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Iniciado o processo de beatifi cação do Padre Albino

 A Fundação Padre Albino inaugurou, em setembro, um novo setor de 
internação no Hospital Emílio Carlos, além dos serviços de Reabilitação Car-
díaca e Medicina Hiberbárica. Página 08.

 O Recanto Monsenhor Albino reuniu trabalhos desenvolvidos pelos 
idosos, com orientação dos setores de Terapia Ocupacional e Psicologia, e 
promoveu a exposição Velhos na Idade, jovens na capacidade. Página 07.

 Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino promoveram o ll Chá da Tarde 
dia 22 de setembro no Buff et Casarão. O objeti vo foi angariar fundos para as 
ações de humanização hospitalar. Página 08.

TRÂNSITO Alunos do primeiro ano do 
curso de Direito das FIPA, dando sequência 
ao projeto de extensão “Conscienti zação 
dos condutores para obediência das leis 
de trânsito - as infrações administrati vas, 
penais e suas consequências”, distribuíram 
folhetos nas ruas centrais de Catanduva, 
dia 24 de setembro. Além da entrega dos 
folhetos os alunos deram orientações com 
relação às várias infrações cometi das pelos 
condutores de veículos. Página 11.

 A Fundação Padre Albino está qualifi cando ainda mais as ati vidades do 
Colégio de Aplicação (Colégio Catanduva). A estrutura das aulas e provas 
está sendo modifi cada quanto à sua forma e conteúdos, tendo como supor-
te uma conduta cientí fi ca baseada na Teoria Operatória. Página 09.

Fundação inaugura novo setor e
novos serviços no “Emílio Carlos”

Velhos na idade,
jovens na capacidade

 A Administração Regional do SESC no Estado de São Paulo atendeu a 
solicitação feita pela Diretoria Administrati va e autorizou a efeti vação da 
matrícula dos funcionários da Fundação Padre Albino e aos seus dependen-
tes. Página 11.

SESC autoriza matrícula de
funcionários da Fundação

 O curso de Educação Física das FIPA está recebendo alunos e funcioná-
rios interessados em prati car ati vidades fí sicas. Os interessados têm à dis-
posição a academia, a sala de ginásti ca e a quadra poliesporti va. Página 11.

Atividades físicas gratuitas
para alunos e funcionários

 O Núcleo de Ati vidades Culturais e Turísti cas da Faculdade da 3ª Idade 
do curso de Educação Física das FIPA promoveu, de 20 a 27 de setembro, 
uma viagem cultural e turísti ca a Portugal. Página 11.

Viagem a Portugal

Humanização hospitalar

Colégio de Aplicação
passa por reformulação

O monge Paolo Lombardo e o teólogo Paolo Vilota, de Roma, assu-
miram dia 21 de outubro o processo de beati fi cação e canonização do 
Padre Albino, iniciado pela Diocese de Catanduva a  pedido da Fundação 
Padre Albino. No túmulo do Padre Albino, no Cemitério Nossa Senhora 
do Carmo, em Catanduva, há inúmeras placas de agradecimento por gra-
ças alcançadas por sua intercessão.

Em reunião na Cúria, com a presença de D. Otacílio Luziano da Silva, 
diretores da Fundação, padres da diocese e pessoas que irão trabalhar 
no processo, foram nomeados o Vice-postulador da causa, Padre José 
Luiz Cassimiro, e a Comissão Histórica.

Composta pelo Padre Synval Januário, presidente, Prof. Sérgio Luiz 
de Paiva Bolinelli, secretário, e Irmã Anália Nunes, membro, a Comissão 
Histórica vai recolher documentos pessoais, arti gos em jornais e revistas 
escritos por Padre Albino, seus discursos, cartas, homilias e todos os ar-
ti gos que falam sobre ele.

Os postuladores já estão de posse dos documentos necessários para 
encaminhamento à Congregação da Causa dos Santos do Vati cano, res-
ponsável pelo chamado “nihil obstat” (permissão), uma declaração de  
que nada se opõe contra a introdução da causa. É um aval para a conti -
nuidade do processo. Depois da reunião na Cúria, os postuladores visita-
ram  a  Igreja Matriz, o Museu Padre Albino e o túmulo de Padre Albino 
no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

D. Otacílio assina as nomeações, observado pelos padres José Luíz Cassimiro
e Synval Januário e pelo Dr. Paolo Vilota (à direita).
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O meio ambiente agradece

A lei do caminhão de lixo

Amar é uma decisão
O sábio recebeu a visita de um homem que dizia já não amar a sua esposa e que pensava 

em separar-se. O sábio ouviu. Olhou-o nos olhos, disse apenas uma palavra e calou-se: “Ame-a”.
Mas eu já disse: Não sinto nada por ela!
“Ame-a,” disse novamente o sábio. E percebendo o desconforto do homem, depois de um 

breve silêncio, o sábio explicou: “Amar é uma decisão, não um senti mento; amar é dedicação e 
entrega. Amar é um verbo e o fruto dessa ação é o amor. O amor é um exercício de jardinagem: 
arranque o que faz mal, prepare o terreno, semeie, seja paciente, regue e cuide. Esteja preparado 
porque haverá pragas, secas ou excesso de chuvas, mas nem por isso abandone o seu jardim.

Ame o seu par, ou seja, aceite-o, valorize-o, respeite-o, dê-lhe afeto e ternura, admire-o e 
compreende-o. Isso é tudo. Ame!”

Nelson Lopes Marti ns

Um dia peguei um táxi e fomos direto 
para o aeroporto. Estávamos rodando na 
faixa certa quando, de repente, um carro 
preto saltou do estacionamento na nossa 
frente.

O motorista do táxi pisou no freio, des-
lizou e escapou do outro carro por um triz ! 

O motorista do outro carro sacudiu a 
cabeça e começou a gritar para nós. O mo-
torista do táxi apenas sorriu e acenou para 
ele. E eu quero dizer que ele o fez bastante 
amigavelmente.

Assim eu perguntei:
- Por que você fez isto ? Este cara qua-

se arruína o seu carro e nos manda para o 
hospital !

Foi quando o motorista de táxi me en-
sinou o que eu agora chamo “ A Lei do Ca-
minhão de Lixo”. Ele explicou que muitas 

pessoas são como caminhões de lixo. Andam 
por aí carregadas de lixo, cheio de frusta-
ções, cheias de raiva e de desapontamento. 
À medida que suas pilhas de lixo crescem, 
elas precisam de um lugar para descarregar 
e às vezes descarregam sobre a gente. Não 
tome isso pessoalmente. Apenas sorria, ace-
ne, deseje-lhes bem e vá em frente.

Não pegue o lixo delas e espalhe sobre 
outras pessoas no trabalho, em casa, ou nas 
ruas. O princípio disso é que pessoas bem 
sucedidas não deixam os caminhões de lixo 
estragar o seu dia. A vida é muito curta para 
levantar de manhã com senti mentos ruins. 
Assim, ame as pessoas que te tratam bem. 
Ore pelas que não o fazem.

A vida é dez por cento o que você faz dela 
e noventa por cento a maneira como você a 
recebe!

