
IMPRESSO

JORNAL DA

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
ANO 12            CATANDUVA, SETEMBRO DE 2007      Nº 137

I M P R E S S O
E S P E C I A L

1.74.18.3867-0-DR/SPI/SP
FUNDAÇÃO PADRE ALBINO

CORREIOS

CORREIOS

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

XVI Semana Monsenhor Albino
Realizada de 17 a 23 de setembro último, a XVI Semana Mon-

senhor Albino teve uma extensa programação de eventos e ativida-
des externas e nos Departamentos mantidos pela Fundação Padre
Albino. As imagens da Semana estão nas páginas 06 e 07.

Seminário debateu inclusão de pessoas
com deficiência no mercado de trabalho

Abrindo as atividades da 16ª Semana do Administrador, o curso
de Administração promoveu no dia 12 de setembro, no Teatro Muni-
cipal, o 3º Seminário para debater sobre a inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho; o tema deste ano, Vencendo
Desafios, apresentou a realidade da região de Catanduva. Página 09.

Pe. Sylvio Ferreira, Dr. Barradas e Dr. Olegário Braido na
solenidade de inaugurações.

ANTONIO FAZIO

A Fundação Padre Albino, com a presença do Secretário de
Estado da Saúde, Dr. Luiz Roberto Barradas Barata, entre outras
autoridades, inaugurou, dia 21 de setembro, as novas instalações
do Centro de Terapia Intensiva e do Centro Cirúrgico e a Unidade
do Coração (Serviço de Hemodinâmica) do Hospital Padre Albi-
no. A solenidade foi realizada no anfiteatro da Fundação, na rua 13
de maio, 1064. Detalhes na próxima edição.

Fundação recebe Secretário da
Saúde para inaugurações

COLÓQUIO CIENTÍFICO  O Núcleo de Pesquisa e Extensão
do curso de Educação Física (Esefic) promoveu dia 30 de agosto,
no Teatro Municipal de Catanduva, o seu II Colóquio Científico
em Educação Física e a II Cerimônia de premiação do Profissio-
nal de Educação Física. Última página.

ESEFIC

Ex-aluno da Fameca faz palestra na Jornada
de Endocrinologia e Diabetologia

Dias 24 e 25 de agosto foi realizada a VII Jornada de Endocrino-
logia e Diabetologia  do curso de Medicina (Fameca). O ponto alto
do evento foi a homenagem ao ex-aluno da FAMECA, Prof. Dr.
Rodolfo Leão Borges, que proferiu palestra na Jornada. Página 08.

AVOHPA realiza assembléia
e elege diretoria

A Associação de Voluntários do Hospital Padre Albino - AVO-
HPA realizou dia 30 de agosto último Assembléia Geral Ordinária
para eleger sua diretoria para o período 2007/2009. Página 11.

Missa de abertura da Semana lotou a capela do HPA.

LUIS ISSAMU

O que devemos aprender aos 20 anos
 Há coisas que a vida ensina depois dos 40, mas que podem ser

aprendidas bem antes. Por que não tentar? Página 02.

As maravilhas da romã
A romã é fruta exótica e milenar, de cor vermelho escuro, com flores

de uma tonalidade intensa, cujas sementes abundantes são o símbolo da
fertilidade. Ela tem anti-oxidantes ainda mais poderosos do que o tomate
e o vinho tinto para a prevenção de doenças cardíacas. Página 05.

Enfermagem atende 150
caminhoneiros na Polícia Rodoviária

Cerca de 150 caminhoneiros passaram dia 18 de setembro últi-
mo por triagem no posto da Polícia Militar Rodoviária de Catandu-
va em campanha realizada pelos alunos da disciplina de Semiolo-
gia e Semiotécnica do curso de Enfermagem (FEC) das Faculdades
Integradas Padre Albino. Além de passarem pela triagem, os moto-
ristas fizeram perguntas e tiraram dúvidas. Página 11..
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O que devemos aprender aos 20 anos...
Coisas que a vida ensina depois dos 40,

mas que podem ser aprendidas bem antes.
Por que não tentar?

Amor não se implora, não se pede, não
se espera...Amor se vive ou não.

Ciúmes é um sentimento inútil. Não tor-
na ninguém fiel a você.

Animais são anjos disfarçados, manda-
dos à terra por Deus para mostrar ao homem
o que é fidelidade.

Crianças aprendem com aquilo que você
faz, não com o que você diz.

As pessoas que falam dos outros para
você, vão falar de você para os outros.

Perdoar e esquecer nos torna mais jovens.
Água é um santo remédio.
Deus inventou o choro para o homem não

explodir.
Ausência de regras é uma regra que de-

pende do bom senso.
Não existe comida ruim, existe comida

mal temperada.
Ser autêntico é a melhor e única forma

de agradar.
Amigos de verdade nunca te abandonam.
O carinho é a melhor arma contra o ran-

cor.
As diferenças tornam a vida mais bonita

e colorida.
Há poesia em toda a criação divina; Deus

é o maior poeta de todos os tempos.
A música é a sobremesa da vida.
Acreditar não faz de ninguém um tolo.

Tolo é quem mente.
De tudo, que fica são as lembranças acer-

ca de suas ações.
“Obrigada”, “desculpe-me”, “com licen-

ça” e “por favor” são palavras mágicas, cha-
ves que abrem portas para uma vida melhor.

O amor... Ah, o amor... O amor quebra
barreiras, une facções, destrói preconceitos,
cura doenças.

Não há vida decente sem amor! E é cer-
to: quem ama, é muito amado e vive a vida
mais alegremente.

Apegue-se
Apegue-se à fé, pois ela é a crença de

que tudo é possível. É ela quem dá força à
alma...

Apegue-se à esperança, pois ela elimi-
na as dúvidas, dando lugar a atitudes positi-
vas e alegres...

Apegue-se à confiança, pois ela é sem-
pre o centro das relações frutíferas, de se-
gurança e satisfação...

Apegue-se ao amor, pois ele é o dom
mais precioso. Porque é generoso e dá todo
o significado à vida.

Apegue-se à família e aos amigos, pois
são as pessoas mais importantes em tua vida
e porque fazem deste mundo um lugar me-
lhor. Elas são a vida que vai crescendo com
o tempo para te alimentar, que te ajudam a
caminhar e estão sempre por perto...

Apegue-se a tudo que você é e que tenha
aprendido, porque isso faz de você um ser úni-
co. Não menospreze seus sentimentos e aquilo
que acredita ser bom e importante; seu coração
sempre fala mais forte que sua mente.

Apegue-se aos seus sonhos e alcance-
os de maneira honrada e com presteza. Nun-
ca tome o caminho mais fácil e nem se ren-
da perante as dificuldades.

Fique atento às pessoas que encontrar
em seu caminho e reserve sempre tempo
para atender às suas necessidades.

Desfrute de toda a beleza ao teu redor.
Isso te fará ver as coisas de forma diversa,
mais claramente.

Procure fazer do mundo um lugar me-
lhor, dia após dia, e não se esqueça das coi-
sas importantes que, verdadeiramente, dão
significado à sua vida.

Envelheço
...quando me fecho para as novas idéias

e me torno radical.
... quando o novo me assusta. E minha

mente insiste em não aceitar.
... quando me torno impaciente, intran-

sigente e não consigo dialogar.
...quando meu pensamento abandona

sua casa. E retorna sem nada a acrescentar.
...quando muito me preocupo, e depois

me culpo por não ter tido tantos motivos para
me preocupar.

...quando penso demasiadamente em
mim mesmo e conseqüentemente me esque-
ço dos outros.

...quando penso em ousar e já antevejo
o preço que terei que pagar pelo ato, mes-
mo que os fatos insistam em me contrariar.

...quando tenho a chance de amar e dei-
xo o coração que se põe a pensar.  Será que
vale a pena correr o risco de me dar? Será
que vai compensar?

