
Dia 17 de novembro, a Faculdade de Enfermagem promoveu o
lançamento do livro A assistência humanizada ao idoso: os proje-
tos assistenciais desenvolvidos no Recanto Monsenhor Albino, or-
ganizado pela Profª Drª Luzia Urbano. O livro relata os projetos
assistenciais desenvolvidos pela equipe multiprofissional do Re-
canto. Página 09.
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Faculdades da FPA recebem inscrições para Vestibular até 07/12
As Faculdades da Fundação Padre Albino (Unifipa) recebem

até dia 07 de dezembro as inscrições para o seu Processo Seletivo
(Vestibular) Unificado 2007 para os cursos de Administração e Di-
reito (FAECA), Enfermagem (FEC) e Educação Física (ESEFIC).
Página 07.

IMPRENSA/FPA

Voluntário forma horta no
Recanto Monsenhor Albino

O voluntário Luís Figueiredo está formando uma horta no Re-
canto Monsenhor Albino. O trabalho foi iniciado há dois meses e
hoje a horta já ocupa 2.500 m2. Última página.

A Fundação Padre Albino agradece à Associação das Voluntárias do
Hospital Emílio Carlos � AVEC , pela parceria de mais de oito anos.

Durante sua existência, a AVEC buscou incessantemente a melhoria
no atendimento aos pacientes, atuou em diversas frentes no Hospital-
Escola Emílio Carlos, transformando suas instalações, adquirindo
materiais e equipamentos, que, no conjunto, contribuíram para a
humanização e conforto dos ambientes.

Essas valorosas voluntárias, coordenadas pela Sra. Flora Casseb
Ruete, deram um exemplo de doação ao próximo e mostraram o
que é possível realizar com trabalho, esforço e união.

A Fundação Padre Albino rende justa homenagem à AVEC pelo
magnífico e grandioso trabalho realizado, que certamente ficará
gravado nas nossas memórias e nas de todos os pacientes
beneficiados.

Obrigado, AVEC.

Lançado livro sobre Recanto Monsenhor Albino

Profª Drª Luzia Urbano organizou o livro sobre o Recanto
Monsenhor Albino.

Edison Bonutti, Dr. Olegário Braido, Dr. Antonio dos San-
tos, Prof. Nélson Martins, diretores da FPA, e Beninho Dalto,
Governador do Rotary, visitam a horta.

IMPRENSA/FPA

Você já voluntariou hoje?
No Brasil, o trabalho voluntário envolve, aproximadamente,

14 milhões de pessoas, ou seja, próximo a 8% da população total.
O número é bom, mas ainda é muito pouco. Página 02.

Padre Albino Saúde implanta o Programa
de Medicina Preventiva

Durante a Semana Monsenhor Albino, o Padre Albino Saúde
fez o lançamento de seu Programa de Medicina Preventiva. Atra-
vés da difusão de informações, aliada ao acompanhamento feito
por equipe multidisciplinar, o plano de saúde da Fundação Padre
Albino está garantindo cada vez mais o bem-estar de seus clientes.
Última página.

�Sala Extra� é apresentada em
Congresso de Florianópolis

O projeto de Extensão Cursinho Preparatório Comunitário “Sala
Extra”, da Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA), foi
apresentado no 3º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária,
realizado em Florianópolis (SC). O projeto está concorrendo a dois
prêmios na categoria de Projetos Sociais. Página 06.
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Você já voluntariou hoje? II
Escrevíamos, no artigo anterior, que aqui

no Brasil o trabalho voluntário envolve, apro-
ximadamente, 14 milhões de pessoas, ou seja,
um número próximo a 8% de nossa população
total. O que é bom, mas ainda é muito pouco.

Em países desenvolvidos este percentual
é bem maior. E conclamávamos! Tome a ati-
tude que seu coração e sua razão lhes pedem.
Venha formar neste rol de pessoas que volun-
tariam, que dão de si, sem pensar em si.

Venha voluntariar você também!

Onde voluntariar

Em todas as Igrejas Católicas (nas não
católicas também) a possibilidade do traba-
lho voluntário existe em expressiva varie-
dade, tal a gama de pastorais existentes. Dá
para você se “localizar” muito bem e aí en-
tão exercer seus talentos e doar o seu tem-
po, favorecendo o público alvo de sua ação.

Afinal, o que se pede ao voluntário? Que
doe tempo, trabalho e conhecimento. E nin-
guém é tão ignorante que não possa ensinar
alguma coisa ou tão ocupado que não possa
doar parte de seu tempo.

Volte-se para seu bairro, para sua co-
munidade e verás quantas oportunidades de
servir estão lá, escancaradas, a sua espera.
Nas associações esportivas, culturais, nas as-
sociações profissionais. Nos grupos de aju-
da à criança, aos idosos, aos deficientes fí-
sicos, na preservação do meio ambiente. Nos
clubes de serviço, etc, etc, etc.

No Hospital Emílio Carlos desenvolve um
trabalho importantíssimo e com excelentes re-
sultados a AVEC (Associação das Voluntárias
do Hospital Emílio Carlos). Recentemente foi

fundada a AVOHPA (Associação das Voluntá-
rias do Hospital Padre Albino) que tem ajuda-
do, em muito, no auxílio e assistência direta aos
pacientes internados naquele nosocômio.

 Exemplos de trabalhos voluntários,
bem sucedidos, são inúmeros. Oportunida-
des não faltam e, seja onde for, o importan-
te é nos preocuparmos com a sorte dos ou-
tros e nos mobilizarmos por causas de inte-
resse social e comunitário.

Valorizando o Voluntariado

No Brasil há, ainda, uma forte tradição
de dependência do Estado, dos Governos.
Sem querer desobrigá-los de suas obrigações
e atribuições, o cidadão deve assumir uma
parcela de responsabilidade pela defesa dos
reais interesses e necessidades coletivas.

Pelos benefícios trazidos ao próprio vo-
luntário, às pessoas com quem ele interage,
à sociedade como um todo, é que o volunta-
riado merece ser, cada vez mais, valorizado,
apoiado, divulgado e fortalecido.

Nos Estados Unidos é comum as uni-
versidades darem preferência aos candida-
tos a uma vaga nos cursos de pós-gradua-
ção que têm experiência em organização
sem fins lucrativos.

No Brasil a iniciativa privada já começa a
perceber as vantagens dos profissionais com
experiência no trabalho voluntário. Não é ain-
da um critério de seleção, mas já funciona
como desempate. Na dúvida, eles ganham.

Bom sinal, não é?
Venha somar conosco e venha voluntariar.

Venha e faça a diferença. Você pode!

Nélson Lopes Martins - (Um voluntário)

Como a lagosta
difícil, ou mesmo aquela escolha da facul-
dade errada são situações que podem mar-
car a sua vida por muito tempo.

Podemos seguir o exemplo da lagosta,
que nesse tempo em que está fragilizada,
sem a sua proteção, busca de todas as for-
mas se proteger, preocupando-se apenas
com a sua sobrevivência. Nada mais impor-
ta a não ser a sua preservação.

Muitas pessoas, quando estão fragilizadas,
acabam se preocupando demais com os ou-
tros, com o que vão pensar, o que vão falar e
descuidam-se de si mesmas. Bate aquele de-
samor que não poderia aparecer em hora pior.

Se você está passando pela fase da “tro-
ca de casca”, está se sentindo fragilizado,
abaixo da linha do chão, a receita é simples:
apaixone-se por você, preserve-se, fortale-
ça-se, espere a nova casca se formar e saia
dessa ainda mais forte.

A lagosta vai crescendo e chega em um pon-
to em que tem que trocar a carcaça que a reveste.

Livre dessa couraça, enquanto aguarda
a nova “roupa”, fica totalmente vulnerável,
mole, enfraquecida. Assim, durante alguns
períodos da sua vida, ela vai ficar totalmen-
te dependente do meio em que vive.

Engraçado como nós também temos ci-
clos semelhantes. Em determinadas épocas das
nossas vidas sofremos alguns “golpes” que nos
deixam totalmente indefesos, sem resistência.

A dor, o ressentimento, a desilusão com
algo ou alguém são sentimentos tão marcan-
tes que nos deixam totalmente perdidos, por
um período que varia de pessoa para pes-
soa. Alguns se recuperam rapidamente e fi-
cam mais fortes, como a lagosta quando re-
cebe a nova casca; outros podem demorar
uma eternidade.

O problema está nesse período em que
estamos “trocando de casca”. Ficamos vul-
neráveis demais e isso pode fazer com que
um problema mais ou menos simples se
transforme em uma tragédia.