Chamou a 
atenção de todo 
o país, de todos 
nós brasileiros, o 
caso do “Shopping 
Center Norte”, em 
São Paulo, que foi 
construído sobre 
um depósito de 
lixo, e devido ao 
gás metano (ge-
rado pelo antigo 
aterro) precisou 

ser interditado e evacuado por determina-
do tempo.  Uma catástrofe anunciada que 
pode se repetir em inúmeras outras cida-
des.

Nós da Fundação Padre Albino estamos 
cada vez mais preocupados em descartar 
de forma adequada os resíduos que produ-
zimos. Em Catanduva, por exemplo, os fun-
cionários da Fundação, os dois hospitais da 
Fundação Padre Albino (o Emílio Carlos e o 
Padre Albino) já fazem a sua parte ao reu-
nir seu lixo e dar o destino apropriado para 
a reciclagem.

Só para se ter uma idéia, no ano pas-
sado os colaboradores do HPA contribuí-
ram com 10.408 Kg de papelão, 5.565 Kg 
de papel e 2.652 Kg de plástico. No Emílio 
Carlos, os números também são surpreen-
dentes: 9.210 Kg de papelão, 1.760 Kg de 

papel, e 1.015 Kg. de plástico. Todo este 
descarte foi vendido e a renda aplicada nas 
ações de humanização dos dois hospitais. 
Quando falo que os números surpreendem 
basta fazer a soma de tudo coletado em 
2010. São mais de 30,5 toneladas de lixo 
que foram destinados à reciclagem.

Separar o lixo é um exercício de cidada-
nia. Toda pessoa com informação dos da-
nos nocivos que nosso planeta sofre com 
os impactos ambientais deve se sensibili-
zar e adotar mudanças em seus hábitos 
diários.

Não podemos também nos concentrar 
só no descarte de lixo, mas na redução do 
uso de água, de energia, dando um destino 
correto ao óleo de cozinha usado.

Mais empresas já estão dando o des-
tino certo ao seu lixo. Catanduva já tem, 
inclusive, uma cooperativa que compra e 
revende o lixo, óleo de cozinha e demais 
fontes poluidoras. Um litro de óleo de cozi-
nha usado, lançado diretamente no ralo de 
casa, polui 1 milhão de litros de água! Isso 
mesmo, 1 litro polui 1 milhão!!! Então, por 
que não o colocamos em garrafa pet e en-
tregamos a empresas que podem reutilizar 
este produto? É fácil, vamos nos envolver 
e lutar para que Catanduva se torne um 
exemplo no descarte de resíduos.

A Fundação Padre Albino está fazendo a 
sua parte. O meio ambiente agradece!
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ESTE CORAÇÃO CONTINUAESTE CORAÇÃO CONTINUA
 A BATER POR VOCÊ! A BATER POR VOCÊ!

Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos 

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

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Aniversários - Novembro
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Gente que eu gosto
Mário Benedetti  

Eu gosto de gente que vibra, 
que não tem de ser empurrada, 
que não tem de dizer que faça as 
coisas, mas que sabe o que tem 
que fazer e que faz. Gente que cul-
ti va seus sonhos até que esses so-
nhos se apoderam de sua própria 
realidade.

Eu gosto de gente com capaci-
da-de para assumir as consequên-
cias de suas ações, de gente que 
arrisca o certo pelo incerto para ir 
atrás de um sonho, que se permite, 
abandona os conselhos sensatos 
deixando as soluções nas mãos de 
Deus.

Gosto de gente que é justa 
com sua gente e consigo mesma, 
da gente que agradece o novo dia, 
as coisas boas que existem em sua 
vida, que vive cada hora com bom 

ânimo dando o melhor de si, agra-
decido de estar vivo, de poder dis-
tribuir sorrisos, de oferecer suas 
mãos e ajudar generosamente sem 
esperar nada em troca.

Eu gosto de gente capaz de me 
criti car construti vamente e de fren-
te, mas sem me lasti mar ou me fe-
rir. De gente que tem tato.

Gosto de gente que possui sen-
ti do de justi ça.

A estes chamo de meus amigos.
Gosto de gente que sabe a im-

portância da alegria e a prati ca.
De gente que por meio de pia-

das nos ensina a conceber a vida 
com humor. De gente que nunca 
deixa de ser animada.

 Gosto de gente que nos conta-
gia com sua energia.

Gosto de gente sincera e franca, 

Desabafo
Na fi la do supermercado, o 

caixa diz a uma senhora idosa:
     - A senhora deveria trazer suas 
próprias sacolas para as compras, 
uma vez que sacos de plásti co não 
são amigáveis ao meio ambiente.

A senhora pediu desculpas e 
disse:

- Não havia essa onda verde no 
meu tempo.

O empregado respondeu:
- Esse é exatamente o nosso 

problema hoje, minha senhora.   
Sua geração não se preocupou 

o sufi ciente com nosso meio am-
biente.

- Você está certo - responde 
a velha senhora - nossa geração 
não se preocupou adequadamen-
te com o meio ambiente. Naquela 
época, as garrafas de leite, garra-
fas de refrigerante e cerveja eram 
devolvidas à loja. A loja mandava 
de volta para a fábrica, onde eram 
lavadas e esterilizadas antes de 
cada reuso, e eles, os fabricantes 
de bebidas, usavam as garrafas, 
umas tantas outras vezes.

- Realmente não nos preocu-
pamos com o meio ambiente no 
nosso tempo. Subíamos as esca-
das, porque não havia escadas ro-
lantes nas lojas e nos escritórios.

Caminhávamos até o comér-
cio, ao invés de usar o nosso carro 
de 300 cavalos de potência a cada 
vez que precisamos ir a dois quar-
teirões.

- Mas você está certo. Nós não 
nos preocupávamos com o meio 
ambiente. Até então, as fraldas de 
bebês eram lavadas, porque não 
havia fraldas descartáveis. 

Roupas secas: a secagem era 
feita por nós mesmos, não nestas 

máquinas bamboleantes de 220 
volts. A energia solar e eólica é 
que realmente secavam nossas 
roupas.

Os meninos pequenos usavam 
as roupas que ti nham sido de seus 
irmãos mais velhos, e não roupas 
sempre novas.

- Mas é verdade: não havia 
preocupação com o meio ambien-
te, naqueles dias. Naquela época 
só tí nhamos uma TV ou rádio em 
casa, e não uma TV em cada quar-
to. E a TV ti nha uma tela do tama-
nho de um lenço, não um telão do 
tamanho de um estádio, que de-
pois será descartado como?

- Na cozinha tí nhamos que ba-
ter tudo com as mãos porque não 
havia máquinas elétricas, que fa-
zem tudo por nós. Quando emba-
lávamos algo um pouco frágil para 
o correio, usávamos jornal amas-
sado para protegê-lo, não plásti co 
bolha ou pallets de plásti co que 
duram cinco séculos para começar 
a degradar.  Naqueles tempos não 
se usava um motor a gasolina ape-
nas para cortar a grama; era uti li-
zado um cortador de grama que 
exigia músculos. O exercício era 
extraordinário e não precisava ir a 
uma academia e usar esteiras que 
também funcionam a eletricidade.

- Mas você tem razão: não ha-
via naquela época preocupação 
com o meio ambiente. Bebíamos 
direta-mente da fonte, quando es-
távamos com sede, em vez de usar 
copos plásti cos e garrafas pet que 
agora lotam os oceanos.

