 de dezembro, às 19h30, na cidade 
de Assis, e tomará posse no dia 17 de janeiro, 
às 15h00, na Sé Catedral, em Catanduva.

De acordo com o Estatuto da Fundação 
Padre Albino, o Bispado de Catanduva tem 
um Membro Representati vo junto à Funda-
ção Padre Albino, indicado pela autoridade 
eclesiásti ca competente.

do Hospital Padre Albino, através da Lei Orça-
mentária do Município.

Nelson Lopes informou que o HPA é de refe-
rência e possui um Pronto-Socorro estruturado 
para receber casos de Urgência e Emergência de 
Catanduva e região, nas especialidades de Clínicas 
Médica e Cirúrgica, Ortopedia e Pediatria 24 ho-
ras, dispondo de equipes médica, de enfermagem 
e administrati va especializadas para estes ti pos de 
assistência. As Unidades de Terapia Intensiva Pe-
diátrica e Neonatal do hospital também são res-
ponsáveis pelo atendimento de um grande núme-
ro de pacientes. “O Hospital Padre Albino possui 
ainda serviços de Hemodiálise, Pediatria, Banco 
de Olhos, Maternidade, Laboratório de Análises e 
Centro Cirúrgico”, acrescentou o vereador.

Nelson Lopes lembrou também que o Hos-
pital Padre Albino “defronta-se com inúmeras 
difi culdades, principalmente fi nanceiras”. Essa 
foi a razão da solicitação da subvenção na or-
dem de R$ 300 mil. 

Aprovados o Orçamento e a emenda, o 
projeto segue agora para a sanção do prefeito 
Afonso Macchione Neto (PSDB). 

Recanto Monsenhor Albino
Também foi aprovada na últi ma sessão da 

Câmara aprova emenda em favor da FPA

Padre Albino: agente 
de desenvolvimento

Nomeado o novo 
Bispo de Catanduva

Câmara outra emenda dos vereadores Nelson 
Lopes Marti ns e Luis Pereira que desti na R$ 20 
mil ao Recanto Monsenhor Albino.

Atualmente o Recanto atende, de forma 
integral, idosos de ambos os sexos acolhidos 
em regime asilar, de modo a sati sfazer suas ne-
cessidades de moradia, alimentação, saúde e 
convivência social e familiar.

“O Recanto Monsenhor Albino conta com 
uma equipe formada por médicos, enfermei-
ros, nutricionista, terapeuta ocupacional, psi-
cóloga, fi sioterapeuta e assistente social, o que 
garante a efi ciência no atendimento, propor-
cionando aos idosos a infra-estrutura necessá-
ria e merecida nesta fase de suas vidas”, fi nali-
zou Nelson Lopes Marti ns.
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A quinta visita mensal dos membros da Fun-
dação Padre Albino aos Departamentos aconte-
ceu no últi mo dia 12 de novembro, a parti r das 
8h30, ao Hospital Padre Albino. 

Acompanhados dos gestores Renata Armia-
to e José Reinaldo Marques, o grupo visitou di-
ferentes setores do hospital. Nas Unidades de 
Terapia Intensiva/UTI Pediátrica e Neonatal, o 
responsável por elas, Dr. Antonio Carlos de Ar-
ruda Souto, ressaltou que as mesmas trabalham 
com 90% de ocupação. “Por ano, cerca de 240 
crianças são encaminhadas de até 35 cidades 
diferentes”, comenta.

No Centro Obstétrico, a enfermeira coor-
denadora da maternidade, Denise Gonzalez 
Stellutti   de Faria, falou sobre as vantagens da 
recente aquisição do hospital, a cama PPP (pré-
parto, parto e puerpério), que oferece mais 
conforto às parturientes e melhores condições 
para o parto. Foram visitadas ainda as instala-
ções do Centro de Diagnósti co por Imagem/CDI 
e da Medicina Nuclear, onde puderam conferir 
os novos aparelhos adquiridos pelo hospital, um 

HPA: 5ª visita dos Membros da Fundação
tomógrafo e um gama câmara.

No Pronto Atendimento e na Unidade de 
Urgência e Emergência, a primeira etapa da vi-
sita foi encerrada. Instalações como a Unidade 
de Terapia Intensiva/UTI Adulto, Centro Cirúrgi-
co e enfermarias serão visitadas numa próxima 
oportunidade, com data a ser agendada.

Para a gestora do Padre Albino, Renata Ar-
miato, a visita dos membros da Fundação é ex-
tremamente importante. “Essa ação evidencia 
a preocupação da Fundação Padre Albino com 
seus diversos departamentos“ diz.

Parti ciparam da visita Dr. Nélson Jimenes, 
Valdemar Bergamaschi, Edison Bonuti , José Pe-
dro Mott a Salles, Dr. Olegário Braido, Pe. Rosi-
nei Pessini, Vicente Chiavolotti  , Rodrigo Alonso 
Garcia, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, Dr. 
Geraldo Paiva de Oliveira, Prof. Nelson Lopes 
Marti ns, Pe. Silvio Fernando Ferreira, Dr. Anto-
nio José dos Santos, Dr. Antonio Hércules, Dr. 
José Rodrigues, João Antonio Corniani, Renato 
Centurion Stuchi e o membro do Conselho de 
Administração José Silas Januário. 

Vereador Nélson Marti ns em sessão na Câmara: emendas 
pró HPA e Recanto Monsenhor Albino
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