É assim com o ciúme, com a decepção
com as pessoas, com os relacionamentos que
não dão certo, a morte de um ente querido,
uma doença inesperada ou de nome

E-mail
�Apreciaria receber o jornal da Fundação
Padre Albino� .

Laércio Mazaro - Artur Nogueira - SP
Diretor da ADRA - Agência Adventista de

Desenvolvimento e Recursos Assistenciais

NR - o jornal será enviado a partir desta edição.



NOVEMBRO 2006JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO 3

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

03 - Cleide Maria Paulino de Lima
04 - Eduarte Ferreira dos Santos
05 - Ana Cristina da Conceição Silva
06 - Luiza Trindade Silva Alexandre

Sandra Marta Baesso
09 - Cacilda Pontes Gouveia

Edson Aparecido da Silva
Isabel Caetano Santos

11 - Daniela Carolina Leão
Renata Cristina Moreira dos Santos

12 - Aparecida Patrícia Latorre
Shirley Ap. Crepaldi Bigoni
Solange Aparecida Souza

15 - Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Renata Pereira Guedes Vianna

17 - Antonio Ap. Gasparini
Helena Ap. de Souza
Ioanis Panagiotis Theodoropoulos
Pedro Consoline

18 - Dr. João Barbizan Filho
Maílson Fernando Ferreira
Marco Antonio Salvador
Sandra Dionizio Rodrigues

19 - Elaine Perpétua Bertoco
22 - Dr. Antonio Tadeu Tartaglia

Aparecida N. Morial Roque
João Henrique Biagi
Nathalia Miler

23 - Célia Ap. Pissolito Gonçalves
Dercelino Paulino

24 - Natália Nogueira
Vanderlei Galasso Bento
Vera Lúcia C. Oliveira

25 - Celina Fernandes Silva
27 - Claudinéia Ribeiro Santos

Fabiana Bertelli dos Santos
Tarcila Ap. de Souza Figueiredo

28 - Paula Geovana Lunardeli Contrera
Willian Derek Ruiz

29 - Sandra Perpétua Cruz Sanches
30 - Cristina Marson

Daniele de Souza Lobo
Roberta Espírito Santo Coca

31 - Savana de Almeida Maguetas Milani
Hospital Emílio Carlos

01 - Laércio Aparecido Pinto Barbosa
02 - Elisângela Abreu Duarte
03 - Márcio Antonio Coelho

dezembrodezembro

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) 3522-6167TELEVENDAS (17) 3522-6167TELEVENDAS (17) 3522-6167TELEVENDAS (17) 3522-6167TELEVENDAS (17) 3522-6167

Maria Tercília Salti
08 - José Landim
10 - Fabiano Perpétuo Sebastião
11 - Rogério Rodrigues de Lima

Thais de Oliveira Silva
12 - Luciana de Lourdes Spinelli
13 - Divina Aparecida Banholi

Ellen Cristina Costa
Márcia Luciane Messias

14 - Maria Luzia Rocha Francisco
16 - Jean Carlos da Silva Risse
18 - Célia Cristina Pinto Pessoa

Sonia da Silva Estevo
19 - Cristiane Raimundo da Silva
20 - Michele Sona
21 - Donizete Socorro Aparecido Martins

Jucinéia Lima Rodrigues
Tânia Cristina Manganeli

22 - Rogério Luiz Seminatti
23 - Lucimar Pinheiro

Maycol Zorgete Cesar
27 - Cíntia Nisikava

Fabiane Pereira da Silva
29 - Lauraci de Jesus Camargo Pinto
31 - Cleonice Grillo Moura

Faculdade de Medicina

01 - Edgard Mendonça
02 - Prof. Mayrton Mascaro

Prof. Renato Eugênio Macchione
05 - Prof. José Celso Assef
11 - Prof. Helvécio Baeta Chaves
12 - Luciana Pirolla
16 - Prof. Joelson Isaac Braga da Motta
28 - Juliano Lázaro Villa
29 - Prof. Ayder Anselmo Gomes Vivi

Faculdade de Enfermagem

02 - Rita de Cássia Soares

09 - Soraya Maria Zanata
Faculdade de Direito e Administração

09 - Prof. Odir Zuge Júnior
19 - Profa. Rima Gorayb
Escola Superior de Educação Física e Desportos

16 - Maria Cristina da Silva
23 - Profa. Maria Ângela Figueiredo Tuma

Colégio Catanduva

11 - Profa. Vânia Maria Ribeiro
14 - Profa. Inês Ângela S. de Jesus Costa
17 - Profa. Ana Paula Loma Zacheo
31 - Andréia Lear de Almeida Britto

Recanto Monsenhor Albino

30 - Maria do Carmo Limeira Guelfi
Padre Albino Saúde

13 - Bruno da Silva Marostegone
Coordenadoria Geral

06 - Luciano César Cotrin
19 - Giseli Aguiar Volpi

Membros do Conselho de Curadores

02 - Prof. Nélson Lopes Martins
Membros Honorários da Fundação Padre Albino

22 - Dr. Alcy Gigliotti

Departamento Pessoal informa:

Salário Família
Conforme a Constituição Federal e a Le-

gislação Previdenciária, no mês de Novem-
bro de cada ano os funcionários que rece-
bem o benefício do Salário Família devem
renovar as declarações escolares (filhos maio-
res de 7 anos) e apresentar a caderneta de
vacinação (filhos menores de 7 anos).

Portanto, todos os funcionários que re-
cebem o benefício devem entregar essa do-
cumentação para o Departamento Pessoal
até 24/11/2006.
• Declaração escolar (filhos maiores de 7 anos)
• Xerox da caderneta de vacinação (filhos
menores de 7 anos)

OBS: Caso não sejam entregues os docu-
mentos solicitados no prazo determinado,
o pagamento do salário família será sus-
penso até que a documentação seja apre-
sentada.

Departamento Pessoal
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Mesmo que o mundo caísse e sobre mim
explodisse, destruindo o que era nosso,
Eu Posso...

Mesmo que eu me desabasse, e nada mais me
sobrasse, se não ver tudo em destroços,
Eu Posso...

Mesmo que abismos medonhos enterrem todos
os meus sonhos nas profundezas de um poço
Eu Posso...

Mesmo que a fome do mundo caia em mim
nesse segundo, ainda assim hoje eu almoço,
Eu Posso...

Mesmo que a minha doença seja grave de
nascença pelo poder do Pai Nosso
Eu Posso...

Mesmo que um grande fracasso queira barrar
o meu passo eu não paro, eu não tropeço.
Eu Posso...

Mesmo que eu seja um vencido, muito cedo
envelhecido eu subo, eu sigo eu remoço,
Eu Posso...

Eu Posso...
iluminar o meu caminho, eu posso estender a
mão ao meu vizinho.

Eu Posso...
encher de amor um coração e fazer desta vida
uma canção.   

Eu Posso...
é a força da energia que explode em mim e se
irradia.

Eu Posso...
é a força da divindade que produz em mim a
realidade.

Eu Posso...
renovar minha saúde pois na vida não há nada
que não se mude.

Eu Posso...
é a oração bendita da minha força infinita.  

Eu Posso...
perdoar o meu inimigo porque vem a mim tudo
o que bem digo.

Eu Posso...   Eu Posso...    Eu Posso...
Tudo posso naquEle que me fortalece. Feli-
penses 4:13.

Eu posso Viver é um espetáculo imperdível
Você pode ter defeitos, viver ansioso e

ficar irritado algumas vezes, mas não se es-
queça de que sua vida é a maior empresa do
mundo. Só você pode evitar que ela vá à
falência. 

Lembre-se sempre de que ser feliz não
é ter um céu sem tempestades, caminhos
sem acidentes, trabalhos sem fadigas, rela-
cionamentos sem decepções. Ser feliz é en-
contrar força no perdão, esperança nas ba-
talhas, segurança no palco do medo, amor
nos desencontros.

Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso,
mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas co-
memorar o sucesso, mas aprender lições nos
fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplau-
sos, mas encontrar alegria no anonimato.

Ser feliz é reconhecer que vale a pena
viver a vida, apesar de todos os desafios, in-
compreensões e períodos de crise.

Ser feliz não é uma fatalidade do desti-
no, mas uma conquista de quem sabe viajar
para dentro do seu próprio ser.

Ser feliz é deixar de ser vítima dos pro-
blemas e se tornar um autor da própria his-
tória. É atravessar desertos fora de si, mas
ser capaz de encontrar um oásis no recôndi-
to da sua alma. É agradecer a cada manhã
pelo milagre da vida.