...quando permito que o cansaço e o
desalento tomem conta da minha alma e me
ponha a lamentar.

...enfim, quando paro de lutar.

 Materiais Elétricos e Iluminação

Fone/Fax (17) 3525-2255
Rua Brasil, 1330 - Centro - Catanduva - SP

e-mail: eletromais@eletromais.com.br

• Serviços de Alta Tensão
• Cabines de Medição • Cabines

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

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

• Fabricação Própria de Postes de Concreto

ELETROMAIS, a energia positiva de Catanduva e Região.
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Este coração continua a bater por você!
  Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir de R$ 2,00

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

Este coração continua a bater por você!

DIA/NOME DIA/NOME DIA/NOME

Hospital Padre Albino

01 - Luciane Félix de Moura
Amanda Tereza Paulino
Cláudia do Rosário Souza Silva

02 - Amador Gomes da Silva
Fabiana Aparecida Custódio Fonseca
Fabiana Bertoluci

03 - Perla Dione Parente Rodrigues
Credealdo Aniceto Brusgui

05 - Ester Campos
06 - Márcia de Fátima Martins Passone
08 - Gislaine Magda Barros

Diva Helena Aparecida da Silva
09 - Maria Fernandes Boerin

Marina Martins Silva
Isabela Luchetti Marques

11 - Antonia Ap. Esparapani Frota
Dr. Valentin Fiori Sestito
Adriana Ap. Lazarini

12 - José Carlos Braga
Rejane Ap. dos Santos
Gilberto Guedes

13 - Maria de Fátima Gonçalves Alves
14 - Maria Ângela Valentini Arf
15 - Samuel Félix

Marilsa Ferreira de Souza
17 - Fátima Canalli
18 - Maria Verginia D´Avanzo

Roseli Cristina de Almeida Cordeiro
19 - Marcela Lima Martins de Oliveira
20 - Maria Aparecida Araújo

Gustavo Alves Battilani
22 - Osvaldecir Alves Viana

Orizael Romero
23 - José Sebastião Matheus

Elizete Aparecida Perossi
24 - Marcos Rogério Pirotta
26 - Célia Maria Almeida Volpe

Josivaine Ap. de Almeida Cardoso
27 - Maria Elena Cardoso

OutubroOutubro

ROMÃO MÁQUINAS

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

“QUALIDADE SEMPRE”
Há 35 anos fazendo de

seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167

28 - Izilda Coltri
Eliana Pessuto
Marcelo Gasparini
Lílian Franco

29 - Fátima Aparecida Rodrigues
Yara Denise Burger Rodrigues
Regina Maria Siqueira

30 - Izaura Rosa Pretti
Sueli Aparecida dos Santos
Gláucia Regina Avansi Santos

31 - Vicentino Camillo Pinto Júnior

Hospital Emílio Carlos

01 - Neraci de Oliveira Mucci
Lívia Dalto

03 - Cleide de Fátima Rosalin de Souza
Rosemary da Cruz Possebon

05 - Fernanda Miler Ribeiro
06 - Cristiane Aparecida Rocha Rosa

Natália Giová Medina
08 - Márcia Alves Pereira
10 - João Luís Matheus

Sebastião Baratella
Luiz Sérgio Tezouro

11 - João César Jacon
12 - Elisabete Ap. Oliveira Tedokon
13 - Angélica Ravazzi
15 - Josiani Gabas

Ailzemar Silva Bastos
16 - Silvana Pereira Apolaro

Lucimara Regina de Carvalho Arlindo
17 - Carlos Eduardo Mancini Gomes
18 - Cristina Teles Fiori
19 - Rosalina de Seixas Stoqui

Zélia Cruz Rosa
Tânia Aparecida Ferreira Alves

20 - Maria Olinda de Souza
Carlos Roberto Fernandes
Fábio Martinez

21 - Letícia Barrionuevo Bariani
23 - Luciana de Fátima Luqueis
25 - Maria Helena Perminteli Carmosini

Paulo César Guessi
26 - Cleusa Staropoli

José Benedito Vendramini
27 - Ivone Correa de Souza Braga
29 - Daniela Pereira de Moraes
30 - Aparecido Antonio de Oliveira
31 - Síria Pinto

FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO

Curso de Enfermagem – FEC

01 - Profa. Márcia Maria Anselmo Correa

07 - Prof. Cícero Meneguette

Curso de Medicina – FAMECA

02 - Prof. José Alves de Freitas
05 - Melina Mizusaki Iyomasa
07 - Profa. Mayda I. P. Farina Valiatti
14 - Profa. Nilce Barril
18 - Prof. Olavo de Carvalho Freitas
21 - Prof. Waldemar Curi
26 - Prof. Sérgio A. Rodrigues Centurion
28 - Prof. Ronaldo Nami Pedro

Cursos de Direito e Administração – FAECA

07 - Zildinha de Lourdes Iori
09 - Prof. Fábio Cantizani Gomes
11 - Prof. Camilo Onoda Luiz Caldas
21 - Profa. Cristiane Paschoa
23 - Profa. Vera Lucia Lopes Spina

Curso de Educação Física – ESEFIC

15 - Júlio Bento Garcia
20 - Profa. Janaína Rogante
24 - Prof. Oswaldo Alves Banhos

Colégio de Aplicação

02 - Profa. Giselda P. da Silva Rodrigues
Prof. Evandro Luis Bonjovani

18 - Valmir de Deus Garcia
Profa. Helen Flávia Meneguesso Moura

22 - Profa. Roselei Adriana Baio
25 - Profa. Rita de Cássia Ferreira Bobadilha
26 - Profa. Tânia Cristina Dartibale Amado
29 - Profa. Neusa Regina Baldo Banhos

Recanto Monsenhor Albino

11 - Odete Gaino Wolf
20 - Ilda Martins
24 - Suzana Lopes
25 - Odair José Pegoraro

Padre Albino Saúde

28 - Renata Rainho Tanaka
29 - Giseli Sanchez

Museu Padre Albino

30 - Gilvandro Francisco Zeliboni

Membros do Conselho de Curadores

16 - Padre Jeová Bezerra da Silva
21 - Edison Bonutti
28 - Vicente Chiavolotti

Membros Honorários de Fundação Padre Albino

17 - Atídio Furlan
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O amor não nasce maduro
porquê a natureza não dá saltos.
Aprende-se a respeitar a vida.
Aprende-se a valorizar a liberdade,
a lealdade, a justiça, a vontade.
Da mesma forma, aprende-se a amar.
O amor está em constante choque
com o egoísmo e o orgulho:
duas chagas no homem.
Enquanto o egoísmo se reduz a “tudo é meu”,
clama a todos que “tudo sou eu”.
Com o amor, o homem se desprende
e nada reclama para si,
eliminando o egoísmo e o orgulho.
O amor também se oculta
e tudo faz para não ser percebido,
silenciando a si mesmo.
O amor pratica a caridade,
a humildade, a paciência,
a perseverança, a abnegação, 
resignação, o sacrifício
e a persistência no bem até o fim.
O amor não se cansa,
não se exaure,
nem se extingue.
O amor  permanece eterno.
Promana do próprio Criador.
Emana de Deus como a cor da luz.
Não há Deus sem amor,
nem amor sem Deus.
Só se entende a Deus pelo amor
e só se vê a Deus pelo amor.
O amor é criador e criativo.
É puro,
porque dotado de intensa luz.
É sublime,
porque só quem ama
se dá em sacrifício vivo.
E desprendido,
porque não existe
com interesses secundários.
É divino,
porque constrói,
redime e salva.

O amor História de paciente
A fé em Deus deu forças para o casal

Maria José Pedroso do Nascimento e Marcos
Rogério de Souza enfrentar o período de in-
ternação do seu primeiro filho, Mateus Apa-
recido Nascimento de Souza, nascido em 16/
02/07 na cidade de Ariranha.