Canetas: recarregávamos com 
ti nta umas tantas vezes ao invés 
de comprar outra. Abandonamos 
as navalhas, ao invés de jogar fora 

todos os aparelhos ‘descartáveis’ 
e poluentes só porque a lâmina 
fi cou sem corte.

- Na verdade, ti vemos uma 
onda verde naquela época. Na-
queles dias, as pessoas tomavam o 
bonde ou ônibus e os meninos iam 
em suas bicicletas ou a pé para a 
escola, ao invés de usar a mãe 
como um serviço de táxi 24 ho-
ras. Tínhamos só uma tomada em 
cada quarto e não um quadro de 

NOVEMBRO - DATAS COMEMORATIVASNOVEMBRO - DATAS COMEMORATIVAS
1º - Dia de todos os santos
02 – Dia de fi nados
03 – Dia do Guarda Florestal e do Cabeleireiro
04 – Dia do Inventor
05 – Dia nacional da Cultura e da Ciência, do Cinema brasileiro, do Escrivão 
de Polícia e do Radioamador
08 – Dia mundial do Urbanismo e do Aposentado
09 – Dia nacional do Hoteleiro e do Manequim
11 – Dia nacional do Supermercado
12 – Dia do Diretor de Escola e Municipal da Educação Ambiental
14 – Dia nacional de Alfabeti zação
15 – Aniversário da Proclamação da República (1889) e Dia do Esporte 
Amador
17 – Dia da Criati vidade
18 – Dia nacional de combate ao racismo
19 – Dia da Bandeira Nacional e Mundial do Xadrez
20 – Dia nacional da consciência negra e do Auditor Externo
21 – Dia nacional da Homeopati a e do Diabéti co
22 – Dia da Música e do Músico
24 – Dia mundial do Vovô
25 – Dia mundial do doador de sangue e internacional contra a exploração 
da mulher
26 – Dia nacional de Ação de Graças e do Ministério Público
27 – Dia do Técnico de Segurança do Trabalho e internacional da luta 
contra o câncer
28 – Dia do Soldado Desconhecido
30 – Dia da Reforma Agrária, do Estatuto da Terra, do Síndico e do Teólogo

capaz de se opor com argumentos 
razoáveis a qualquer decisão.

Gosto de gente fi el e persisten-
te, que não descansa quando se 
trata de alcançar objeti vos e ideias.

Me encanta gente de critério, 
a que não se envergonha em reco-
nhecer que se equivocou ou que 
não sabe algo.

De gente que, ao aceitar seus 
erros, se esforça genuinamente por 
não voltar a cometê-los.

De gente que luta contra adver-
sidades. Gosto de gente que busca 
soluções.

Gosto de gente que pensa e 
medita internamente. De gente 
que valoriza seus semelhantes, não 
por um estereoti po social, nem 
como se apresentam.

De gente que não julga, nem 

deixa que outros julguem.
Gosto de gente que tem perso-

nalidade.
Me encanta gente que é capaz 

de entender que o maior erro do 
ser humano é tentar arrancar da ca-
beça aquilo que não sai do coração.

A sensibilidade, a coragem, a 
solidariedade, a bondade, o res-
peito, a tranquilidade, os valores, a 
alegria, a humildade, a fé, a felicida-
de, o tato, a confi ança, a esperan-
ça, o agradecimento, a sabedoria, 
os sonhos, o arrependimento e o 
amor para com os demais e consi-
go próprio são coisas fundamentais 
para se chamar Gente. Com gente 
como essa, me comprometo para o 
que seja, pelo resto de minha vida, 
já que, por tê-los junto de mim, 
me dou por bem retribuído.

tomadas em cada parede para ali-
mentar uma dúzia de aparelhos. E 
nós não precisávamos de um GPS 
para receber sinais de satélites a 
milhas de distância no espaço, só 
para encontrar a pizzaria mais pró-
xima. 

- Então, não é risível que a 
atual geração fale tanto em meio 
ambiente, mas não quer abrir mão 
de nada e não pensa em viver um 
pouco como na minha época?
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“Não procure alguém que te complete.
Complete a si mesmo e procure alguém que te transborde.”

Clarice Lispector

O pódio das frutas

C U L I N Á R I A

Segredos culinários

CURIOSIDADE
         De onde vêm os sonhos?
             Uma pessoa acordada usa a consciência para tomar decisões e agir. Ela é a parte do cérebro 
que convive e atua no dia-a-dia. Entre os vários níveis da consciência, existe o subconsciente. Ele, 
além de guardar as memórias pessoais, também é o responsável pela criação dos sonhos. Durante 
o sono, o subconsciente formula histórias para se comunicar com o consciente.
          Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Ingredientes
1 lata de creme de leite
1 lata de leite condensado
2 latas de leite comum
1 colher de sopa de maisena
3 gemas
400 grs de biscoito champagne
1/2 caixa de morangos picados.

Misture o leite condensado, o leite comum, 
as gemas, a maisena e leve ao fogo para fazer 
um creme, não muito duro. Em seguida ti re 
do fogo e adicione o creme de leite. Arrume 
em um pirex uma camada de biscoito (que 
pode ser passado no leite ou rapidinho no 
Marti ni Branco doce), uma camada de creme, 
uma camada de morangos, sucessivamente. 
Adicione o restante do creme como últi ma 
camada. Em seguida leve à geladeira.

Modo de preparo

PAVÊ DE MORANGO

Conti nuação

Ameixa, tônico anti estresse
       Contém alta quanti dade de fi bra sorbitol que esti mula o movimento intesti nal e favorece a 
evacuação. Dependendo da coloração da fruta, a quanti dade de vitaminas que possuem pode 
variar: as claras são as mais doces e ricas em carotenos e as com coloração escura contêm mais 
ferro. A riqueza em vitaminas B e C torna essa fruta uma aliada contra o estresse e o suco de 
ameixa alivia a gota, o reumati smo, a artrite e problemas arti culares.

Damasco, a fruta da pele
       Tem alto teor de caroteno (provitamina A), vitamina que previne o câncer, regenera os 
tecidos e favorece o bronzeado. É rica em ferro, magnésio, potássio, zinco e vitaminas B1, B2 e 
C. Um verdadeiro coquetel contra a fadiga. E só tem 47 kcal.

Figo, para os ossos
       Tem cálcio, por isso é recomendado para esporti stas e ajuda a prevenir a osteoporose. 
       Contém benzaldeido, um agente anti cancerígeno, fl avonóides e uma enzima chamada 
fi cina que ajuda a digestão das proteínas. Além disso, possui ferro, potássio e fi bra. As avós 
uti lizavam o látex branco (líquido que sai da planta ao ser cortada) para eliminar as verrugas.
       Na Ásia, o fi go é considerado um afrodisíaco natural.

Maçã, o presente de Eva à saúde
       Ela é rica em fi bra solúvel, regula o colesterol, protege o coração e equilíbra a função 
intesti nal, tanto no caso de diarréia como de prisão de ventre. Contém vitamina C, potássio e
é hidratante.