Ser feliz é não ter medo dos próprios
sentimentos. É saber falar de si mesmo. É
ter coragem para ouvir um “não”. É ter se-
gurança para receber uma crítica, mesmo
que injusta. É beijar os filhos, curtir os pais
e ter momentos poéticos com os amigos,
mesmo que eles nos magoem.

Ser feliz é deixar viver a criança livre, ale-
gre e simples que mora dentro de cada um de
nós. É ter maturidade para falar “eu errei”. É
ter ousadia para dizer “me perdoe”. É ter sen-

sibilidade para expressar “eu preciso de você”.
É ter capacidade de dizer “eu te amo”.

Faça da sua vida um canteiro de opor-
tunidades. Que nas suas primaveras você
seja amante da alegria. Que nos seus inver-
nos você seja amigo da sabedoria. E, quan-
do você errar o caminho, comece tudo de
novo. Pois assim você será cada vez mais
apaixonado pela vida e descobrirá que ser
feliz não é ter uma vida perfeita, mas é usar
as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as
perdas para refinar a paciência, usar as fa-
lhas para esculpir a serenidade, usar a dor
para lapidar o prazer, usar os obstáculos para
abrir as janelas da inteligência.

Jamais desista de si mesmo. Jamais de-
sista das pessoas que você ama. Jamais de-
sista de ser feliz, pois a vida é um espetácu-
lo imperdível...

DEZEMBRO
01 – Dia Mundial da Luta contra a AIDS, Dia

do Casal, do Imigrante e do Numismata
02 – Dia Pan-Americano da Saúde, Dia Na-

cional do Samba, Dia da Astronomia e
Dia das Relações Públicas

03 – Dia Internacional do Deficiente Físico
04 – Dia Mundial da Propaganda, do Orien-

tador Educacional, do Pedicuro, do Tra-
balhador em minas de carvão e do Pu-
blicitário

05 – Dia Internacional do Voluntário
06 – Dia de São Nicolau (chegada do Papai

Noel)
07 – Dia do Pau-Brasil
08 – Dia Nacional da Família e da Justiça
09 – Dia Nacional do Fonoaudiólogo e do

Alcoólatra Recuperado
10 – Dia da Declaração Universal dos Di-

reitos Humanos (1948), Internacional

Datas Comemorativas
dos Povos Indígenas e Dia do Palhaço

11 – Dia do Agrimensor, do Arquiteto, do
Engenheiro  e do Tango

13 – Dia do Deficiente Visual, do Lapida-
dor, do Marinheiro e do Pedreiro

14 – Dia do Ministério Público
15 – Dia do Jardineiro, do Jornaleiro e do

Esperanto
16 – Dia do Reservista e do Teatro Amador
20 – Dia do Mecânico
21 – Início do Verão

Dia do Atleta e dos Artistas Profissio-
nais

24 – Dia do Órfão
25 – Natal
26 – Dia da Lembrança
28 – Dia da Marinha Mercante e do Salva-

Vidas
31 – Dia da Corrida de São Silvestre, da Es-

perança e das Devoluções

Pessoas especiais
As pessoas especiais são aquelas que têm

a habilidade de dividir suas vidas com os ou-
tros. Elas são honestas nas palavras e nas ati-
tudes, são sinceras e compassivas e sempre
dão por certo que o amor é parte de tudo.

As pessoas especiais são aquelas que têm
habilidades para doar aos outros e de ajudá-
los com as mudanças que surgem em seus
caminhos. Elas não têm medo de ser vulnerá-
veis; elas acreditam que são únicas e têm or-
gulho em ser quem são.

As pessoas especiais são aquelas que se
permitem os prazeres de estar próximo aos
outros e importam com a felicidade deles. Elas
vieram para entender que o amor é o que faz
a diferença na vida.

As pessoas especiais são aquelas que real-
mente tornam a vida mais bela.

Seja sempre uma pessoa especial na vida
de alguém...

A melhor coisa
A melhor coisa que você pode dar ao inimigo
é o seu perdão.

Ao adversário, sua tolerância.

Ao amigo, sua atenção.

Ao filho, bons exemplos.

Ao pai, sua consideração.

A mãe, comportamento que a faça sentir or-
gulhosa.

A todos os homens, caridade.

A você próprio, respeito.
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Dicas da terapia nutrológica
Dificuldade de perder peso

O que está faltando: ácidos graxos es-
senciais e vitamina A.

Onde obter: semente de linhaça, cenoura
e salmão - além de suplementos específicos.

Retenção de líquidos
O que está faltando: na verdade um de-

sequilíbrio entre o potássio, fósforo e sódio.
Onde obter: água de coco, azeitona, pês-

sego, ameixa, figo, amêndoa, nozes, acel-
ga, coentro e os suplementos

Compulsão a doces
O que está faltando: cromo
Onde obter: cereais integrais, nozes,

centeio, banana, espinafre, cenoura + suple-
mentos.

Câimbra, dor de cabeça
O que está faltando: potássio e magnésio.
Onde obter: banana, cevada, milho,

manga, pêssego, acerola, laranja

Desconforto intestinal, gases,
inchaço abdominal

O que está faltando: lactobacilos vivos.
Onde obter: coalhada, iogurte, missô,

yakult e similares

Memória ruim
O que está faltando: acetil colina, inositol.
Onde obter: lecitina de soja, gema de

ovo + suplementos

Hipotireoidismo (provoca ganho
de peso sem causa aparente)

O que está faltando: iodo.
Onde obter: algas marinhas, cenoura,

óleo, pêra, abacaxi, peixes de água salgada,
e sal marinho.

“A vida se tornaria insuportável se não nos proporcionasse
mudanças.”  Joseph Murphy

Culinária

Bolo de fibra e canela
Ingredientes:

4 ovos
½ xícara de chá de óleo
1 ½ xícara de chá de açúcar
2 ½ xícaras de chá de fibra de trigo
1 xícara de chá de farinha de trigo
6 colheres de sopa de canela em pó
1 ½ xícara de chá de leite
2 colheres de sopa de fermento em pó
Bata os ovos até dobrarem de volume.

Acrescente os demais ingredientes, exceto
o fermento e continue batendo. Misture o
fermento e asse em forma untada e enfari-
nhada em forno médio preaquecido.

Cabelos quebradiços e unhas
fracas

O que está faltando: colágeno.
Onde obter: peixes, ovos, carnes ma-

gras, gelatina + suplementos

Fraqueza, indisposição, mal estar
O que está faltando: vitaminas A, C, e

E e ferro.
Onde obter: verduras, frutas, carnes

magras e suplementos

Colesterol e triglicerídeos altos
O que está faltando: Ômega 3 e 6
Onde obter: sardinha, salmão, abacate,

azeite de oliva 

Cozinhe a seu favor

A forma de cozinhar e até os utensílios
utilizados ajudam a preservar os nutrientes.
Cozinhe os alimentos no vapor ou até 100º,
pois muito calor também oxida os alimen-
tos. Evite utensílios de alumínio; os resídu-

 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.

Alimentos ricos em cálcio
Substância alimentar Cálcio
(100 gramas)  (mg)
Palmito em conserva ........................... 61
Pamonha ............................................. 18
Panqueca ............................................158
Pão de glúten ....................................... 45
Pão francês .......................................... 22
Peixe de água doce, frito, média ........124
Peixe de água doce, salgado, média ...190
Pêssego em calda, enlatado ................. 26
Queijo Cavalo italiano .......................635
Queijo Cheddar americano ................810
Queijo de Minas frescal .....................685
Queijo Emental suíço ......................1.100
Queijo Gorgonzola francês .............1.080
Queijo Gruyére francês ...................1.200
Queijo Parmesão italiano ................1.357
Queijo Prato ....................................1.023
Queijo Provolone italiano ..................925
Queijo Roquefort nacional .................315
Queijo suíço ....................................1.086

os desse metal são tóxicos e podem ficar na
comida. Preferir panelas de vidro ou antia-
derentes.

Em hipótese alguma aqueça os seus ali-
mentos em embalagens e recipientes de plás-
tico no microondas.

Evite a ingestão de queijos e carnes gor-
das e frituras. A gordura acelera o processo
de oxidação dos alimentos.

Cerca de metade dos homens diagnos-
ticados com pequeno risco de câncer de prós-
tata são submetidos a cirurgia ou radiotera-
pia quando manter sob observação rigorosa
seria mais apropriado. É o que revela estu-
do realizado na Universidade de Michigan
(EUA) e divulgado em publicação do Insti-
tuto Nacional do Câncer.