Embora residindo em Santa Adélia há sete
meses, Maria José deu à luz Mateus em Ari-
ranha, que nasceu forte, com três quilos e qua-
trocentos gramas e 38 semanas. No entanto,
com o pulmão acelerado, ele teve que ficar na
incubadora e no dia seguinte foi transferido
para o Hospital Padre Albino. O casal não
conhecia Catanduva.

Mateus ficou uma semana no hospital e
ao voltar para casa começou a apresentar sin-
tomas de gripe e febre. O casal retornou ao
“Padre Albino”, em 03/03/07, quando foi
diagnosticado início de pneumonia, o que
deixou o bebê hospitalizado por três dias.

Ao término da medicação, a radiografia
apontou que da pneumonia Mateus estava
curado, porém apresentava inchaço no joelho.
Um RX constatou a presença de uma bactéria
muito resistente. No mesmo dia ele foi con-
duzido ao Centro Cirúrgico para drenar a se-
creção (pus) que havia no local. Esta bactéria
chama-se (Artrite Séptica) e é muito grave,
principalmente num recém-nascido, por ter
que tomar enormes doses de antibióticos.

“Suportamos com angústia todas as ve-
zes (foram três) que nosso bebê ia para o Cen-
tro Cirúrgico”, desabafa Maria José. Segundo
ela, a equipe médica não tinha previsão de alta

Mateus Aparecido Nascimento de Souza
ÁLBUM DE FAMÍLIA

OUTUBRO
01 – Dia Internacional das Pessoas da Terceira

Idade; Dia Mundial do Vendedor e Dia do
Viajante Comercial

03 – Dia do Dentista
04 – Dia Mundial da Anistia; Dia Mundial

dos Animais
05 – Dia do Bóia Fria
06 – Dia do Prefeito
07 – Dia Nacional do Compositor
09 – Dia Mundial do Correio; Dia do Atletismo
11 – Dia do Deficiente Físico
12 – Dia de N. S. da Conceição Aparecida (Pa-

droeira Principal do Brasil); Dia da Criança;

Dia do Agrônomo; Dia do Basquete;
Dia do Mar

13 – Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocu-
pacional

14 – Dia Nacional da Pecuária
15 – Dia do Professor
16 – Dia Mundial da Alimentação; Dia da Ciência

e da Tecnologia; Dia do Anestesista; Dia do
Instrutor de Auto-Escola

17 – Dia Mundial da Recusa à Miséria; Dia do Ele-
tricista

18 – Dia do Médico; Dia do Pintor
19 – Dia do Guarda Noturno
20 – Dia do Arquivista; Dia Internacional do Con-

trolador de Tráfego Aéreo
21 – Dia do Contato
22 – Dia do Pára-quedista
23 – Dia da Aviação Brasileira; Dia do Aviador
24 – Dia Mundial das Nações Unidas; Dia Mun-

dial do Desenvolvimento
25 – Dia da Democracia; Dia do Sapateiro; Dia

da Saúde Dentária
28 – Dia do Funcionário Público
29 – Dia Nacional do Livro
30 – Dia do Balconista; Dia do Comerciário
31 – Dia Mundial da Poupança; Dia das Bruxas;

Dia da Dona de Casa; Dia do Repórter Policial.

Datas Comemorativas

em curto prazo, porém, acrescenta, “Deus é tão
maravilhoso que permitiu que Mateus ficasse
somente vinte e cinco dias internado e após a
realização de RX, tomografia e exames labora-
toriais a bactéria havia sido vencida”.

“Agradecemos a Deus, a todo instante,
por nos conceder esta vitória”, diz Maria
José, fazendo questão de lembrar e agra-
decer também pelo atendimento e dedica-
ção de toda a equipe médica - Dr. Braido
(Antonio Carlos Alonso), pela paciência, Dr.
Munhoz (Antonio Sérgio), Dr. Marco Au-
rélio (Guardia), Dr. Jussemar (Roces Rios),
a assistente social Fátima (Aparecida Car-
doso da Silva) pelo carinho e dedicação nos
momentos mais difíceis, e ao porteiro Cel-
so. “Todos foram enviados por Deus – mé-
dicos, enfermeiras, limpeza, enfim, os fun-
cionários do hospital”, finaliza ela.

Às vezes me pego pensando na vida, nos erros cometidos, nos aprendizados sofridos,
nas alegrias, nas tristezas...

A vida é uma verdadeira escola; nela aprendemos a ver com os olhos da alma e
e a enxergar com os olhos do coração.

Aprendemos a sentir pessoas, sentimentos.
Aprendemos a sorrir, pelos motivos mais tolos.
Vemos as pessoas que amamos partir e aprendemos a valorizar, a respeitar, a amar, a

ter fé, esperança.
Conhecemos a força de uma simples palavra. Enfim, a Vida é uma escola, então...
Aproveite seu tempo, aprenda coisas boas, olhe com os olhos da alma, valorize as

pessoas, respeite a todos e acima de tudo ame sempre!

A vida

Mateus e seus
pais, Maria José
e Marcos.

Mateus e seus
pais, Maria José
e Marcos.
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As maravilhas da romã
A romã, Punica granatum, é

fruta exótica e milenar, de cor ver-
melho escuro, com flores de uma
tonalidade intensa, cujas semen-
tes abundantes são o símbolo da
fertilidade. Ela tem anti-oxidan-
tes ainda mais poderosos do que
o tomate e o vinho tinto para a
prevenção de doenças cardíacas.

A romã é “recheada” de ri-
cas propriedades medicinais. Até
bem pouco tempo, estas proprie-
dades importantes só eram conhe-
cidas por interessados em mito-
logia ou medicina chinesa antiga.

Segundo registros do antigo

“Nunca ore suplicando cargas mais leves, e sim
ombros mais fortes.”    Philips Brooks

herbário chinês, o suco de romã
aumenta a longevidade. Remé-
dio milenar, o uso da romã é
consagrado cientificamente. Já
está comprovada a sua eficá-
cia como antibiótico natural.
As raízes são usadas para ex-
pulsar a tênia (ou solitária).

Mais do que um símbolo re-
ligioso de profundo significado
para o judaísmo, usado nas bên-
çãos de Rosh Hashaná e na épo-
ca do Templo e em Shavuot, esta
fruta mencionada na Bíblia vem
sendo pesquisada por cientistas
israelenses.

A romã, cujas sementes e
gosto meio ácido sempre foram
apreciados como fruta, vem sen-
do, agora, considerada também
uma moderna fonte medicinal.
Cultivada na região do Mediter-
râneo, Israel é um de seus gran-
des produtores, respondendo
pela produção anual de três mil
toneladas. Atualmente, dois es-
tudiosos israelenses realizam
pesquisas sobre tratamentos e
produtos derivados da fruta.

O Dr. Michael Aviram está
desenvolvendo sua pesquisa no
Lipid Research Laboratory, do
Ramban Medical Center, em
Haifa, utilizando o suco de romã
para combater o colesterol e os
problemas cardíacos.

Já Efraim Lansky realiza suas
pesquisas na Rimonest, compa-
nhia fundada pelo Instituto Tec-
nológico de Israel – Technion,
partindo da premissa de que o
suco, a polpa e a casca da romã
contêm propriedades que, além de
reduzir o colesterol, retardam o
envelhecimento e talvez até levem

Dicas úteis
• O frango frito fica doura-

do e sequinho, sem grudar na
panela, se você colocar uma co-
lher de sopa de maisena no óleo
de fritura bem quente.

• As claras dos ovos muitas
vezes são desperdiçadas quando
precisamos só da gema. Para não
jogá-las fora e conservá-las por
mais tempo coloque cada clara em
um recipiente individual das for-
mas de gelo. Cubra a forma de gelo
com um plástico aderente. Assim
as claras vão durar muito mais.