Banana, a barrinha energéti ca 
       É o alimento dos campeões. Uma comida rápida, ideal para recarregar as energias.
       Quanto menos maduras, mais ricas em amido. A banana previne as cãibras musculares 
por sua riqueza em potássio. Também tem magnésio e vitamina B6, vital para levantar seu 
ânimo e ajudar no metabolismo do corpo.

13. Para ti rar o excesso de umidade do arroz 
guardado em lata é só colocar uma fati a de pão 
seco dentro. O pão deixa o arroz seco e solti nho. 

14. O cheiro e o gosto de queimado sairão 
facilmente se você enfi ar no arroz uma cebola 
cortada ao meio.

15. Para ti rar o cheiro do arroz queimado basta 
colocar algumas fati as de pão de fôrma por cima e 
tampar a panela por alguns minutos. 

16. Você pode ti rar o gosto do arroz queimado se 

Arroz 
puser um pouco do arroz da panela em cima da pia 
e em seguida colocar a panela do arroz em cima do 
arroz ti rado. Deixando assim por cinco minutos, o 
gosto de queimado sairá facilmente. 

17. Você pode dar um sabor muito especial ao 
risoto se colocar um pouco de cravo-da-índia no 
tempero. 

18. Cozinhe o arroz sempre com a panela 
tampada. Assim ele não perde nem o sabor nem 
a consistência. 
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Seminário apresenta FIPA no contexto
socioeducacional de Catanduva e região

DivulgaçãoDivulgação

SEMANA MONSENHOR ALBINO

A Fundação Padre Albino re-
alizou dia 23 de setembro, às 20 
horas, no Anfi teatro Padre Albi-
no, a outorga dos Troféus Funda-
ção Padre Albino e Monsenhor 
Albino como parte da programa-
ção da XX Semana Monsenhor 
Albino.

Na solenidade, que contou 
com a presença de conselheiros, 
diretores, funcionários, familia-
res dos homenageados e convi-
dados, Dr. Nelson Jimenes, Di-
retor Geral das FIPA, justi fi cou a 
outorga e entregou o Troféu Fun-
dação Padre Albino a Ondina Te-
reza Bataglia Barreira, secretária 
do Campus I das FIPA, que está na 
Fundação desde 1º/12/1975. Dr. 
Geraldo Paiva de Oliveira, presi-
dente da Diretoria Administrati va 
da Fundação, justi fi cou a outorga 
e entregou o Troféu Monsenhor 
Albino ao Prof. Dr. Jorge Luís dos 
Santos Valiatti  , Diretor Técnico 
dos hospitais da Fundação e Res-
ponsável pelas UTIs adultas, além 
de professor do curso de Medici-
na das Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA). Dr. Valiatti   fez o 
curso de Medicina na então FA-
MECA e foi contratado pela Fun-
dação em 1º/11/1986.

Após a entrega dos troféus 
houve apresentação do Coral 
Mokiti  Okada e coquetel. 

Fundação Padre Albino outorga troféus

DivulgaçãoDivulgação
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Troféu Fundação Padre Albino a Ondina Tereza Bataglia Barreira

Troféu Monsenhor Albino ao Dr. Jorge Luís dos Santos Valiatti  

Museu Padre Albino 
apresenta novas peças

e abre exposição

As novas peças do acervo do Museu

Imprensa - FPAImprensa - FPA

Dia 20 de setembro, às 20h00, o Museu Padre Al-
bino apresentou novas peças do seu acervo e abriu 
a exposição “Desenhos de humor” do catanduven-
se Wilson Figueiredo. As novas peças do acervo do 
Museu são vários documentos anti gos doados pela 
Família Figueiredo, uma placa da exti nta Associação 
Predial de Catanduva, uma tela da sede do O Jor-
nal, autoria do arti sta Marcos Valzachi, agasalho e 
mochila da 1ª turma da ESEFIC, doada pelo diretor 
da Fundação Joaquim Carlos Marti ns, e reprodução 
de uma foto da Profª Elba Reny Francischelli, que foi 
professora da ESEFIC. A exposição, que reuniu 125 
trabalhos de Wilson Figueiredo entre charges, car-
tuns, ti ras e frases, foi encerrada dia 15 de outubro. 
O Museu Padre Albino, na Rua Belém, 647, esquina 
com Rua Ceará, funciona de 2ª à 6ª feira, das 7h00 às 
17h00, e aos sábados, das 7h00 às 11h00. As visitas 
podem ser agendadas pelo fone (17) 3522-4321. A 
entrada é franca.

As Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) realizaram dia 22 de 
setembro, no Anfi teatro Padre Al-
bino, às 20 horas, o Seminário “Fa-
culdades Integradas Padre Albino 
no contexto socioeducadional de 
Catanduva e região”.

O seminário teve o objeti vo de 
mostrar as ações das FIPA em Ca-
tanduva e região relacionadas ao 
ensino, pesquisa, extensão e res-
ponsabilidade social e dele parti ci-
param conselheiros e diretores da 
Fundação, coordenadores dos cur-
sos das FIPA, prefeitos e vereadores 
de Catanduva e região, represen-
tantes de clubes e serviços, enti da-
des, sindicatos e pessoas ligadas às 
áreas dos cursos das FIPA.

Abrindo o seminário, Dr. Nelson 
Jimenes, Diretor Geral das FIPA, 
cumprimentou as autoridades e fez 
comentários sobre o conteúdo do 
caderno distribuído, que abrange 
as áreas de ensino, pesquisa, exten-
são e responsabilidade social das 
faculdades. Dr. Jimenes disse aos 
presentes que as FIPA “nos orgulha 

muito, mas lhes pertence”.
O Coordenador do Núcleo Ges-

tor de Educação, Prof. Antonio Car-
los Araújo, apresentou dados sobre 
as FIPA, falou sobre os estudos 
para a criação do Centro Univer-
sitário Padre Albino e o mestrado 
em saúde em 2015. Em seguida, 
a Drª Maria Luiza Nunes Mamede 
Rosa, docente do curso de Medici-
na, apresentou, como amostragem 
da Pesquisa desenvolvida nas FIPA, 
um dos projetos sobre alcoolismo, 
que tem parceria com a FAPESP. A 
enfermeira Márcia Maria Ansel-
mo Corrêa, docente do curso de 
Enfermagem, apresentou, como 
amostragem da Extensão, o projeto 
Vamos ao Meio, um dos principais 
projetos da área, com enfoque na 
responsabilidade social. O acadê-
mico e monitor Maurício Juvena-
zzo, do 4º ano do curso de Adminis-
tração, apresentou o programa de 
inserção profi ssional denominado 
Grupo de Desenvolvimento Pessoal 
- GDP. O Dr. José Carlos Rodrigues 
Amarante, vice-diretor das FIPA, 

apresentou os aspectos quanti tati -
vos da Insti tuição.

O Seminário foi encerrado pelo 
Dr. Nelson Jimenes que o classifi cou 
de “maravilhoso”. A prefeita de Ita-
jobi, Cáti a Bórsio Cardoso, elogiou o 
seminário e o trabalho desenvolvi-
do pelas FIPA e destacou os traba-
lhos acadêmicos e o voluntariado 
da equipe do curso de Enfermagem.

Para Jorge Alberto (Parada) Vis-
cardi Cintra, Diretor Administrati vo 
do Colégio Jesus Adolescente, as 
FIPA têm desempenhado um pa-
pel muito importante no cenário 
educacional de Catanduva e região. 