Segundo os especialistas, exames regu-
lares para acompanhar a necessidade de tra-
tamento seriam a melhor opção. “Assim
como é inapropriado não tratar um câncer
potencialmente letal, tratamentos agressivos
conferem risco aos pacientes e aumentam
custos, sem benefícios”, dizem eles.

Câncer de próstata pede mais
tempo de observação

Dicas úteis
• O bife ficará mais macio se você juntar ao
tempero um pouco de óleo.

• Para que a omelete não grude no fundo da
frigideira, esfregue sal no local antes de colo-
car a mistura.

• Para seu bolo ficar mais fofo e crescer mais,
dê duas ou três batidas leves com o fundo da
forma em cima da mesa da cozinha, reduzin-
do assim as bolhas antes de ir para o forno.

• Um pouquinho de pimenta-do-reino no quei-
jo ralado dará um toque especial a macarro-
nada.

• Para limpar o forno de microondas, coloque
uma vasilha com água e ligue o forno por 2
minutos. E então, passe um pano ou papel to-
alha e seque em seguida.

• Polenta mais saborosa: experimente fazê-la
cozinhando o fubá com um caldo de carne.

• Dê um sabor especial ao vinagre colocando
na garrafa uma azeitona verde.

4 dicas para prevenir inchaço
nas pernas...

1 – não passar longos períodos em pé.
2 – elevar as pernas ao final de cada dia por
20 min.
3 – evitar o uso de salto alto acima de 6 cm
4 – fazer exercício físico regularmente.
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�Sala Extra� é apresentada em Congresso em Florianópolis
O projeto de Extensão

Cursinho Preparatório Comu-
nitário “Sala Extra”, da Facul-
dade de Medicina de Catandu-
va (FAMECA/Unifipa), foi
apresentado no 3º Congresso
Brasileiro de Extensão Univer-
sitária, realizado em Florianó-
polis (SC), de 21 a 25 de outu-
bro passado.

O tema do Congresso foi
“Sustentabilidade: criando tec-
nologias, inovando resultados”
e dos 1.885 trabalhos inscritos,
aproximadamente 600 foram
pré-selecionados; destes, fo-
ram escolhidos apenas 70 para
apresentação oral dentro da te-
mática Educação. Um deles foi
o do “Sala Extra”, apresenta-
do pelo acadêmico Lucas Bo-
tossi Trindade, da 4ª série do
curso de medicina.

PRÊMIOS
O “Sala Extra” está con-

correndo a dois prêmios na cate-
goria de Projetos Sociais: 5º Prê-
mio Saúde Brasil, promovido pelo
Laboratório Abbott, e Prêmio Dr.
Cidadão 2006, promovido pela
Associação Paulista de Medicina.
A premiação do “Saúde Brasil”
será no dia 14 de dezembro, no
Museu de Arte Moderna, em São
Paulo, e a do “Dr. Cidadão” em
março de 2007.

O projeto Cursinho “Sala Ex-
tra”, vinculado à Coordenadoria de
Extensão da FAMECA, cujos pro-
fessores são voluntários, todos aca-
dêmicos da medicina, em número
aproximado de 50, está implanta-
do há três anos. Funciona em par-
ceria com a EE Dr. Nestor Sam-
paio Bittencourt, escola da rede pú-
blica da cidade de Catanduva.

Docentes da Fameca participam de Congressos
A docente da disciplina de

Semiologia da Faculdade de
Medicina de Catanduva/Unifi-
pa/Fundação Padre Albino, Dra.
Eliana Meire Melhado, partici-
pou, de 19 a 21 de outubro, em
Belo Horizonte, do XX Congres-
so Brasileiro de Cefaléia, V Con-
gresso Latino-americano de Ce-
faléia e I Congresso do Comitê
de Dor Orofacial da Sociedade
Brasileira de Cefaléia.

Dra. Eliana Melhado minis-
trou duas palestras nos eventos,
realizados conjuntamente: “Tera-
pia Hormonal da Enxaqueca
Menstrual” e “Como eu Trato a
Enxaqueca Menstrual”.

PALESTRA
Dr. José Alves de Freitas,

vice-diretor, coordenador de Gra-
duação e Professor Titular da dis-
ciplina de Clínica Médica da
FAMECA, participou, na quali-
dade de membro da comissão or-
ganizadora e palestrante, do VI
Congresso Paulista de Clínica
Médica, realizado dias 29 e 30 de
setembro no Centro de Conven-
ções Rebouças, em São Paulo.

O congresso, que registrou
mais de 1000 inscrições, discu-
tiu os avanços diagnósticos e te-
rapêuticos da área e Dr. José Al-
ves ministrou conferência sobre
“Problemas digestivos no idoso”.

A Faculdade de Medicina
de Catanduva/Unifipa – Facul-
dades da Fundação Padre Albi-
no formou no último dia 13 de
novembro sua 32ª Turma.

A programação incluiu
missa às 16h00 no Santuário
Nossa Senhora Aparecida e co-

Fameca forma XXXII turma
lação de grau, às 20h00, no Gi-
násio Poliesportivo do Colégio
“Jesus Adolescente”. O Patrono
foi o Dr. Ricardo Santaella Rosa
e a Paraninfa, a Dra. Celina San-
taella Rosa.

A Turma de 2006 teve 63
formandos.

A médica Lara Casseb Rue-
te, professora de Clínica Derma-
tológica da FAMECA/Unifipa,
defendeu tese de Mestrado na
Escola Paulista de Medicina, da
UNIFESP, dia 24 de outubro úl-
timo, recebendo o título de
“Mestre em Ciências”.

Dra. Lara defendeu a tese
“Manifestações dermatológicas
nos receptores de transplante
renal: avaliação do primeiro ano
pós-transplante”. A banca exa-
minadora, presidida pela Profa.
Dra. Jane Tomimori Yamashita,

Mestrado na UNIFESP
foi composta pelos seguintes
membros: Profa. Dra. Adriana
Maria Porro, Professora Adjun-
ta do Departamento de Derma-
tologia da EPM-UNIFESP;
Prof. Dr. Marcello Fabiano de
Franco, Professor Titular, Livre
Docente e Chefe do Departa-
mento de Patologia da FPM-
UNIFESP, e Profa. Dra. Olga
Fischman Gompertz, Professo-
ra Livre Docente da Disciplina
de Biologia do Departamento de
Microbiologia, Imunologia e
Parasitologia da EPM – Unifesp.

DIVULGAÇÃO

Dra. Trindade Rodrigues
Nobalbos Roman, professora da
disciplina de Microbiologia e
Imunologia da Faculdade de
Medicina de Catanduva (FA-
MECA/Unifipa) defendeu tese
de Doutorado dia 26 de outu-
bro último no curso de pós-gra-
duação da Faculdade de Medi-
cina de São José do Rio Preto.

Orientada pelo Dr. Reinal-
do Azoubel, da FAMERP, Drª

Doutorado na FAMERP
Trindade defendeu a tese “Efei-
to comparativo do cádmio e
mercúrio sobre rim fetal de ra-
tos: estudo morfométrico” sen-
do avaliada por banca compos-
ta pelos professores Dra.Vânia
Del’Arco Paschoal e Dr. Luís
Carlos Matos, da FAMERP, Dr.
José Wanderley Cattelan, da
UNESP/Jaboticabal e Dr. Paulo
Inácio da Costa, da UNESP/
Araraquara.

Dra. Trindade e sua banca examinadora.

DIVULGAÇÃO

Na mesa sobre curso avançado em cefaléia, Dra. Eliana
com Dr. Mauro Jurno (Belo Horizonte), Dr. Fernando
Kowacs (Porto Alegre) e Dr. Marcelo Bigal (Nova York).

DIVULGAÇÃO

Dra. Lara e
sua banca

examinadora.

Dra. Lara e
sua banca

examinadora.
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O curso de Direito realizou
dias 17 e 18 últimos, no auditório
da Faculdade de Direito e Admi-
nistração Catanduva (FAECA), o
seu IV Simpósio Internacional de
Direito. Para uma grande platéia,
que lotou o auditório da FAECA,
inúmeros juristas de grande reno-
me vieram ao interior de São Pau-
lo proferir conferências sobre
questões importantes relacionadas
à cidadania internacional.

No dia 17, às 19h30, o Sim-
pósio foi aberto pelo Diretor da
faculdade, Prof. Constante Frede-
rico Ceneviva Júnior. Após a exe-
cução do Hino Nacional
Brasileiro, Ceneviva, relembran-
do consagrados juristas do direi-
to internacional, tratou a
respeito dos grandes problemas
enfrentados pela área hoje.