• Para descascar os ovos
cozidos mais facilmente tire-os
da água quente e coloque-os
imediatamente na água fria.
Quebre então as cascas e role os
ovos entre as mãos começando
pela parte mais larga, até soltar
toda a casca.

• O segredo para os toma-
tes amadurecerem com um co-
lorido mais rico e com a polpa
mais saborosa e suculenta é dei-
xá-los no escuro. Os tomates,
quando deixados à luz solar, fi-
cam esbranquiçados e massu-
dos. Por isso, é aconselhável
colocá-los dentro de um armá-
rio embrulhados em um papel
grosso até amadurecerem.
Quando estiverem maduros,
conserve-os em geladeira, reti-
rando-os só na hora de usar.

• Para que a couve-flor não
escureça junte à água de seu co-
zimento uma colher das de sopa
de leite e não tampe a panela.

• Para tirar cheiro de alho e
cebola das mãos guarde sempre
na geladeira um pouco de pó de
café usado. Ele é excelente.

à cura do câncer e da aids.
Aviram, 53, é bioquímico no

Technion. Ele dedicou os últimos
vinte anos pesquisando formas de
evitar ou eliminar os depósitos de
colesterol nas artérias, o que cau-
sa arteriosclerose, distúrbios car-
díacos e infarto do miocárdio.

Dr. Aviram testou vinte pro-
dutos diferentes antes da romã.
Descobriu que o suco da fruta
contém um poderoso antioxidan-
te, um tipo de flavonóide mais
eficiente na prevenção de proble-
mas cardíacos do que o existente
no tomate e no vinho tinto.

Lansky está confiante e, para
ilustrar, lembra “A Doutrina das
Assinaturas” , uma antiga refe-
rência de que “O Criador teria
deixado uma assinatura sobre as
plantas, esclarecendo suas fina-
lidades terapêuticas”. Diz isto,
segurando uma romã em uma
mão e abrindo, com a outra, um
livro de medicina.

(Baseado em artigo de Avigail
Schwartz, no Jerusalem

Report.).

Culinária
Pudim de leite condensado de soja

Ingredientes
1 xícara (chá) de soja
5 xícaras (chá) de água
2 xícaras (chá) de açúcar
2 maçãs
1 xícara (chá) de água
3 ovos
1 pão amanhecido
4 colheres (sopa) de açúcar

para o caramelo

Modo de fazer
Para o leite condensado de

soja, cozinhe a soja por 10 mi-
nutos e bata no liquidificador

com a água do cozimento. Coe
e leve o líquido ao fogo com o
açúcar. Cozinhe até reduzir pela
metade, mexendo sempre. Re-
serve. Bata no liquidificador a
maçã com a água, acrescente os
ovos, o pão e o leite condensa-
do de soja. Reserve. Faça um
caramelo com o açúcar, espalhe
no fundo de uma forma de pu-
dim e coloque a mistura no li-
quidificador. Asse em banho-
maria, em forno pré-aquecido.
Deixe esfriar e desenforme.

Rendimento: 8 porções.

Segredos de uma dieta saudável
Segredos que podem preve-

nir doenças cardíacas, derrames
e alguns tipos de câncer.

01 – comer uma grande va-
riedade de alimentos

02 – consumir vegetais, fru-
tas e grãos em abundância (ri-
cos em fibras, sais minerais e

Chá verde diminui chance de doenças
Um estudo realizado com

40.530 pessoas no Japão mos-
trou que quem toma chá verde
tem menos chances de morrer de
problemas cardíacos ou outras
doenças.

A pesquisa, realizada pela
Universidade Tohoku e publi-
cada no “Journal od the Ame-
rican Medical Association”,

acompanhou os pacientes por
diversos anos e comprovou
que, embora a bebida possa ser
benéfica contra diversas doen-
ças, ela não diminuiria os ris-
cos de câncer.

O chá verde contém subs-
tâncias chamadas antioxidantes,
que ajudam a manter as células
saudáveis.

outros nutrientes)
03 – escolher uma dieta po-

bre em gordura e colesterol (fri-
turas, carnes gordas e ovos)

04 – limitar o nível de açú-
car livre na alimentação (doces,
chocolate)

05 – controlar a ingestão de sal
06 – beber com moderação.

Como prevenir problemas na gengiva
• Escovação adequada depois

das refeições e uso do fio dental
• Uso de escova com pon-

tas arredondadas para não ferir
as gengivas (algumas pessoas
podem precisar de escovas in-

terdentais)
• Visitas regulares ao dentista

(pelo menos duas vezes por ano)
Atenção: os enxaguatórios

bucais só devem ser usados
quando o dentista recomendar.
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1 e 2 - Visita de alunos do
Ensino Médio aos cursos
de Medicina e Enferma-
gem.

3 - Exposição de Artesa-
nato da artista Silvia
Brizoti (hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos)

4 - Exposição de telas do
artista plástico Rubens
Diego (hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos)

5, 6 e 7 - Missa de aber-
tura da Semana – Capela
do Hospital Padre Albino.

8 - Outorga do Troféu
Monsenhor Albino – Sr.
Atídio Furlan.

9 - Outorga do Troféu Fun-
dação Padre Albino – Sra.
Vera Helena Milan Leão.

10 - Outorga do Troféu
Fundação Padre Albino –
Sra. Fátima Pinto Cajuela.

11 - Hospital Emílio Carlos
- Café da manhã para os
pacientes dos Ambulatórios

12 - Hospital Padre Albino -
Café da manhã para os pa-
cientes do Pronto Socorro

13 - Polícia Rodoviária
Programa Educação e
Saúde – Saúde do Cami-
nhoneiro, pelo curso de
Enfermagem

14 - Exposição de Ikebana
– Profª Lucy Aparecida dos
Santos Fernandes, Coor-
denadora da Academia
Sanguetsu/São José Rio
Preto, nos hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos.

15 - Hanakae - Encontro
com as flores – Profª Lucy
Aparecida dos Santos
Fernandes, nos hospitais
Padre Albino e Emílio Carlos.

16, 17 e 18 - Teatro Mu-
nicipal - Apresentação tea-
tral e de dança, pelo curso
de Administração em par-
ceria com a Usina Cerra-
dinho e a Associação Lar
da Criança Dona Lola
Zancaner.

19 - Auditório do Campus
I (Faeca) - Apresentação,
pelo Prof. Camilo Onoda
Caldas, dos resultados dos
Trabalhos de Curso - Pes-
quisas com temáticas re-
gionais - Curso de Direito.

20, 21, 22 e 23 - Museu
Padre Albino - Exposição
Fotográfica em homena-
gem ao Prof. Brasil
Procópio de Oliveira, com
a presença do Coral
“Mokiti Okada”.
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24 - Apresentação musical
dos alunos do Conservatório

Santa Cecília nos hospitais
Padre Albino e Emílio Carlos.

25 - Pediatria do Hospital
Padre Albino - Apresentação

de dança e dramati-
zação para as crianças e

entrega dos brinquedos e
roupas arrecadadas durante

a campanha “Monsenhor
Albino – Solidariedade não
tem idade” pelo Colégio de
Aplicação Unifipa (Colégio

Catanduva) 

26 - Apresentação do Coral
do Projeto Criança: Cidadão

do Futuro nos hospitais
Padre Albino e Emílio

Carlos.

27 - Apresentação do Coral
da Igreja Matriz de São
Domingos nos hospitais

Padre Albino e Emílio
Carlos.

28 - Auditório do Campus I
(Faeca) - Palestra “Como

melhorar seu desempenho e
seu grau de emprega-

bilidade”, pelo Prof. José
Donizeti Biase, do curso de

Administração.

29 - Recanto Monsenhor
Albino - Exibição em vídeo

da trajetória do Recanto
Monsenhor Albino.