“Notei pela fala de seus diretores e 
coordenadores, muita seriedade e 
responsabilidade no desempenho 
de suas ati vidades, buscando sem-
pre oferecer o melhor, não só em 
nível de conhecimentos como tam-
bém em sua estrutura fí sica, o que 
justi fi ca serem os seus vesti bulares 
muito concorridos”, disse. Parada 
fi nalizou ressaltando que “a soma 
desses fatores mais os projetos 
sociais desenvolvidos pelas facul-
dades é o que, com toda a certeza, 
formará profi ssionais competentes 
e comprometi dos com a justi ça so-
cial, a éti ca e a cidadania.”
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Curso de Direito inicia Jornada
DivulgaçãoDivulgação
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Colégio de Aplicação realiza a ll Mostra Espanhola
DivulgaçãoDivulgação

Enfermagem orienta caminhoneiros

Recanto promove exposição “Velhos
na idade, jovens na capacidade”

SEMANA MONSENHOR ALBINO

DivulgaçãoDivulgação

Aparecida Mazetti  : pintura em tela

O Recanto Monsenhor Albino reuniu trabalhos desenvolvidos pelos 
idosos, com orientação dos setores de Terapia Ocupacional e Psicologia, 
e promoveu a exposição Velhos na idade, jovens na capacidade dia 23 de 
setembro.

Quatorze idosos, de 59 a 95 anos, expuseram pintura em tela, biju-
terias, porta canetas, caixinhas decorati vas, entre outros. a parti r desta 
edição apresentaremos os trabalhos expostos e a vida do seu autor.

Aparecida Maria Mazetti  , 76 anos, nasceu em Catanduva. Cida de Boli-
nha, como é chamada carinhosamente pelos internos e funcionários, está 
no Recanto h´aoito anos.

Cida desde moça se dedicou à costura e à cozinha. Sempre com boas 
dicas culinárias, Cida é extroverti da e muito amiga de todos, além de ser 
muito parti cipati va em todas as ati vidades.

Para a exposição, demonstrou sua arte e habilidade na pintura de telas.

Dia 20 de setembro, acadêmi-
cos das FIPA realizaram, das 8h00 
às 12h00, atendimentos aos mo-
toristas de veículos de carga na 
sede da Polícia Rodoviária de Ca-
tanduva, na Rodovia Washington 
Luís.

Os acadêmicos, orientados por 
docentes, realizaram atendimen-
tos assistenciais e de educação em 
saúde, que incluíram aferição de 
´ressão arterial, glicosimetria, an-
tropometria, com cálculos do ín-
dice de massa corpórea, educação 
em saúde em hipertensão e dia-
betes. Quinze alunos do 2º ano da 
graduação em Enfermagem parti -

O Colégio de Aplicação realizou dia 24 de setembro, a parti r das 
18h00, a ll Mostra Espanhola organizada pelos alunos do Mini Mater-
nal ao Ensino Médio, cujo ingresso, um produto de higiene pessoal, fez 
parte da campanha Solidariedade não tem idade.

Na feira, pais, alunos e comunidade puderam saborear comidas tí -
picas, assisti r a danças e ati vidades culturais.

Os produtos de higiene arrecadados, sabonetes (838), shampoo 
(28), condicionador (21), pasta de dente (167), desodorante (15), pa-
pel higiênico (87 rolos), cotonetes e fralda geriátrica foram doado ao 
Recanto Monsenhor Albino.

ciparam da ati vidade e atenderam 
63 caminhoneiros, sendo que to-
dos apresentaram sobrepeso, 40% 
pressão alterada e dois quadro de 
atenção maior para serem avalia-
dos com exames mais específi cos.

Todos foram orientados a pro-
curar atendimento médico. Os 
motoristas também receberam 
carti lha de orientação no trânsito.

Diego dos Santos Silva, resi-
dente em Coti a (SP) e João Alber-
to Libanori, em Taquariti nga, dis-
seram que é raro ter nas estradas 
esse ti po de orientação. Os dois 
elogiaram a iniciati va e disseram 
que é muito importante.

O curso de Direito das FIPA 
realizou dia 21 de setembro, no 
Campus l, a primeira etapa da 
Jornada de Direito, projeto de 
extensão soba a responsabilida-
de do Prof. Ricardo Bosquesi que 
visa, principalmente, a atualiza-
ção jurídica dos alunos e o con-
tato com palestrantes de grande 
conhecimento em suas áreas es-
pecíficas.

O professor especialista em 
Direito Penal e Direito Processual 
Penal e delegado de polícia Mau-
ro Luís Truzzi Otero, da cidade de 
São José do Rio Preto abordou 
“As novas medidas cautelares e 

a atividade da Polícia Judiciária.”
O Coordenador do curso de 

Direito, Prof. Luís Antonio Rossi, 
disse que o tema foi de grande 
interesse “porque se trata de 
uma inovação introduzida recen-
temente no nosso código proces-
sual penal através da Lei Fede-
ral nº 12.403, de 04 de maio de 
2011”.

Após a explanação, vários alu-
nos apresentaram suas dúvidas, 
sanadas pelo Dr. Mauro Otero, 
indicando detalhadamente todas 
as soluções dos problemas dian-
te das novas regras implementa-
das pela mencionada lei.
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A Fundação Padre Albino, du-
rante a XX Semana Monsenhor 
Albino, realizada de 19 a 25 de 
setembro, inaugurou um novo 
setor de internação no Hospital 
Emílio Carlos, além dos serviços 
de Reabilitação Cardíaca e Medi-
cina Hiperbárica.

O ‘C4 Internação’ é um setor 
destinado aos pacientes do con-
-vênio próprio Padre Albino Saú-

de e demais convênios creden-
ciados para os atendimentos em 
média complexidade. Ao todo 
são 16 novos leitos, num espaço 
totalmente reestruturado com 
recursos próprios.

O Serviço de Medicina Hi-
perbárica, inaugurado dia 20 de 
setembro, seguirá os protocolos 
técnicos de acordo com padrões 
de qualidade e segurança para 

Os hospitais Emílio Carlos e Padre 
Albino  promoveram o segundo Chá 
da Tarde no últi mo dia 22 de setem-
bro, às 15h, no Buff et Casarão. Na 
ocasião, os presentes conferiram os 
desfi les da Ouromil (jóias), Ivone Ja-
comin (roupas) e Lessô (calçados). O 
objeti vo do evento foi angariar fun-
dos para as ações de humanização 
que visam, por meio de entreteni-
mento, informação educacional e 
readequações fí sicas e tecnológicas 
e melhoria da qualidade do atendi-
mento em saúde. 

De acordo com a gestora dos 
hospitais, Renata Armiato, o Minis-
tério da Saúde mantém o Progra-
ma Nacional de Humanização da 
Assistência Hospitalar como forma 

de enfrentar os grandes desafi os de 
melhoria da qualidade de atendi-
mento. “Recentemente, a diretoria 
da Fundação nomeou um Comitê 
e Comissões de Humanização para 
o desenvolvimento de ati vidades 
e projetos como, por exemplo, o 
Chá da Humanização”, entre outros 
eventos em datas comemorati vas, 
explica. Assim como o Ministério, 
os Hospitais da Fundação tem o ob-
jeti vo de transformar o modo de se 
fazer assistência hospitalar com hu-
manização.