Logo em seguida, foi profe-
rida a Conferência “Globalização
e Cidadania” pelo Prof. Dr. Alys-
son Leandro Mascaro, Coordena-
dor do Curso de Direito da Fun-
dação Padre Albino, que tratou
dos horizontes jurídicos no pós-
Segunda Guerra Mundial, falan-
do de dois momentos fundamen-

tais para o direito e a cidadania
no capitalismo: a acomodação do
intervencionismo estatal sob ba-
ses de bem-estar social, até a dé-
cada de 1970, e depois um mo-
mento de desestabilidade, marca-
do pelo domínio financeiro e es-
peculativo, da década de 1970 até
os dias atuais. O Prof. Dr. Alys-
son Leandro Mascaro fez um ba-
lanço da cidadania nessa transi-
ção até chegar às perspectivas
contemporâneas.

Às 20h45 foi proferida a
Conferência “Tribunal Penal In-
ternacional: trajetórias legais em
busca de justiça”, pela Profa. Dra.
Elizabeth Goraieb, Mestra em
Direito pela UERJ, Graduada em
História pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro e Bacharel
em Direito pelas Faculdades Inte-
gradas Cândido Mendes. Goraieb
é Professora Titular de Direito In-
ternacional Público e Privado na
Universidade Cândido Mendes e
Diretora da Divisão de Capacita-
ção de Recursos Humanos do
TRF da 2ª Região. Sua conferên-
cia analisou, em específico, geno-
cídios e crimes contra a humani-

Direito realiza IV Simpósio Internacional de Direito
FAECA

O Coordenador do curso de
Direito da Unifipa – Faculdades
da Fundação Padre Albino, Prof.
Dr. Alysson Leandro Mascaro,
recebeu dia 06 de novembro a
Medalha “14 de Abril”, honraria
concedida pela Câmara Munici-
pal de Catanduva. A proposição
da comenda partiu do vereador
Waldecyr Bertelli e foi aprovada
por unanimidade.

No plenário da Câmara Mu-
nicipal, para uma platéia repleta
de centenas de pessoas e inúme-
ras autoridades, Alysson Leandro
Mascaro foi saudado pelos verea-
dores e também pelo Prof. Cons-
tante Frederico Ceneviva Júnior,
Diretor da Faculdade de Direito e

Coordenador do Direito recebe Medalha 14 de Abril
Administração Catanduva, que
falou em nome do Prefeito Muni-
cipal, Afonso Macchione Neto.
Falaram também o Professor Ca-
milo Caldas, Alex Mascaro, repre-
sentando a família, e os alunos
Beatriz Trigo e Silvio Scaldelai,
representando as centenas de alu-
nos de Mascaro.

 Alysson Mascaro, Livre-
Docente da Faculdade de Direi-
to da USP, é também Professor
da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, em São Paulo. Ca-
tanduvense de nascimento, au-
tor de inúmeros livros, jurista e
parecerista consagrado, Masca-
ro teve a Medalha concedida
pela Câmara Municipal no dia

1º de março de
2006, ocasião
em que o juris-
ta completou
30 anos de
idade.

dade que levaram à instalação do
Tribunal Penal Internacional,
como os massacres da Iugoslá-
via e de Ruanda. Ao final, Go-
raieb doou livros de sua autoria
à biblioteca da Faculdade.

No dia 18, às 9h15, foi pro-
ferida a conferência “Globaliza-
ção, política externa e cidadania:
rumo a uma democracia global?”
pelo Diplomata Dario André
Sensi, Mestre em Diplomacia
pelo Instituto Rio Branco, Enge-
nheiro pela UNESP, Diplomata na
Divisão da África III do Ministé-
rio das Relações Exteriores, em
Brasília, e que atuou durante 10
anos nas empresas multinacionais
de consultoria Price Waterhouse
e Accenture, com projetos desen-
volvidos em diversos países, tais
como Estados Unidos, Chile,
Equador, Colômbia e Venezue-
la. O diplomata Sensi tratou a res-
peito de questões candentes das
relações internacionais, como o
meio-ambiente e o racismo.

O evento foi encerrado com
a Conferência Magna intitulada
“Direito Internacional e Cidada-
nia”, proferida pelo Prof. Dr. Fer-
nando Augusto Albuquerque
Mourão, Professor Titular da Fa-
culdade de Direito e da Faculda-

de de Sociologia da USP, Dire-
tor do Centro de Estudos
Africanos da USP, Catedrático
da Universidade Moderna de Lis-
boa, Professor Honorário da Fa-
culdade de Direito e Administra-
ção Catanduva e um dos maio-
res internacionalistas do Brasil.
Fernando Mourão tratou, em sua
conferência, das questões rela-
cionadas à formação histórica
do direito internacional e sua re-
lação com a cidadania. Tratan-
do de pensadores e teóricos do
direito internacional como Fran-
cisco de Vitória, Fernando Mou-
rão foi aplaudido de pé, ao final
de sua palestra, e foi homena-
geado pelos alunos e pelos pre-
sentes ao evento.

“O curso de Direito da Fun-
dação Padre Albino é um novo
pólo do pensamento jurídico hu-
manista e crítico no Brasil, en-
gajado no debate das questões
de relevância mundial, por isso
promoveu este quarto simpósio,
que discutiu os novos caminhos
para a construção da cidadania
global”, explica o professor
Marcelo Grimone, professor Ti-
tular de Direitos Humanos do
curso de Direito e organizador
do evento.

Auditório lotado nas palestras do IV Simpósio.

As Faculdades da Funda-
ção Padre Albino (Unifipa) re-
cebem até dia 07 de dezembro
as inscrições para o seu Proces-
so Seletivo (Vestibular) Unifi-
cado 2007 para os cursos de
Administração e Direito (FAE-
CA), Enfermagem (FEC) e
Educação Física (ESEFIC).

As inscrições podem ser
feitas nas secretarias dos três
campus, para qualquer um dos
cursos e a prova será no 09/12/

Faculdades da FPA recebem
inscrições para Vestibular até 07/12

2006, às 14 horas, na Faculda-
de de Direito e Administração
Catanduva (FAECA), na Rua
Seminário, 281, Bairro São
Francisco. A taxa é de R$ 20,00.

O curso de Administração
oferece 180 vagas noturnas; Di-
reito, 100 noturnas; o de Enfer-
magem, 60 em período integral,
e o de Educação Física, 120 no-
turnas e 60 matutinas.

Mais informações pelo te-
lefone 0800-772.5393.

Prof. Dr.
Alysson
Mascaro fala
na cerimônia
de entrega
da Medalha
14 de Abril.

DIVULGAÇÃO
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A Liga de Cirurgia de Ur-
gência e Trauma “Luis Fernan-
do Almeida Maia” da disciplina
de Clínica Cirúrgica I da Facul-
dade de Medicina de Catanduva
(FAMECA/Unifipa) realizou de
21 a 27 de outubro passado a 8ª
Semana do Trauma de Catandu-
va, evento associado à Semana
Nacional do Trauma, organiza-
da pela SBAIT (Sociedade Bra-
sileira de Atendimento Integra-
do ao Trauma).

A Semana foi iniciada com
a realização de um simulado de
acidente na Praça Monsenhor Al-
bino, às 11h00 do dia 21, em con-
junto com o Corpo de Bombei-
ros de Catanduva, que além de

treinar os alunos para o atendi-
mento do paciente politraumati-
zado ajudou na divulgação do
evento, seguido de palestras.

De acordo com Dr. Raul José
de Andrade Vianna Júnior, do-
cente responsável pela Liga, a Se-
mana registrou freqüência de 150
pessoas por dia, reunindo profis-
sionais médicos, enfermeiras e fi-
sioterapeutas, além dos acadêmi-
cos de medicina e enfermagem.
Durante a Semana foi realizado o
Curso Preparatório para Ingresso
na Liga do Trauma e no encerra-
mento aplicada uma prova seleti-
va (teórica e entrevista) no dia 7
de novembro, quando foram se-
lecionados dez alunos da medici-

Fameca realiza 8ª Semana do Trauma
na e 5 da enfermagem para atua-
rem no ano de 2007.

CONGRESSO

A FAMECA, através do pro-
fessor titular de Clínica Cirúrgi-
ca I, Dr. Raul José de Andrade
Vianna Júnior, participou, em
Salvador (BA), de 07 a 11 de no-
vembro passado, do Congresso
de Trauma, organizado pela So-
ciedade Brasileira de Atendimen-
to ao Trauma. A acadêmica do
quarto ano Caroline Mourão tam-
bém participou.