30 - Hospital Emílio Carlos -
Palestra “Vida e Obra de
Monsenhor Albino”, por

Gilvandro Francisco
Zeliboni, funcionário do

Museu Padre Albino.

31 - Auditório do Campus I
(Faeca) - Palestra “O papel

do líder na Organização”, pelo
Prof. Paulo Roberto V. Marques,
do curso de Administração.

32 - Hospital Emílio Carlos -
Inauguração da sala do GAT
– Grupo de Apoio ao
Trabalhador.

33 - Hospital Emílio Carlos -
Apuração do concurso
“Melhor invento realizado
pelos funcionários com
material reciclável” e
entrega dos prêmios.

34 - Recanto Monsenhor
Albino - Tarde de Recreação
e entrega de produtos de
higiene pessoal, arrecadados
durante a Campanha
“Monsenhor Albino –
Solidariedade não tem
Idade” do Colégio de
Aplicação Unifipa (Colégio
Catanduva).

35 - Hospital Padre Albino -
Inauguração da Biblioteca
“Padre Albino”.

36 - Campus I (Faeca) -
Gincana da Amizade - Curso
de Administração.

37 - Caminhada Monsenhor
Albino com visita ao túmulo
do Monsenhor no Cemitério
Nossa Senhora do Carmo.

38, 39, 40 e 41 - Igreja
Matriz de São Domingos -
Missa em Ação de Graças ao
Monsenhor Albino.

42, 43 e 44 - Campus II
(Esefic) - Corrida Pedestre
“Monsenhor Albino” (saída
da Esefic e chegada na sede
da Fundação Padre Albino –
Hospital Emílio Carlos).
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Ex-aluno da Fameca faz palestra na Jornada de Endocrinologia e Diabetologia
Dias 24 e 25 de agosto, no

anfiteatro da Fundação Padre Al-
bino, foi realizada a VII Jornada
de Endocrinologia e Diabetolo-
gia, evento científico organizado
anualmente pela Disciplina de
Endocrinologia do curso de Me-
dicina (Fameca) das Faculdades
Integradas Padre Albino e pela
Liga de Endocrinologia e Diabe-
tes, que visa trazer para a popu-
lação médica de Catanduva as
mais recentes aquisições nestas
áreas em grande evolução.

De acordo com Dr. Marino
Cattalini, um dos organizadores,
como nos anos anteriores a Jor-
nada foi um sucesso de público,
com uma média de 150 partici-
pantes nos dois dias de palestras.

Docente da Medicina participa do X Congresso de Terapia Intensiva
No período de 29 de agosto

a 1º de setembro foi realizado,
em Campos do Jordão, o X Con-
gresso de Terapia Intensiva da
Sociedade Paulista de Terapia
Intensiva que reuniu médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas, fo-
noaudiólogos e psicólogos que
atuam nas áreas infantil, neona-
tal e adulta.

Segundo Dr. Jorge Luis Va-
liatti, secretário da Sociedade
Paulista de Terapia Intensiva, um
dos organizadores do Congres-
so, docente do curso de Medici-
na das Faculdades Integradas
Padre Albino e médico chefe das
UTIs dos hospitais da Fundação
Padre Albino, o evento foi um

sucesso, tanto em relação ao nú-
mero de participantes, quanto pela
qualidade científica. Dr. Valiatti sa-
lienta que além da participação
maciça dos médicos do Estado de
São Paulo, houve, como nos ou-
tros anos, a presença de profissio-
nais de outros Estados.

Além da organização e pa-
lestras durante o evento, Dr. Va-
liatti participou, como professor
convidado, juntamente com ou-
tros especialistas do Brasil e da
América Latina, do Curso Pré-
Congresso Trauma de Crânio, or-
ganizado pelo LABIC (Latinoa-
merican Brain Injury Consor-
tium), entidade que congrega mé-
dicos intensivistas, neurologistas

e neurocirurgiões que
atendem pacientes neuro-
críticos. Também estive-
ram presentes os Drs.
Francisco Carlos de Luc-
ca e Éderson de Campos.

Casos Clínicos

No Congresso houve
o lançamento, com o
apoio institucional da
AMIB (Associação de
Medicina Intensiva Brasi-
leira), do livro “Casos
Clínicos em Medicina In-
tensiva”, da Editora Ma-
nole, editado pelos Profs.
Marcelo Mook (UNISA)
e Aníbal Basili (USP-
RP), tendo como co-auto-
res renomados especialis-
tas brasileiros. Prof. Dr Jor-
ge Luis Valiatti contribuiu

Foram abordados temas de gran-
de atualidade, como Diagnóstico
e Tratamento das Hiperprolacti-
nemias, Incretinas na terapia do
Diabetes Mellitus Tipo 2, Diabe-
tes Gestacional e Abordagem te-
rapêutica do risco cardiovascular
na Síndrome Metabólica com o
rimonabanto.

A palestra que mais interesse
suscitou no auditório, segundo Dr.
Marino, foi Insulina inalável no
tratamento do Diabetes Mellitus”,
quando foram descritas as gran-
des perspectivas deste tratamento
e os brilhantes resultados obtidos
no controle metabólico da doen-
ça, poupando ao mesmo tempo
os portadores de  Diabetes Tipo
1 de boa parte das doses de insu-

Dr. Marino Cattalini e Dr. Rodolfo Borges:
homenagem o ex-aluno da Fameca.

DIVULGAÇÃO

com dois capítulos - Hipercalemia
e Tétano.

Dr. Valiatti informa que esse
livro é muito importante para o
aprimoramento de estudantes,
médicos residentes e mesmo es-
pecialistas em medicina intensi-
va ou que atuam nas áreas de
emergência. “Diferentemente de
outras publicações, todo o apren-
dizado é baseado em casos clíni-
cos, obrigando a utilização dos
mais diversos raciocínios para
atingir os objetivos principais da
Medicina Intensiva, explica. O li-
vro, além da conduta diagnósti-
ca e terapêutica, também aborda
assuntos mais variados, inclusi-
ve aspectos éticos, direito dos pa-
cientes e familiares e a comple-
xidade das relações entre os mais
diversos profissionais que atuam
na área”, conclui.

FAMECA e pela Liga de Endo-
crinologia e Diabetes para home-
nagear os ex-alunos da faculdade
que se destacam na área de En-
docrinologia.

Medicina promove curso de avaliação do
processo ensino-aprendizagem

lina injetável.
Dr. Marino ressal-

ta, porém, que o ponto
alto do evento foi a ho-
menagem ao ex-aluno
da FAMECA, Prof. Dr.
Rodolfo Leão Borges,
da Disciplina de En-
docrinologia da Es-
cola Paulista de Me-
dicina/UNIFESP, que
proferiu a palestra
Dislipidemias na Sín-
drome Metabólica,
apresentando parte
dos dados de sua tese de dou-
torado. Dr. Rodolfo recebeu o
1º Prêmio “Prata da Casa”, ho-
menagem instituída pela Disci-
plina de Endocrinologia da

Dr. Valiatti com Dr. Anibal Basili.

Valiatti com Dr. Marcelo Mook.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

EM MG

A Sociedade Mineira de Te-
rapia Intensiva promoveu nos
dias 17 e 18 de agosto, na Santa
Casa de São João Del Rey, o X
Curso de Educação Médica
Continuada, tendo como convi-
dados diversos especialistas de
Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e São Paulo, entre os quais
Dr. Jorge Luis Valiatti.

Dr. Valiatti abordou três te-
mas no curso: Ventilação mecâ-
nica no TCE grave, Sepse pul-
monar - Estratégias de Ventila-
ção Mecânica na SARA e Mo-
nitoração Hemodinâmica.

Este projeto da Sociedade
Mineira de Medicina Intensiva
tem como objetivo principal a
difusão de conhecimentos cien-
tíficos nas diversas regiões da-
quele Estado.