O evento contou com o apoio de 
diversos parceiros. O Grupo de Tra-
balho de Humanização dos Hospitais 
da Fundação Padre Albino agradece 
a todos os colaboradores do evento.

Hospitais realizam evento em prol das 
ações de humanização hospitalar

DivulgaçãoDivulgação

Agradecimento
O hospital Padre Albino recebeu a 

doação de produtos de higiene pesso-
al, gelati na e leite da Escola Estadual 
Professor Bento de Siqueira, localizada 
em Marapoama/SP. A escola promo-
veu uma gincana durante a Semana 
da Pátria e juntamente com os alunos 

decidiu benefi ciar o Hospital Padre Al-
bino, que atente aos pacientes da cida-
de e região.

A gestora do hospital, Renata Ar-
miato, agradece a colaboração. “So-
mos uma insti tuição fi lantrópica e toda 
ajuda é muito bem-vinda”, fi naliza.

Profi ssionais participam
do 10º AUDHOSP

A Fundação Padre Albino este-
ve representada pelas colaborado-
ras Fáti ma Pinto Cajuela e Nathália 
Roma na 10ª edição do Congresso 
Nacional de Auditoria em Saúde 
e Qualidade da Gestão e da As-
sistência Hospitalar – AUDHOSP 
realizado entre os dias 13 e 16 de 
setembro em Águas de Lindóia. O 
evento, que teve como tema “Ges-
tores e Prestadores de mãos dadas 
para uma saúde melhor”, reuniu 
médicos, enfermeiros, faturistas 
e administradores de insti tui-
ções de saúde. Entre os assuntos 
abordados destacou-se a pauta 
sobre nova Lei da Filantropia e as 
questões relacionadas à gestão de 
dados e informações. Além disso, 
foram dadas dicas e opções para 
facilitar esse processo, como o uso 
de sistemas informati zados.

A Wareline, especializada em 
desenvolvimento de sistemas de 
informati zação hospitalar e forne-
cedora dos hospitais da Fundação 
e do Padre Albino Saúde, apoiou 
o evento e mostrou opções para 
integrar dados e informações, tor-
nando a consulta e o uso do siste-
ma de administração mais seguro, 

organizado e de fácil acesso.
A cerimônia de encerramento 

contou com a presença do presi-
dente da Federação das Santas Ca-
sas Benefi centes do Estado de São 
Paulo - Fehosp, Edson Rogatti  , da 
gerente técnica da Fehosp, Maria 
Fáti ma da Conceição, do ex-secre-
tário da Saúde de São Paulo, José 
da Silva Guedes, do deputado fe-
deral Walter Ihoshi, dos membros 
da comissão cientí fi ca do evento, 
Goldete Priszkulnik, Eri-mar Car-
los Brehme de Abreu e Marília 
Cristi na Prado Louvison.

DivulgaçãoDivulgação

o tratamento em câmara hiper-
bárica das doenças e lesões que 
integram as indicações oficiais, 
reconhecidas pelo Con-selho Fe-
deral de Medicina.

A Fundação inaugurou, ain-
da, o Serviço de Reabilitação 
Cardíaca, que acompanhará, de 
acordo com a recomendação 
médica, pacientes cardíacos no 
pós-operatório.

Os projetos fazem parte de 
um planejamento que vem sen-
do desenvolvido pela Fundação 
Padre Albino nos hospitais Padre 
Albino e Emílio Carlos, onde já 
se realizaram diversas reformas 
e reestruturações como, por 
exemplo, a Unidade de Urgência 
e Emergência, os Centros Cirúr-
gicos, as UTIs, as enfermarias, 
entre outras áreas.

DivulgaçãoDivulgação DivulgaçãoDivulgação

Internação: espaço totalmente reestruturado

A câmara hiperbárica

SEMANA MONSENHOR ALBINO
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Fundação inicia reformulação no Colégio de Aplicação

Recanto Monsenhor Albino
realiza a Semana do Idoso

FIPA promove concurso de fotografi a

Alunos da Medicina ganham
os netbooks no 9º sorteio

A Fundação Padre Albino está 
qualifi cando ainda mais as ati vida-
des do Colégio de Aplicação (Colé-
gio Catanduva). A estrutura das au-
las e provas está sendo modifi cada 
quanto à sua forma e conteúdos, 
tendo como suporte uma conduta 
cientí fi ca baseada na Teoria Opera-
tória.

De acordo com o conselheiro 

Prof. Nelson Oliani, a quanti dade 
e a qualidade dos conhecimentos 
ministrados e cobrados são mui-
to importantes, pois capacitam o 
aluno para uma convivência social 
competente, inclusive possibilitan-
do-lhe o ingresso em boas insti tui-
ções de nível superior. 

“Ênfase signifi cati va está sen-
do dada ao uso que o aluno faz 

dos conhecimentos adquiridos, 
permiti ndo-lhe desenvolver um 
pensamento organizado, com mo-
bilidade, sistemáti co e criati vo, 
dotando-o de habilidades e com-
petências para aprender a apren-
der; para aprimorar o seu olhar”, 
ex-plicou Nelson Oliani. Para ele, o 
relacionamento existente no meio 
escolar, baseado no respeito mú-

tuo e afeti vidade, tem sido efi cien-
te suporte para o desenvolvimento 
de todas as ati vidades educati vas.

Aliada a essas mudanças peda-
gógicas, a Fundação Padre Albino 
está remodelando totalmente as 
instalações fí sicas, visando à ade-
quação hoje requerida pela educa-
ção e ao conforto da clientela do 
Colégio de Aplicação.

Professora da Medicina participa
de congresso e apresenta 8

trabalhos científi cos do
Laboratório de Neurociência

A Profª Drª Maria Luiza Nunes 
Mamede Rosa, docente e responsá-
vel pelo Laboratório de Neurociên-
cia do curso de Medicina das FIPA, 
parti cipou de 24 a 27 de agosto, no 
Rio de Janeiro, do congresso das 
principais sociedades cientí fi cas da 
área básica do Brasil.

O congresso, que contou com 
mais de 5 mil parti cipantes, reu-
niu a Federação das Sociedades de 
Biologia Experimental, Sociedade 
Brasileira de Farmacologia e Terapia 
Experimental e Sociedade Brasileira 
de Neurociência e Comportamen-
to.

Profª Maria Luiza informou 
que nesse congresso o Laboratório 
de Neurociência apresentou oito 
trabalhos cientí fi cos com a parti -
cipação de 13 alunos de iniciação 
cientí fi ca, acadêmicos de Medicina 
das FIPA, e duas alunas de Pós-Gra-
duação da USP de Ribeirão Preto. 
Desses trabalhos, seis são de pro-
jetos integralmente desenvolvidos 

no Laboratório de Neurociência 
das FIPA e dois projetos em cola-
boração cientí fi ca com professores 
pesquisadores da USP de Ribeirão 
Preto. “São trabalhos que estudam 
estresse, depressão, esquizofrenia, 
alcoolismo crônico e neuro-dege-
neração, todos uti lizando modelos 
experimentais”, ressaltou ela.