Dr. Raul Vianna Junior infor-
mou que foram apresentados três
trabalhos: “Análise comparativa
entre os mecanismos de trauma,
as lesões e o perfil de gravidade
das vítimas em Catanduva”,
“Comparação entre os índices de
gravidade dos pacientes trauma-
tizados internados na UTI/HPA”
e “Análise do atendimento pré-
hospitalar durante o ano de 2005
na cidade de Catanduva”. Dois

trabalhos foram elaborados pela
Liga de Cirurgia de Urgência e
Trauma “Luis Fernando de Al-
meida Maia” e um pela Enferma-
ria do Pronto Socorro (em asso-
ciação com a UTI do Hospital
Padre Albino), ambos serviços
vinculados à disciplina de Clíni-
ca Cirúrgica I da FAMECA.

A Faculdade de Enferma-
gem de Catanduva (FEC/Uni-
fipa) realizou dia 10 de novem-
bro, no restaurante do Clube de
Tênis Catanduva, a partir das
8h30min, a sua II Jornada de
Imunização.

Após a abertura oficial, às
9h00, seguiram-se as palestras
programadas: Influenza, por
Julio da Maia Cachapus Neto,
Médico da Vigilância Epide-
miológica da DIR XXII; Ati-
vidades da Defesa Sanitária
Animal frente à Influenza
Aviária, por Sonia M. M. Vi-
tagliano, Médica Veterinária,
consultora em epidemiologia
no Programa Estadual da Sa-
nidade Avícola; Coberturas
Vacinais – DIR XXII, por
Elaine Regina S. Silva Baldin,
Enfermeira, Diretora Técnica
do Serviço de Saúde do Gru-
po de Vigilância Epidemioló-

gica da DIR XXII; Vacina
contra Hepatite A, por Adria-
na Mancini de Castro Nardi,
Pediatra, Membro da Socieda-
de Brasileira de Imunizações;
Aspectos práticos relaciona-
dos à vacinação, por Karina
Martins Molinari Morandin,
Enfermeira, Docente da FEC;
Bloqueio em surtos de varice-
la, por Sandra Pigon, Enfermei-
ra da Vigilância Epidemiológi-
ca de Catanduva; Vacinação
contra Hepatite B, por Ricardo
Santaella Rosa, Médico, Do-
cente da Faculdade de Medici-
na de Catanduva (FAMECA);
Vacinação contra Rotavírus Hu-
mano, por Setuka Tereza Nose
Araújo, Enfermeira do Subgru-
po Vigilância Epidemiológica
DIR XXII.

Houve discussão após as pa-
lestras e no encerramento da
Jornada, sorteio de brindes.

Enfermagem realiza II
Jornada de Imunização

A Faculdade de Enferma-
gem de Catanduva (Unifipa)
formou dia 23 de novembro
últ imo sua quarta turma,
composta de 46 novos Enfer-
meiros.

A programação constou de
missa, às 17h30min, na Cape-

Enfermagem forma sua 4ª turma

O curso de Direito promoveu
na noite do último dia 20 de outu-
bro, em São Paulo, o lançamento
da revista Direito e Sociedade:
Revista de Estudos Jurídicos e In-
terdisciplinares na mais importan-
te livraria especializada em obras
jurídicas do Brasil, a Livraria Ju-
rídica, localizada ao lado da Facul-
dade de Direito do Largo de São
Francisco (USP) e próxima ao Tri-
bunal de Justiça de São Paulo.

A Livraria Jurídica é um dos
espaços mais tradicionais de lan-
çamento das maiores obras de
direito do país. Devido à qualida-
de e ao respeito do corpo docente
do curso de Direito da Unifipa/
Fundação Padre Albino, o espaço
nobre do local foi reservado, pela
primeira vez, a um lançamento de
uma revista jurídica do interior
paulista. Os sócios-proprietários
da livraria, Rafael Blanco e Cel-
so Bocatto, ressaltaram a quali-
dade da Revista Direito e Socie-
dade. Além da revista da Funda-
ção Padre Albino, somente a Fa-
culdade de Direito da Fundação
Getúlio Vargas expõe sua revis-

Revista �Direito e Sociedade� é lançada em SP
ta jurídica no local.

Estiverem presentes no
evento juristas e professores de
renomadas universidades pau-
listas, que foram recebidos pe-
los editores da revista, os pro-
fessores Camilo Onoda Caldas
e José Sacchetta Ramos Men-
des, e pelos professores Alys-
son Leandro Mascaro, Coorde-
nador do Curso de Direito da
Fundação Padre Albino, e Cons-
tante Frederico Ceneviva Jr., Di-
retor da Faculdade. Dentre os
docentes catanduvenses que
também prestigiaram o evento,
recepcionando os demais convi-
dados, estavam os professores
Odir Züge Jr., Marcelo Grimo-
ne e Michelle Ratton Sanchez.

A Livraria Jurídica reservou
local de destaque para a exposi-
ção da revista, tendo sido descer-
rado, na ocasião do lançamento,
um grande painel permanente
com a imagem da capa da revis-
ta e o texto: “Faculdade de Di-
reito da Fundação Padre Albino:
experiência exemplar em ensino
jurídico no interior paulista”.

DIVULGAÇÃO

No lançamento da revista, Camilo Caldas, Ico Ceneviva Jr.,
José Sacchetta e Alysson Mascaro.

la do Colégio Nossa Senhora
do Calvário, seguida de cola-
ção de grau, às 20h00, no Tea-
tro Municipal Aniz Pachá. No
dia 24, às 21h00, houve jantar
no Buffet Mazzi e no dia 25,
baile de gala no Clube de Tê-
nis Catanduva.

a
o

Dr. Raul Vianna Jr. e a aca-
dêmica Caroline Mourão no
Congresso em Salvador.

DIVULGAÇÃO
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Docente da FEC lança livro sobre Recanto Monsenhor Albino
Dia 17 de novembro, às

15h00, no anfiteatro da Fundação
Padre Albino, a Faculdade de En-
fermagem da Unifipa – Faculda-
des da Fundação Padre Albino
promoveu o lançamento do livro
A assistência humanizada ao ido-
so: os projetos assistenciais de-
senvolvidos no Recanto Monse-
nhor Albino, organizado pela
Profª Drª Luzia Urbano, docente
titular das disciplinas de Saúde
Coletiva e Administração dos Ser-
viços de Saúde da faculdade.

Profª Drª Luzia Urbano con-
ta que, em 2004, três acadêmicas
de enfermagem propuseram-se a
realizar uma pesquisa sobre os
idosos, mediante um levantamen-
to bibliográfico sobre o tema, na
área da saúde, nos últimos dez
anos, e complementá-la com de-
poimentos de idosos residentes no
Recanto, dando origem à mono-
grafia de conclusão do Curso de
Enfermagem.

“A pesquisa possibilitou-nos
o conhecimento dos projetos as-
sistenciais ali desenvolvidos por
equipe multiprofissional e estimu-
lou o interesse em dar visibilida-
de a esse modelo assistencial, o
que poderá trazer subsídios de
grande valor para a formação de
profissionais da saúde e de cuida-
dores de idosos, sendo esses os
objetivos da confecção do livro”,
conta a professora. Ela ressaltou
que complementando esse traba-
lho foram efetuadas reflexões so-

bre o processo de envelhecimen-
to nas diversas realidades socioe-
conômicas e no Brasil, a inefici-
ência das suas incipientes políti-
cas sociais, a falta de equipamen-
tos de uso coletivo, de preparo dos
profissionais e dos cuidadores
desse grupo etário. Esclarecimen-
tos sobre questões metodológicas,
como a interdisciplinaridade e a
história de vida como técnica de
coleta de depoimentos dos idosos
residentes no Recanto foram tam-
bém contemplados.

A professora diz que convi-
dou as componentes da equipe
multiprofissional do Recanto a
escreverem um capítulo do livro
cada uma descrevendo suas ativi-
dades, integradas em um projeto
assistencial, tendo como paradig-
ma orientador a interdisciplinari-
dade. Assim, Mara Regina Dosso
Gussi, terapeuta ocupacional; Lí-
lian Karla Buniak Pinto, psicólo-
ga; Charlene Gomes Miguel e
Analice Gomes Silveira, fisiote-
rapeutas; Eslaine Ramos, assis-
tente social da época; Magali
Manhane Coelho, enfermeira, e
Patrícia Carla Ramos, nutricionis-
ta, foram co-autoras do livro, en-
tão organizado pela Profª Luzia.