O curso de Medicina promo-
veu dia 1º de setembro, das 8h30
às 11h00, no anfiteatro da Fun-
dação Padre Albino, o curso
“Avaliação do processo ensino-
aprendizagem”, ministrado pelo
Dr. Luiz Ernesto de Almeida Tron-
con, Professor Titular da USP de
Ribeirão Preto, que possui vasta ex-
periência e diversos artigos publi-
cados a respeito do assunto.

O Coordenador do curso, Dr.
José Alves de Freitas, explica que
atendendo as Diretrizes Nacionais
do Curso de Medicina, elabora-
das pelo Ministério da Educação,

está sendo implantada a nova Ma-
triz Curricular. “Dentre as altera-
ções didático-pedagógicas previs-
tas nesta nova Matriz, há a neces-
sidade de promovermos cursos de
capacitação dos docentes para que
possam conhecer e atuar dentro
das novas metodologias de ensi-
no que irão utilizar”, ressalta ele,
acrescentando que a prova como
é aplicada hoje não mais satisfaz
as necessidades do curso.

Foram convidados para par-
ticipar, também, docentes dos cur-
sos de Enfermagem e Educação
Física.
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Seminário para debater a inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho foi um sucesso

Abrindo as atividades da 16ª
Semana do Administrador, o
curso de Administração promo-
veu no dia 12 de setembro, no
Teatro Municipal, o 3º Seminá-
rio para debater sobre a inclu-
são de pessoas com deficiência
no mercado de trabalho; o tema
deste ano, Vencendo Desafios,
apresentou a realidade da região
de Catanduva.

Prof. Cléber Peres, organi-
zador do Seminário juntamen-
te com o Prof. Laércio Pereira
da Silva, informou que o even-
to foi um sucesso, com várias
apresentações e exposições so-
bre o tema, dentre elas: Grupo

“Viver a Dança”, composto por
10 crianças da APAE; Essio
Gandini Filho, Gerente de RH
da Usina Cerradinho, que apre-
sentou o trabalho desenvolvido
pela usina em parceria com a
Usina São Domingos; Jorge
José da Silva Neto, Diretor de
Recursos Humanos da Faeca
Junior, Empresa de Consulto-
ria, e  as alunas Josiane Apa-
recida Gomes e Fabíola Lucie-
ne Cazeta que, juntos, apresen-
taram dados sobre a inclusão de
pessoas com deficiências na re-
gião de Catanduva e o Projeto
Bolsa de Talentos; o “Coral En-
cantos”, composto por 20 cri-

Teatro lotado: seminário foi um sucesso.

FAECA

anças da APAE; Profª Neuza
Ap. Severino de Mattos falou
sobre as possibilidades de Ha-
bilitação do Portador da Síndro-
me de Down; Sra. Maura Sil-
via Mello Guerreiro, diretora da
APAE de Catanduva e Conse-
lheira do Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência de Ca-
tanduva, apresentou o Conselho
e falou sobre o I Fórum Munici-
pal da Pessoa com Deficiência,
e o Sr. Francisco Rodrigues

Neto, da CELT – Coordenado-
ria de Esportes, Lazer e Turis-
mo de Catanduva, apresentou o
projeto “Incorporando as Dife-
renças - O esporte como ferra-
menta de inclusão social de pes-
soas com deficiência de Catan-
duva”.

O Seminário promoveu ain-
da a exposição de obras do ar-
tista plástico César Mattos, que
no final sorteou duas telas para
a platéia.

Waldez Ludwig foi a atração do Simpósio
Empresa Escola-2007

No último dia 14, no Clube
de Tênis Catanduva, às 20h00,
mais de 900 pessoas entre alu-
nos, empresários, professores e
profissionais de várias áreas as-
sistiram a palestra de Waldez
Luiz Ludwig, organizada pelos
alunos do 4° ano do curso de Ad-
ministração.

Neste evento denominado
“Simpósio Empresa Escola”,
que completou 10 anos, Ludwig
abordou temas como estratégia,
qualidade, inovação, talento,
‘educação corporativa’ e enfati-
zou a importância da valoriza-
ção do ser humano como gran-
de diferencial competitivo.

Waldez Luiz Ludwig é pro-
fessor, consultor em gestão em-
presarial e palestrante. Formado
em Psicologia pela Universida-
de de Brasília e em Teatro pela
Fundação Brasileira de Teatro ele
é considerado um dos melhores
conferencistas da área corporati-
va. Há 13 anos como consultor
independente, dedica-se à pesqui-
sa da vanguarda em cenários e
tendências da gestão das organi-

zações. Mais de 620.000 pessoas
já o assistiram ao vivo em mais
de 1.500 eventos.

A palestra ministrada por
Waldez Luiz Ludwig integrou as
atividades da 16ª Semana do
Administrador, que ainda teve,
no dia 13, às 19h30, no Teatro
Municipal, a atividade Teatro
“Empresa-Escola” com o espe-
táculo “A Vida de Estagiário”,
coordenado pelo Prof. José Luis
Santos de Oliveira.

Waldez Ludwig pesquisa
tendências da gestão das
organizações.

Docente da Medicina conquista Doutorado
O docente das disciplinas de

Ginecologia e Obstetrícia do
curso de Medicina das Faculda-
des Integradas Padre Albino, Dr.
William D‘Ávila Delgallo, de-
fendeu Doutorado dia 31 de
agosto último junto à Faculda-
de de Medicina de Botucatu.

A tese “Expressão de cito-
ceratinas de padrão basal (CK5/
6), luminal (CK8/18) e actina de
músculo liso (1A4) em carcino-
ma de mama. Estudo compara-
tivo entre citoinclusão e espéci-
me cirúrgico” foi avaliada pela
banca composta pelo Dr. Gilber-
to Uemura, mastologista, da Fa-
culdade de Medicina de Botu-
catu; Dr. Afonso Nazário, mas-
tologista, da UNIFESP; Dr. Clé-
verson Teixeira, patologista, do
Instituto Lauro de Souza Lima;
Dr. José Ricardo Paciência, ori-
entador, da Faculdade de Medi-

cina de Botucatu, e Dr. Henri-
que Benedito Brenelli, da UNI-
CAMP.

Esse estudo feito pelo Dr.
William pode auxiliar no diag-
nóstico do câncer de mama e
contribuir para uma nova sub-
classificação dos tumores de
mama de padrão basal e lumi-
nal, orientando na escolha do
tratamento bem como na ava-
liação dos fatores prognósticos
e preditivos da doença.

CONFERÊNCIA

Dr. José Alves de Freitas,
Coordenador do curso de Me-
dicina, ministrou a conferên-
cia “Aspectos nutricionais nas
doenças do fígado”, dia 14 de
setembro último, no  Congres-
so Brasileiro de Nutrologia, re-
alizado no Hotel Maksoud Pla-
za, em São Paulo.

FPA participa do CONARH
A Fundação Padre Albino,

através da psicóloga Cristiane
Valéria Silva Procópio de Olivei-
ra, do Setor de Recursos Huma-
nos, participou do CONARH -
Congresso Nacional sobre Ges-
tão de Pessoas, realizado de 21 a
24 de agosto, na cidade de São
Paulo, na Expo Transamérica.

Maior e mais importante
congresso brasileiro deste setor,
o CONARH reúne organizações
e profissionais interessados em
se aprofundar num dos temas

mais ricos, complexos e desafian-
tes da atualidade: a Gestão de Pes-
soas. Cristiane informou que além
de palestras ministradas por espe-
cialistas nacionais e internacio-
nais, o Congresso também pos-
sui espaços de discussão, como
a Sala de Casos de Sucesso, as
Oficinas de Gestão e a Sala de
Inovação. 

Simultaneamente ao CO-
NARH, que é realizado pelo Sis-
tema Nacional ABRH, foi reali-
zada a EXPO ABRH.