Profª Maria Luiza parti cipou, 
a convite da organização do con-
gresso, do corpo de avaliadores dos 
trabalhos que foram apresentados 
dentro de sua área de pesquisa, a 
Neurociência.

Os alunos parti cipantes dos 
projetos são Thais Moraes, Edu-
-ardo Campos, Victor Vidal, Fábio 
Limonte, Marina Pereira, Sara Mus-
si, Danilo da Silva, Gabriela Mique-
lin, Renata Álvares, Mariana Graça, 
Vitória Bortolani, Paola Defendi, 
Henrique Fiorillo, a bióloga Melina 
Iyomasa e as alunas de Pós-Gradua-
ação da USP/Ribeirão Preto Nayane 
Bosaipo e Helene Fachim.

Alunas da Enfermagem
promovem atividade educativa

sobre câncer de mama

Alunas da 4ª série do curso 
de graduação em Enfermagem 
das FIPA, sob orientação da 
Profª Maria Antonia de Fátima 
Zanchetta Serradilha, promo-
veram dia 06 de outubro, no 
período da manhã, atividade 
educativa em grupo na USF Dr. 
João Miguel Calil direcionada 
a 11 mulheres e um homem 
sobre prevenção do câncer de 
mama.A atividade, de acordo 

com a Profª Fátima, foi dinâ-
mica e produtiva. “Os partici-
pantes demonstraram muito 
interesse sobre o tema, com vá-
rios questionamentos e dúvidas 
pertinentes”, disse.

Participaram da atividade as 
alunas Gláucia Regina Avansi; 
Letícia Cremaschi; Mariana Ro-
drigues da Silva; Regiani Di Pau-
la Nunes; Renata de Souza Leite 
e Tamara Valle.

DivulgaçãoDivulgação

O Recanto Monsenhor Albi-
no realizou de 19 a 25 de setem-
bro a Semana do Idoso.

A programação da Semana 
incluiu passeio de trenzinho,  à 
sorveteria, ao Mc Donalds, tar-
de da pizza, com show da dupla 
sertaneja Luis Henrique & Érik, 
show de integrantes da Orques-
tra Sinfônica de Catanduva apre-

sentando o quinteto de metais e 
tarde do embelezamento, quan-
do voluntários atenderam aos 
idosos e distribuíram presentes. 

Nesse ano ainda foi realiza-
da da a exposição “Velhos na 
idade, jovens na capacidade”, 
que também integrou a progra-
mação da Semana Monsenhor 
Albino.

DivulgaçãoDivulgação

Quinteto de Metais da Sinfônica de Catanduva se apresentou para os idosos.

As Faculdades Integradas Padre 
Albino, através do Núcleo de Apoio 
ao Estudante (NAE), estão promo-
vendo um concurso de fotografi a 
cujas inscrições poderão ser feitas 
até 04 de novembro nas secretarias 
acadêmicas do Campus Sede e do 
Campus 1. A taxa é de R$10,00 (dez 
reais).

O objeti vo do concurso, que 
tem por tema Morte: diferentes 
visões e do qual podem parti cipar 
alunos, docentes e funcionários 
das FIPA, é incenti var a produção 

artí sti ca e cultural por meio dos re-
gistros fotográfi cos. 

As três melhores fotografi as se-
rão premidas no dia 07 de novem-
bro no I Seminário Cultural do NAE. 
Os prêmios são R$ 200,00 para o 
primeiro colocado, R$ 120,00 para 
o segundo e R$ 80,00 para o ter-
ceiro. Todos os parti cipantes rece-
berão certi fi cado. O regulamento 
completo do concurso está dispo-
nível em htt p://www.fundacao-
padrealbino.org.br/facfipa/pdf/
Regulamentofoto.pdf 

Mariana Lourenço Lino, do 4º ano, e Tullio Assunção M. de Me-
nezes, do 2º ano, alunos do curso de Medicina, foram sorteados e 
ganharam os netbooks da campanha “Pague em dia e concorra a prê-
mios”, promovida pelas Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA). 

O 9º sorteio, correspondente ao pagamento da mensalidade de 
setembro, foi realizado dia 19 de outubro nas FIPA, no campus sede, 
na presença da Comissão de Fiscalização, que tem a responsabilidade 
de acompanhar os sorteios.
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429

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. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495. - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689. - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047

CIRURGIA GERAL E 
GASTROENTEROLOGIA

•Dr. José Luís Sampaio Marti ns
Rua Manaus, 810. - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, 
REPARADORA, TRAUMATISMO 

DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137. - Fone: 3522 2383
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190. - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497.
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94. 
Fones: 3525 2556 – 3522 7601
•Dr. Wanderley Bati sta Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262

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

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristi na Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522-1179

CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

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

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino Catt alini
Rua Maranhão, 1.405. - Fone: 3524 4809

GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676

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

GERIATRIA
Dr. Eduardo Marques da Silva
Rua Maranhão, 1909 – Fone (17) 3522-6060.

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959. - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 17 - 3524.1718

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA

•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Bolívia, 94 - Fone 3524-6500

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195. - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416. - Fone: 3521 1970

MEDICINA DO TRABALHO
INSMED
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 4930

NEFROLOGIA
•Dra. Luciana S. Devito Grisott o
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830.
Fone: 3522 5586

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

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA 
E LENTES DE CONTATO

•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289. - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400.
Fone: 3521 7558
•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 Belém, 440 - Fone: 3523.1899
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA

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

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

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Ceará, 847
Fones 3525 2549 – 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673. - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939. - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436

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

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

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453. - Fone: 3521.7791

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA 
E ESTUDO DOS FLUXOS

•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645. - Fone: 3524 4006

PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Belo Horizonte, 1023. - Fone: 3522 3899

REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiatti  
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522.3870
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3525 2556 – 3522 7601

UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
•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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Direito distribui folheto de conscientização
para obediência às leis de trânsito

Educação Física ministra curso
para alunos da Licenciatura

Educação Física recebe alunos
e funcionários interessados

em atividades físicas

Os alunos foram orientados quanto às infrações que mais ocorrem no centro da cidade.

DivulgaçãoDivulgação

SESC autoriza matrícula de
funcionários da Fundação

Alunas da Faculdade da 3ª Idade
fazem viagem a Portugal

O Núcleo de Ati vidades Cultu-
rais e Turísti cas da Faculdade da 
3ª Idade do curso de Educação 
Física das FIPA promoveu, de 20 a 
27 de setembro, uma viagem cul-
tural e turísti ca a Portugal.

De acordo com a Profª Neuza 
Matos, Coordenadora da Facul-
dade, o grupo desembarcou na 
cidade do Porto e, acompanha-
do da Coordenadora do curso de 
Educação Física, Profª Luciana 
de Carvalho Leite, fez um pas-
seio pelo centro da cidade até a 
Universidade do Porto e Univer-
sidade Católica, onde foram en-

tregues documentos referentes 
às FIPA e houve troca de informa-
ções.

O grupo também visitou a 
Universidade de Coimbra, Aveiro, 
Mosteiro da Batalha, praias de 
Cascais e Nazaré, Óbidos e Fáti -
ma. Em Lisboa, a Torre de Belém, 
Mosteiro dos Jeronimos, Padrão 
dos Descobrimentos, Castelo de 
São Jorge, Sé Patriarcal, Igreja de 
Santo Antonio de Lisboa e o Oce-
anário. Por fi m, o grupo visitou as 
cidades de Sintra e Estoril.