Profª Luzia diz que a “con-
fecção deste livro reflete o nosso
interesse em abordar a assistên-
cia ao idoso em um momento ca-
racterizado pelo rápido envelhe-
cimento populacional que decor-
re de vários fatores: a redução da

mortalidade, sobretudo, a infan-
til; a melhoria das condições de
vida; o controle parcial das doen-
ças evitáveis por imunização e a
diminuição da natalidade. Esses
fatores justificam o incremento da
expectativa de vida ao nascer e o
aumento do número de idosos, um
fenômeno mundial que atinge
também o nosso país”.

Para Profª Luzia Urbano, o
envelhecimento populacional em
um país com graves problemas
sociais como o Brasil - dados da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios em 1977 mostrou
que 40% dos idosos tinham uma
renda per capita de menos de um
salário mínimo – “inferem que
estamos diante de um desafio a
ser enfrentado pelos profissionais
da saúde, pelas famílias e pelo
Estado”.

O Recanto Monsenhor Albi-

no, mantido pela Fundação Pa-
dre Albino, é uma instituição be-
neficente que presta-se como
campo de estágio para alunos da
Faculdade de Enfermagem de
Catanduva. “Essa instituição de-
senvolve um trabalho com equi-
pe multiprofissional no cuidado
com idosos e visa atender as ne-
cessidades biopsicossociais des-
se grupo etário, liderada pela ad-
ministração comprometida da
Irmã Anália Nunes”, explica a au-
tora do livro.

Os interessados em adquirir
o livro podem ligar para a FEC,
3531.3228, ou para o Recanto
Monsenhor Albino, 3522.5234. O
exemplar custa R$ 25,00 e a ren-
da será revertida para o Recanto
Monsenhor Albino. Ele pode ser
encontrado ainda no Bazar do
Recanto, na rua Ceará, 1045, e no
Museu Padre Albino.

 Os autores do livro organizado pela Profª Luzia Urbano.

IMPRENSA/FPA

Educação Física promove Festival de Ginástica e Dança

O curso de Educação Física
(ESEFIC) da Unifipa – Faculdades
da Fundação Padre Albino promo-
veu dia 14 de novembro passado,
às 20h00, no conjunto esportivo,
com a presença de grande público,
o seu tradicional Festival de Ginás-
tica e Dança.

O festival, de acordo com o
diretor da faculdade, Prof. Antonio

Lourival Lourenço, é uma mostra
dos trabalhos desenvolvidos pelos
alunos de todas as séries, durante
o ano. O programa incluiu dança
folclórica, ginástica rítmica, ginás-
tica aeróbica, danças contemporâ-
neas, dramatização, jazz e apresen-
tação na cama elástica. A atração
principal foi a apresentação do gru-
po de deficientes visuais.

DIVULGAÇÃO

Apresentação na cama elástica.

CONGRESSO O curso de Administração da Unifipa participou, de 9 a
11 de outubro, do XIV Congresso de Iniciação Científica da Universi-
dade Federal de São Carlos. Quatro alunos apresentaram os resulta-
dos dos projetos de iniciação científica desenvolvidos em 2005 e 2006.

DIVULGAÇÃO

Administração realiza Seminário sobre Gestão Empresarial
Os alunos do 3º ano do cur-

so de Administração da Unifipa
– Faculdades da Fundação Pa-
dre Albino promoveram dias 11,
18, 19 e 29 de outubro último, a
partir das 19h30min, no auditó-
rio da faculdade, o seminário
“As modernas ferramentas de

Gestão Empresarial”.
Coordenado pelo Prof. José

Donizete Biase, o seminário abor-
dou Benchmarking, Downsizing,
Terceirização, Parceria, Empowe-
ment, Qualidade Total, Arquitetu-
ra Organizacional, Reengenharia
e Mudança Organizacional.
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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
• Dr. José Renato Pizarro
Rua Belém, 723 - Fone: 3522.1166
• 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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Hípica de Catanduva vai destinar recursos para a Fundação
A Associação Hípica de Ca-

tanduva, lançada oficialmente no
mês de outubro passado, vai des-
tinar suas instalações, no Recinto
de Exposições “João Zancaner”,
no período da manhã, aos alunos
da APAE para participação em ati-
vidades de eqüinocultura (provas
eqüestres) e equoterapia (terapia
com cavalos). Parte dos recursos ob-
tidos com as promoções realizadas
pela Associação serão destinados à

Fundação Padre Albino, uma vez
concluídos todos os investimentos
necessários para a realização das
sessões de equoterapia.

O trabalho social a ser reali-
zado pela Hípica foi oficializado
por meio de uma parceria entre a
comissão da associação, APAE,
Regional da Secretaria da Agricul-
tura, Fundação Padre Albino e
Prefeitura Municipal.

De acordo com Dr. Antonio

Tadeu Tartaglia, membro da co-
missão, o objetivo da Hípica é es-
timular o agronegócio, o contato
e o respeito com o meio ambien-
te, inserir mais jovens em ativida-
des eqüestres, promovendo uma
opção saudável de diversão, e de-
senvolver também um trabalho
social, melhorando a qualidade de
vida das pessoas com necessida-
des especiais. O diretor técnico da
Regional da Secretaria da Agricul-
tura, Carlos Pagani Neto, disse
que o Escritório de Defesa Agro-
pecuária pretende promover pa-
lestras e treinamentos na Hípica.

A Hípica funciona dentro do
recinto de exposições, em uma
área de aproximadamente 25 mil

m2 e já teve dois barracões refor-
mados. De acordo com o presi-
dente da Comissão, Moacir Dos-
so, o próximo passo é reformar
mais dois pavilhões e ampliar o
número de usuários.

Pedro Henrique Siqueira,
também membro da comissão, in-
formou que a pista existente e seis
baias foram reformadas e estão
prontas para equoterapia, foi fei-
to projeto para construção de sa-
nitários para deficientes e serão
iniciadas as obras para construção
de nova pista.

Atualmente cerca de 20 pes-
soas treinam na Hípica de Catan-
duva, que possui 72 baias, 38 de-
las já em uso e 36 com animais.

No mês de outubro passado,
a Associação das Voluntárias do
Hospital Emílio Carlos (AVEC)
doou três colchões intermitentes
(colchões de ar com compres-
sor) para a Unidade de Terapia
Intensiva do Hospital Escola
Emílio Carlos, no valor total de
R$ 1.695,00. Os colchões pre-
vinem úlceras de pressão e ati-
vam a circulação do paciente.

As voluntárias entregaram

AVEC faz doação à UTI do Hospital Emílio Carlos
também, ao Serviço Social do
hospital, vinte camisetas que se-
rão doadas a pacientes caren-
tes, quando necessitarem, e
duas caixas com 80 livros de
receitas, editado pela AVEC,
no valor de R$ 1.200,00. Os
livros serão vendidos e com a
renda o Serviço Social vai ad-
quirir produtos para as neces-
sidades diárias dos pacientes
carentes internados.

Flora Ruete faz a entrega dos colchões ao Dr. Júlio Fornazari.

IMPRENSA/FPA

O Serviço Especializado em
Engenharia, Segurança e Medi-
cina do Trabalho da Fundação
Padre Albino promoveu dia 25
de outubro último, das 10h00 às
16h00, no anfiteatro da Funda-
ção Padre Albino, para o Servi-
ço de Enfermagem do Hospital
Padre Albino, um treinamento
sobre a NR 32, que aborda o
descarte de material perfurocor-
tante em caixa de descarte.

Os treinamentos, com uma

Serviço de Enfermagem do HPA
participa de treinamento

hora de duração e realizado du-
rante a jornada de trabalho, teve
como objetivo orientar os enfer-
meiros sobre a importância do
descarte correto dos materiais
perfurocortantes em caixa de
descarte e foram realizados pela
enfermeira do trabalho Mariste-
la Ap. Magri Magagnini, com a
coordenação da engenheira de
segurança Renata Pereira Gue-
des Vianna. Participaram do trei-
namento 18 enfermeiros.

O Hospital Padre Albino
completou 80 anos dia 11 de ou-
tubro último. Para comemorar a
data no dia 13 foi celebrada uma
missa, na capela do hospital, pelo
padre Synval Januário.