FAECA
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GU  A  MED  CO
CLÍNICA MÉDICA

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

CLÍNICA MÉDICA/REUMATOLOGIA

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

DOENÇA DO SONO

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

ELETROCARDIOGRAFIA

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

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

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

GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASONOGRAFIA/SEXÓLOGA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

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

ACUPUNTURA

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

BRONCOSCOPIA

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

CARDIOLOGIA

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

CIRURGIA GERAL

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

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

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

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO DA FACE

E QUEIMADURAS

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

CIRURGIA VASCULAR

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

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA

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

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

MEDICINA DO TRABALHO

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

NEFROLOGIA

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

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)

Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral

eletroneuromiografia e potenciais
evocados auditivo e visual

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

Especialização em dores de cabeça
Eletroencefalografia computadorizada e

mapeamento cerebral

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

NUTROLOGIA

(Obesidade e Emagrecimento)

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA E
LENTES DE CONTATO

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

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

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

ORTOPEDIA/MEDICINA
ESPORTIVA/TRAUMATOLOGIA

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

OTORRINOLARINGOLOGIA

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

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

PEDIATRIA

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

PEDIATRIA E  PUERICULTURA

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

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS

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

PSIQUIATRIA

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

REUMATOLOGIA

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

UROLOGIA

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

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

• Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº.
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AVOHPA realiza assembléia e elege diretoria
A Associação de Voluntários do Hospi-

tal Padre Albino - AVOHPA realizou dia 30
de agosto último Assembléia Geral Ordiná-
ria, a partir das 15h00, no anfiteatro da Fun-
dação Padre Albino, e reelegeu Irmã Ana
Maria Custódio para mais um mandato à
frente de sua diretoria.

A diretoria eleita, para o período 2007/
2009, está assim constituída:
Presidente: Irmã Ana Maria Custódio
Vice-presidente: Jussara Rios
1ª Secretária: Luciana de Paula Galbiatti

Na assembléia onde foi ree-
leita para a presidência da AVO-
HPA, Irmã Ana Maria Custódio
apresentou o relatório de Setem-
bro/2006 a Agosto/2007, que se-
gue abaixo:

Horas de Trabalho Voluntá-
rio: atendimento ao paciente e
seus familiares e acompanhantes;
organização e participação em
eventos, divulgação do trabalho,
integração de novos voluntários -
3.541.20 horas.

Além das horas de dedicação,
as voluntárias contribuíram também com
doação de material de higiene pessoal (es-
cova dental, 56 itens, e creme dental, 55
itens), num total de 111 itens; shampoo e
condicionador (40 frascos); 4 galões de 2
litros e 4 galões de 5000 ml, num total de
48 itens; fraldas descartáveis infantil (995
unidades); geriátrica (350 unidades), num
total de 1.344 itens; sabonetes, barbeado-
res, lenços umedecidos, desodorante, pen-
tes, entre outros, num total de 68 itens;
meias (adulto e infantil), num total de 150
itens;  vestuário/calçado (adulto e infantil),
num total de 1.060 itens; pijamas de flane-
la e cueiros confeccionados pelas voluntá-
rias, num total de 60 itens, e brinquedos
para a Pediatria e UTQ e brindes para a
Hemodiálise, num total de 810 itens.

As voluntárias doaram ainda colchões
de ar, carrinho de bebê, bebê conforto, an-
dador de bebê, travesseiros, mamadeiras,
chuquinhas, chupetas, absorventes, cueiros,
lençol, fronha, bengala colete ortopédico,
pavilic, pranchetas, relógio, giz de cera, lá-
pis de cor, papel sulfite, num total de 110
itens; aparelho de som, cd, aparelho de tele-
visão, vídeo cassete, ventilador, bebedouro,
bomba sugadora de leite, cadeiras, num total
de 21 itens; estantes de aço, mesa com ca-
deiras e pasta para organização da Biblio-

AVOHPA: relatório da gestão

teca, num total de 11 itens; um carro para o
Banco de Leite, além de vaso artificial, vaso
natural e toalha de crochê para a Portaria/
Recepção da Rua Belém.

A AVOHPA organizou comemorações
no Dia das Crianças, Natal, Dia das Mães,
Páscoa, Dia dos Pais, Festa Junina, Dia In-
ternacional da Mulher, Dia do Enfermei-
ro, todos com entrega de lembrançinhas,
num total de 450 itens. Na Páscoa foram
entregues 890 bombons e 150 pirulitos de
chocolate doados pela população de Ca-
tanduva e Paraíso.

Uma vez por mês, em dois dias na se-
mana e nos três horários do dia (dois de
manhã e um à tarde), a AVOHPA reali-
za um bingo para entretenimento dos
pacientes da Hemodiálise. Irmã Ana
Maria agradece a colaboração da popu-
lação de Catanduva e lembra que em
2006 a primeira dama de Pindorama,
Eliana Trabuco, colaborou com brindes,
e neste ano de 2007 as cidades de Paraíso
e Irapuã estão colaborando com brindes
e campanhas para os pacientes interna-
dos e pacientes da Hemodiálise. Agrade-
ce também a doação de bezerros pelo Dr.
Roberto Jorge, Moacir (Caroço), Marce-
lo e Noemi, de São José do Rio Preto, e
Sr. Antonio Miqueloto.

Bingo na Hemodiálise: uma das muitas
atividades da AVOHPA.

DIVULGAÇÃO

Enfermagem atende
150 caminhoneiros na

Polícia Rodoviária
Cerca de 150 caminhoneiros passaram

dia 18 de setembro último por triagem no
posto da Polícia Militar Rodoviária de Ca-
tanduva em campanha realizada pelos alu-
nos da disciplina de Semiologia e Semio-
técnica do curso de Enfermagem (FEC) das
Faculdades Integradas Padre Albino.

A campanha “A saúde do caminhonei-
ro” superou expectativas dos organizadores
que visaram o atendimento e orientação dos
caminhoneiros que trafegavam na rodovia
Washington Luiz entre as 8 e 16 horas. Se-
gundo a Coordenadora do curso de Enfer-
magem, Jussara Sperandio, 100% dos cami-
nhoneiros fizeram a triagem. Ela informou
que além de passarem pela triagem, os mo-
toristas fizeram perguntas e tiraram dúvidas.
“Isso é bom para eles e para as alunas, que
puderam treinar a habilidade técnica que
aprenderam durante as aulas”, disse.

A campanha é realizada há quatro anos
pela Enfermagem em parceria com a Polícia
Militar Rodoviária. “O evento é realizado na
Semana Monsenhor Albino, que coincide
com a Semana de Orientação do Trânsito”,
disse Jussara. Segundo ela, o objetivo é rea-
lizar a triagem para verificar a saúde do ca-
minhoneiro e orientá-lo a procurar o serviço
de saúde da própria cidade quando houver a
constatação de problemas. A triagem consiste
em avaliar o Índice de Massa Corpórea
(IMC), glicemia e níveis de pressão arterial.

Participaram da campanha ainda as pro-
fessoras Márcia Correa e Maristela Magag-
nini e 88 alunas, sendo 40 do 2º ano matuti-
no e 44 do 1º ano da tarde, com a colabora-
ção do soldado Fábio Luís Godoy Barboza.

JEQUITINHONHA

Os oito alunos da 4ª série do curso de
Enfermagem que participaram do Projeto
Vamos ao Meio, na cidade de Pedra Azul
(MG), de 28 de julho a 4 de agosto último,
foram coordenados pela Profª Márcia Correa,
que também acompanhou o grupo em 2006.

2ª Secretária: Aparecida Donizete Polizelo
1ª Tesoureira: Sonia Tinoco
2ª Tesoureira: Regina Aguilar
Conselho Fiscal: Neusa Dodorico, Marlene
Borges e Sílvia Helena Hatty.