Dez alunas viajaram com o 
grupo, composto por 20 pessoas.

Dia 24 de setembro, em 
dois locais e períodos, foi re-
alizado o curso “Os Jogos Co-
operati vos e o Polibol como 
alternati vas para o trabalho 
educacional nas aulas de Edu-
cação Física na Escola” minis-
trado pelo Prof. Ademir Testa 
Junior, do curso de Educação 
Física das FIPA.

As ati vidades ti veram a 
parti cipação de estudantes 
de Educação Física dos três 
anos da Licenciatura das FIPA 
e foram desenvolvidas em 
dois períodos, sendo a parte 
teórica pela manhã no Cam-
pus Sede, e a parte práti ca à 
tarde com alunos de Ensino 
Fundamental na EE Nicola 
Mastrocola.

Prof. Ademir informou 
que os parti cipantes ti veram 
a oportunidade de refl eti r so-
bre os Jogos Cooperati vos e o 
Polibol, assim como observar 
como essas ati vidades se de-
senrolam diante dos alunos 
na escola.

“Após a aplicação das ati -
vidades práti cas com os alu-
nos do Ensino Fundamental, 
foram discuti das as relações 
entre as teorias estudadas e 
as observações práti cas, favo-
recendo a formação conti nu-
ada dos futuros Educadores 
Físicos para um trabalho edu-
cacional cada vez mais cons-
ciente nas escolas através das 
aulas de Educação Física, ex-
plicou ele.

A Administração Regional 
do SESC no Estado de São Paulo 
atendeu a solicitação feita pela 
Diretoria Administrati va e autori-
zou a efeti vação da matrícula dos 
funcionários da Fundação Padre 
Albino e aos seus dependentes na 
categoria “Matrícula de Interesse 
Social”, com as vantagens corres-
pondentes à categoria Usuário.

De acordo com Ivan Giannini, 
Superintendente de Comunica-
ção Social do SESCSP, a matrícula 
dará direito aos funcionários da 
Fundação e aos seus dependen-
tes a parti ciparem dos serviços 
e ati vidades do SESC São Paulo, 
observadas as condições de dis-
ponibilidade de vagas efeti vas 
das Unidades, com exceção do 
tratamento odontológico e das 
reservas para estadias no SESC 

Berti oga em períodos de alta 
temporada (meses de dezembro, 
janeiro, fevereiro, carnaval e ju-
lho).

“O acesso ao SESC Berti oga se 
fará nos períodos de baixa tem-
porada, mediante indenização 
prevista para a categoria Usuário, 
sem as vantagens desse convê-
nio”, informa Ivan, acrescentando 
que “entretanto, o SESCSP poderá 
oferecer reduções promocionais 
dessas taxas de indenização, des-
de que previamente seja consul-
tado e dependendo da demanda 
e dos períodos disponíveis.”

Para matricular-se o funcioná-
rio da Fundação deve dirigir-se ao 
SESC Catanduva, na Praça Felício 
Tonello, 228. O período de vali-
dade é de um ano, a parti r deste 
mês de setembro.

Oito alunos do primeiro ano do 
curso de Direito das FIPA, dando 
sequência ao projeto de extensão 
“Conscienti zação dos condutores 
para obediência das leis de trân-
sito - as infrações administrati vas 
penais e suas consequências”, dis-
tribuíram folhetos nas ruas cen-
trais de Catanduva, dia 24 de se-
tembro, a parti r das 9 horas. Além 
da entrega dos folhetos os alunos 
deram orientações com relação às 
várias infrações cometi das pelos 
condutores de veículos.

De acordo com o Prof. Luís 
Roberto Rissi, responsável pelo 
projeto, os alunos pesquisaram 
e estudaram temas ligados às re-
gras de trânsito para elaboração 
do folheto e distribuição nas ruas 
centrais da cidade em razão do 

encerramento da Semana Nacio-
nal de Trânsito.

Os folhetos foram confeccio-
nados abordando temas referen-
tes às consequências de eventuais 
condutas cometi das por conduto-
res infratores. “Os alunos foram 
orientados quanto às infrações 
que mais ocorrem no centro da 
cidade para, ao interagirem com 
os condutores, cienti fi cá-los das 
infrações, inclusive com quanti da-
de de pontos na carteira e valores 
das multas a que estariam sujei-
tos”, explicou Prof. Rissi.

Ao fi nal da distribuição, Prof. 
Rissi ressaltou a sati sfação dos 
alunos de interagirem com os 
condutores, em breves aborda-
gens, fi cando todos impressiona-
dos com as inúmeras infrações 

O curso de Educação Física das FIPA está recebendo alunos e fun-
cionários in teressados em prati car ati vidades fí sicas.

De acordo com a Coordenadora do curso, Profª Luciana de Carva-
lho Leite, os interessados têm à disposição a Academia, às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 15h00 até 21h00 (15 vagas por horário); a 
Sala de ginásti ca, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 17h15min - 
Step (20vagas), Jump (20 vagas) e Pilates de solo (10 vagas) e a Quadra 
Poliesporti va, às terças-feiras, a parti r das 13h00 (necessário agendar 
horário).

Os interessados devem fazer inscrições na Secretaria do curso de 
Educação Física com Luciano, fone 3311-3373, ou no Laboratório do 
Exercício, com Sinara, fone 3311-3349.

de trânsito que presenciaram du-
rante a ati vidade, tais como dirigir 
sem cinto de segurança, falando 
ao telefone celular, ultrapassar 
sinal vermelho, dirigir com capa-
cete em situação irregular, não 

sinalizar devidamente suas ma-
nobras, entre outras, o que, ainda 
de acordo com ele, “requer ainda 
muito trabalho de conscienti za-
ção e maior observância por parte 
dos condutores.”



Coral NG - Bio Energia - Noble do Brasil no Hospital Emílio Carlos
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Imagens da XX Semana Monsenhor Albino
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Missa de abertura

Palestra do Professor Marcelo Velloso Heeren Premiação do 5º Concurso de Fotografi a do Padre Albino Saúde

Café da manhã e apresentação do vídeo insti tucional
da área de saúde do Hospital Emílio Carlos Relaxamento PAS

Coral Allegria - 3ª Idade - Fundo Social de Solidariedade
no Hospital Padre Albino

Apresentação do Coral do CPP, no Hospital Emílio Carlos

Coral NG - Bio Energia - Noble do Brasil no Hospital Padre Albino

Palestra do Professor Roberto Saad Vll Caminhada Monsenhor Albino

Café da manhã e apresentação da 
vida e obra do Monsenhor Albino, na 
Unidade de Urgência e Emergência 
do Hospital Padre Albino

2ª Mostra Espanhola/Campanha Solidariedade não tem idade

Palestra do Professor Rodrigo Ferro Magoso

Palestra da empresária Marilene dos Santos Nogueira Palestra do Dr. Mauro Luís Truzzi Otero

Missa de abertura Missa de encerramento

Apresentação do Coral da APAE, no Hospital Padre Albino