Hospital-escola da FAME-
CA, o “Padre Albino”  é refe-
rência na região. Apesar das

Hospital Padre Albino completa 80 anos
constantes dificuldades enfren-
tadas, a Fundação Padre Albino
continua investindo na aquisição
de equipamentos de última ge-
ração e realizando reformas e
adaptações de suas instalações
para que possa oferecer aos que
dele necessitem um melhor aten-
dimento e acolhimento.

A Fundação Padre Albino,
com organização da Unidade de
Prevenção de Eventos Adversos
em Saúde, e as faculdades de
Medicina e de Enfermagem
promoveram dia 21 de novem-
bro último, a partir das 9h00,

FPA promove I Simpósio de Controle de
Infecção em Serviços de Saúde

no anfiteatro da Fundação Pa-
dre Albino, o I Simpósio de
Controle de Infecção em Ser-
viços de Saúde.

O Simpósio foi dirigido a
médicos, enfermeiros, auxilia-
res e técnicos de enfermagem.

Auditório lotado no I Simpósio de Infecção.

IMPRENSA/FPA

O Supervisor de Saúde da
Fundação, Dr. Sinval Sinter Bra-
vin Banhos, ministrou duas pales-
tras no mês de outubro sobre re-
lacionamento com o corpo clíni-
co. No dia 24, no salão de con-
venções da Santa Casa de Piraci-
caba, e no dia 31, na Santa Casa
de Misericórdia/Hospital Santa
Izabel, em Salvador.

Em suas palestras “A excelên-
cia no relacionamento com o Cor-

Supervisor de Saúde ministra palestras
em Piracicaba e Salvador

po Clínico – uma visão humaniza-
da de trabalho”, Dr. Sinval ressal-
tou a importância de priorizar o
cliente e tratá-lo como um verda-
deiro ser humano. Ele demonstrou
a possibilidade de trabalho dos hos-
pitais filantrópicos, mesmo diante
da crise que assola o setor. “Uma
estratégia para isso é a integração
do corpo clínico com a adminis-
tração dessas entidades, ambos em
parceria efetiva”, resume.
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Voluntário forma horta no Recanto Monsenhor Albino
O voluntário Luís Figueiredo,

membro do Rotary Club de Catan-
duva e engenheiro agrônomo de
formação, mas que hoje trabalha
com comércio exterior, está for-
mando uma horta no Recanto
Monsenhor Albino. O trabalho foi
iniciado há quatro meses e hoje a
horta já ocupa 2.500 m2.

Luís Figueiredo conta que
desenvolveu trabalho semelhan-
te na Casa do Menor, com a for-
mação de uma horta de 300 m2.
De acordo com ele, “por que não
ajudar? O Recanto tem terra e
precisa alimentar seus internos”,
explica ele, adiantando que a
horta também vai atender aos
dois hospitais mantidos pela
Fundação Padre Albino, o Padre
Albino e o Emílio Carlos.

Hoje, a horta vai fornecer al-
face, rúcula, almeirão, quiabo,
entre outras, mas Luís Figueire-

do está mobilizando outras pes-
soas para darem sua contribuição
ao projeto, pois há necessidade
urgente da instalação de uma co-
bertura de sombrit para proteger
a horta de pássaros e outros pre-
dadores. Já estão instalados 65
pontos de irrigação.

 Luis Figueiredo informa
que o Rotary Club, através do
Governador do Distrito, Beninho
Dalto, deve dar sua colaboração
para a horta do Recanto Monse-
nhor Albino. “O Rotary Interna-
cional tem o projeto Horta Viva
e vamos em busca de recursos
junto ao Rotary da Alemanha”,
explicou o voluntário.

Beninho Dalto, acompanha-
do de diretores da Fundação Pa-
dre Albino, visitou a horta e dis-
se que são grandes as chances do
Rotary Internacional ajudar na
formação da horta do Recanto

Monsenhor Albino. “Basta ape-
nas elaborar um projeto e enca-
minhar”, disse ele.

Numa segunda fase, é inten-
ção de Figueiredo ampliar a hor-
ta, alcançando uma área de 15.000
m2, com culturas mais intensivas,
além de construir um galpão para
lavagem das verduras e guarda das
ferramentas e insumos.

Beninho Dalto foi recepcio-
nado no Recanto Monsenhor Al-
bino pelo presidente da Direto-
ria Administrativa da Fundação,
Dr. Olegário Braido, e pelos di-
retores Prof. Nélson Lopes Mar-
tins, Dr. Antonio José dos San-
tos, Rodrigo Alonso Garcia, Edi-
son Bonutti e pela Supervisora
do Recanto, Irmã Anália Nunes.

Da esquerda para direita: Nélson Martins, Luis Figueiredo,
Dr. Olegário Braido, Rodrigo Alonso Garcia e irmã Anália
Nunes em visita à horta.

IMPRENSA/FPA

Recanto Monsenhor Albino participa de
Jornada de Geriatria e Gerontologia

 Os profissionais do Recanto que participaram da Jornada.

RECANTO MONSENHOR ALBINO

O Recanto Monsenhor Albi-
no participou dias 06 e 07 de
outubro último, no Ipê Park Ho-
tel, em São José do Rio Preto,
da II Jornada de Geriatria e Ge-
rontologia daquela cidade, pro-
movida pela Sociedade Brasilei-
ra de Geriatria e Gerontologia,
Secção São Paulo, e Serviço de
Geriatria da disciplina de Clíni-
ca Médica da FAMERP.

A jornada teve como tema
“Envelhecimento e Sistema Ner-
voso Central” e deu continuida-
de à proposta de interiorizar as
discussões relativas ao envelhe-
cimento no Estado de São Pau-
lo, estimulando e facilitando a
participação regional. Com a
participação de convidados de
destaque nacional e internacio-

nal foram abordados assuntos
como Depressão, Demências,
Transtorno de Ansiedade, Dis-
túrbios do Sono, Política de Saú-
de do Idoso, Institucionalização
e Reabilitação, sempre de forma
profunda e abrangente, mas bas-
tante prática, aproximando o
conhecimento técnico-científico
do dia-a-dia.

O Recanto Monsenhor Al-
bino participou da Jornada atra-
vés de seus profissionais Dr.
Celso Barbieri, médico; enfer-
meira Magali Coelho; assisten-
te social Denise Regiane de Oli-
veira; psicóloga Lilian Karla
Buniak Pinto; fisioterapeuta
Analice Gomes Silveira e a te-
rapeuta ocupacional Mara Regi-
na Dotto Gussi.

Padre Albino Saúde implanta o
Programa de Medicina Preventiva

Durante a 15.ª edição da Se-
mana Monsenhor Albino, no dia
21 de setembro último, o Padre
Albino Saúde fez o lançamento
de seu Programa de Medicina
Preventiva. Através da difusão de
informações, aliada ao acompa-
nhamento feito por equipe multi-
disciplinar, o plano de saúde da
Fundação Padre Albino está ga-
rantindo cada vez mais o bem-
estar de seus clientes.

O programa surgiu como ori-
entação da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS. A
Medicina Preventiva traz como
linha de cuidados a obesidade
adulta e infantil, a diabetes mel-
litus e a hipertensão arterial sis-
têmica. Além disso, envolve ati-
vidades exclusivas para mulhe-
res, como a prevenção de câncer
de mama e a orientação a ges-
tantes. A terceira idade também
merecerá cuidados especiais no
Programa.

O Programa contará com ins-
talações exclusivas, com salas
equipadas para exercícios físicos
e fisioterapia, onde os clientes do

Padre Albino Saúde receberão
orientações de profissionais qua-
lificados, terão aulas práticas e
dinâmicas de grupo para preve-
nir e cuidar do agravamento de
suas doenças, entre outras ativi-
dades.

A Equipe do Programa de
Medicina Preventiva está assim
constituída:

Diretor Responsável - Dr.
Geraldo Paiva de Oliveira; Admi-
nistradora - Dra. Renata Cristia-
ne Armiato; Coordenadora - En-
fermeira Renata Rainho Tanaka;
Médicos: Dra. Adriana Cássia
Moreno Saturno, Dr. Eduardo
Rogério Malaquias Chagas, Dr.
Fábio Macchione dos Santos,
Dra. Luciana Sabatini D. Tannous
Elias, Dra. Márcia Regina Rebe-
latto, Dr. Ricardo Domingos Del-
duque e Dra. Samantha Barrio-
nuevo da Costa Barretos; Fisio-
terapeuta: Américo Riccardi Vac-
cari Lourenço; Nutricionistas:
Natália FurlanVenturini e Rober-
ta Rodrigues Barbosa; Psicóloga:
Juliana do Carmo Saraiva; Edu-
cador Físico: Ricardo Vick Filho.