Irmã Ana Maria Custódio informou que

na assembléia 14 voluntários receberam o ja-
leco rosa por terem feito as horas exigidas
para o estagiário e foram integrados 10 no-
vos voluntários, que receberam o jaleco azul.

A AVOHPA conta hoje com 55 volun-
tários e recebe adesões pelo telefone
3531.3034.

Medicina já recebe inscrições para Vestibular 2008
O curso de Medicina (FAMECA) das Faculdades Integradas Padre Albino iniciou dia

24 de setembro as inscrições para o seu Vestibular 2008; elas serão encerradas em 09.11.07.
O curso oferece 64 vagas.

Os exames serão aplicados nos dias 08 e 09 de dezembro de 2007, realizados pela
VUNESP. Informações mais detalhadas podem ser obtidas nos sites
www.fundacaopadrealbino.org.br ou www.fameca.br
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Educação Física promove II Colóquio Científico e premia profissionais da área
O Núcleo de Pesquisa e Ex-

tensão do curso de Educação Fí-
sica (Esefic) promoveu dia 30 de
agosto, a partir das 19h30, no
Teatro Municipal de Catanduva,
o seu II Colóquio Científico em
Educação Física e a II Cerimô-
nia de premiação do Profissio-
nal de Educação Física.

A programação do colóquio
incluiu exposição de posteres de
iniciação científica dos alunos
no hall de entrada do teatro e
apresentação das pesquisas con-
cluídas pelos professores e alu-
nos envolvidos. Os 18 trabalhos
apresentados foram todos na
forma de pôster. De acordo com
a Profª Liana Romera, Coorde-
nadora de Pesquisa do curso, o
fato importante foi a presença de
ex-alunos apresentando traba-
lhos e prestigiando o Colóquio.
De acordo com ela, “isso é fator
importante porque aponta  um
amadurecimento dos alunos de
Educação Física, além de perce-
berem a importância da inicia-
ção científica para nossa área”.

Em seguida foram realiza-
das as solenidades de comemo-
ração do Dia do Profissional de

Educação Física. Neste ano de
2007, por se tratar do Ano da
Ginástica Laboral, o Conselho
Regional de Educação Física/SP
homologou uma homenagem no
âmbito estadual para dar desta-
que a essa intervenção de orien-
tação de exercícios físicos do
profissional de Educação Física.
Em Catanduva, a coordenação
municipal da Comissão para o
prêmio foi de responsabilidade
do Prof. Ms Vagner Alexandre
Marques, que constituiu uma
comissão para definir três nomes
para que apenas um em cada
área fosse laureado com o prê-
mio Profissional de Educação
Física 2007. Os escolhidos re-
ceberam uma estatueta do Dis-
cóbolo de Mirone. As categori-
as premiadas em Catanduva e
seus três concorrentes foram di-
vulgadas e puderam ser votadas
pelo site www.crefsp.org.br

Os professores escolhidos
por categorias são estes:

1. Orientador de Exercíci-
os Físicos – fitness - Prof. Os-
valdo Banhos

2. Orientador de Exercíci-
os Físicos – idosos - Profª Sil-

EDUCAÇÃO FÍSICA

Alunos expuseram no Congresso trabalhos em forma de pôster.

vana Frey Dias
3. Orientador de Exercícios

Físicos – ginástica adaptada -
Profª Patrícia Monteleone

4. Treinamento Esportivo -
Prof. Alain Patrik Guimarães
de Paula

5. Preparador Físico de Atle-
tas - Prof. Guilherme Salgado

6. Educação Física Escolar
– Prof. José Antonio da Silva

Categorias especiais

1. Pesquisa em Educação

Física e Esportes – relacionada
com o exercício profissional –
Profª Ms Liana Romera

2. Personalidade em prol da
Educação Física e Esportes - Nél-
son Lopes Martins - Vereador

3. Instituições que promo-
vam a profissão e/ou o profissi-
onal de Educação Física – Usi-
na Cerradinho

4. Homenagem – Prêmio
Benemérito em Educação Físi-
ca e Esportes - Prof. Raul Se-
bastião Figueiredo

Acadêmicas da Medicina publicam artigo científico e participam de livro em São Paulo
A edição de maio/junho da

Revista da Sociedade Brasileira
de Clínica Médica publicou ar-
tigo do Dr. Durval Ribas Filho,
médico, professor da disciplina
de Nutrologia do curso de Me-
dicina (FAMECA) das Faculda-
des Integradas Padre Albino e
presidente da Associação Brasi-
leira de Nutrologia. O artigo tem
por título “Estudo descritivo de
aspectos etiopatogênicos da obe-
sidade sob a óptica de pacientes
obesos”.

O trabalho teve ainda como
autores quatro acadêmicas da
Medicina - Helena Hotz Arroyo,
Marisa Tiemi Sato, Nathália da
Silva Halley e Cássia Yuriko
Hoshii Suguiyama. O artigo teve
como objetivo avaliar respostas
de pacientes subjetivamente
obesos que procuraram por um
tratamento médico para redução
de peso corporal e identificar os
diferentes e múltiplos aspectos
etiológicos envolvidos na gêne-
se do excesso ponderal sob ava-

liação do próprio paciente.

CONGRESSO 

O médico catanduvense
Durval Ribas Filho presidiu o XI
Congresso Brasileiro de Nutro-
logia, realizado de 12 a 14 de se-
tembro, no Maksoud Plaza Ho-
tel, em São Paulo. O congresso
contou com a participação de
2.000 profissionais relacionados
à área.

Na abertura do congresso
participou da mesa que presidiu
os trabalhos Dr. Eduardo Men-
des Júnior, ex-diretor da FAME-
CA e em cuja gestão foi implan-
tada a disciplina de Nutrologia
quando, então, Dr. Durval pas-
sou a ser docente da instituição.

LIVRO

No dia 14 de setembro, du-
rante o XI Congresso Brasileiro
de Nutrologia, foi lançado o li-
vro “O que você quer saber so-
bre nutrição - perguntas e res-
postas comentadas”, editado

pelo Prof. Dr. Fernando José
de Nóbrega, titular de Pedia-
tria da Escola Paulista de Me-
dicina/UNIFESP. O livro con-
tou com a participação do Dr.
Durval Ribas Filho na autoria
do capítulo sobre “Obesida-
de”, que aborda conceitos bá-
sicos, até as últimas atualiza-
ções, tanto na etiopatogenia,

diagnóstico e tratamento da
obesidade e suas co-morbidades
associadas.

Também participaram da
elaboração do texto as acadêmi-
cas do curso de Medicina (FA-
MECA) Helena Hotz Arroyo,
Marisa Tiemi Sato, Nathália da
Silva Halley e Cássia Yuriko
Hoshii Suguiyama.

O Padre Albino Saúde
(PAS) prorrogou, de 23 de se-
tembro para 23 de outubro, o
término das inscrições para o seu
concurso de fotografia e da en-
quete sobre Monsenhor Albino.
A direção do plano de saúde de-
cidiu aumentar o período de
realização para que mais pes-
soas possam participar.

O concurso de fotografia do
Padre Albino Saúde tem como
principais objetivos promover e
valorizar a prática da fotografia,
incentivar e enaltecer a arte con-
temporânea e homenagear os 80

PAS prorroga concurso de fotografia e enquete
anos da Fundação Padre Albino.
No site do plano,
www.padrealbinosaude.com.br/
concurso está disponível a per-
gunta “O que representou Mon-
senhor Albino para Catanduva e
região?” A resposta mais criati-
va será premiada. O regulamen-
to dos dois concursos está no site.

Para 2008, a direção do PAS
tem a intenção de realizar o con-
curso nas semanas que antece-
dem a Semana Monsenhor Al-
bino para realizar a exposição
fotográfica e a premiação duran-
te a Semana.


