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O espírito do Natal
Adaptado do texto de Paulo Roberto Gaefk e

Deixa eu ver se o espírito do Natal já está na 
sua casa.

Não, não quero ver a árvore iluminada na 
sala, nem quero saber quanto você já gastou 
em presentes. Quero, sim, senti r no ambiente a 
mensagem viva do aniversariante desse Dezem-
bro mágico: toda a família está unida? 

O perdão já eliminou aquelas desavenças 
que ocorrem no calor das nossas vidas? 

Não quero ver a sua despensa cheia, quero 
saber se você conseguiu doar alguma coisa sua 
para quem tem tão pouco, às vezes nada. 

Não exiba os presentes que você já com-
prou, mesmo com sacrifí cio; quero ver aí dentro 
de você a preocupação com aqueles que espe-
ram tão pouco, uma visita, um telefonema, uma 
carta, um e-mail...

Quero ver o espírito do Natal entre pais que 
descobrem tempo para os fi lhos, em amigos 
que se reencontram e podem parar para con-
versar, no respeito do celular desligado no tea-
tro, na genti leza de quem oferece o banco para 
o mais idoso, na paciência com os doentes, na 
mão que apóia o defi ciente visual na travessia 
das ruas, no ombro amigo que se oferece para 
quem anda meio triste, perdido. 

Quero ver o espírito de Natal invadindo as 
ruas, respeitando os animais, a natureza que im-
plora por cuidados tão simples, como não jogar 
o papel no chão, nem o lixo nos rios.

Não quero ver o Natal nas vitrines enfeita-
das, no convite ao consumo, mas no enfeite que 
a bondade faz no rosto das pessoas generosas. 

Quero ver o espírito de Natal envolvendo-o 
com sua manjedoura, mostrando que toda a 
vida humana, em todas as suas fases, vale a 
pena ser defendida e preservada. 

Por fi m, mostre-me que o espírito do Na-
tal entrou defi niti vamente na sua vida, atra-
vés do abraço fraterno, da oração senti da, do 
prazer de andar sem drogas, do riso franco, 
do desejo sincero de ser feliz e de tão feliz, 
não resisti r ao desejo de fazer outras pessoas 
também felizes. 

Deixe o Natal invadir a sua alma, abrace-se 
à sua família e façam alguns minutos de silên-
cio, que será como uma oração do coração, que 
vai subir aos céus e retornar com um presente 
eterno, duradouro: o suave perfume de Jesus, 
perfume de paz, amor, harmonia e a eterna 
esperança de que um dia, todos os dias serão 
como os dias de Natal.

Desiderata*

Este texto foi encontrado na velha Igreja de 
Saint Paul, Balti more, datado de 1692. Foi regis-
trado por Max Ehrmann em 1927!

Siga tranqüilamente entre a inquietude e a 
pressa, lembrando-se de que há sempre paz no 
silêncio.

Mantenha-se em harmonia com todos que o 
cercam tanto quanto possível sem humilhar-se.

Fale a sua verdade, clara e mansamente. Es-
cute a verdade dos outros, pois eles também têm 
a sua própria história.

Evite as pessoas agitadas e agressivas: elas 
afl igem o nosso espírito.

Não se compare aos demais, olhando as 
pessoas como superiores ou inferiores a você: 
isso o tornaria superfi cial e amargo. 

Viva intensamente os seus ideais e o que 
você já conseguiu realizar.

Mantenha o interesse no seu trabalho, por 
mais humilde que seja; ele é um verdadeiro te-
souro na contí nua mudança dos tempos.

Seja prudente em tudo o que fi zer, porque o 
mundo está cheio de armadilhas. Mas não fi que 
cego para o bem que sempre existe.

Em toda parte, a vida está cheia de heroísmo. 
Seja você mesmo. Sobretudo, não simule afeição e 
não transforme o amor numa brincadeira, pois no 
meio de tanta aridez, ele é perene como a relva.

Aceite, com carinho, o conselho dos mais 
velhos e seja compreensivo com os impulsos 
inovadores da juventude.

Culti ve a força do espírito e você estará prepa-
rado para enfrentar as surpresas da sorte adversa.

Não se desespere com perigos imaginários: 
muitos temores têm sua origem no cansaço e 
na solidão.

Ao lado de uma sadia disciplina conserve, 
para consigo mesmo, uma imensa bondade.

No meio do seu trabalho e nas aspirações, 
na fati gante jornada pela vida, conserve, no 
mais profundo do seu ser, a harmonia e a paz.

Acima de toda mesquinhez, falsidade e 
desen gano, o mundo ainda é bonito.

Caminhe com cuidado, faça tudo para ser fe-
liz e parti lhe com os outros a sua felicidade.

Você é fi lho do universo, irmão das estrelas 
e árvores; você merece estar aqui e, mesmo se 
você não pode perceber, a Terra e o Universo 
vão cumprindo o seu desti no.

Procure, pois, estar em paz com Deus, seja 
qual for o nome que você lhe der.

* Do lati m Desideratu: aquilo que se deseja, aspiração.
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Aniversários - JANEIRO
D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E

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: 3531-3200, 3531-5280 ou 3531-3000

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br

TELEVENDAS  17  3522-6167(    )

21 – Moacir Gouveia
21 – Marlete Soares Lima Seruti 
21 – Rosângela Mancini
22 – Elaine Sander Vinha Azali
22 – Andréia Ozório Uvinha
22 – Zumeire Marti ns Yukawa
22 – Vanessa Maria Benassi Capparelli
23 – Izildinha Amélia Pança
23 – Dr. Sinval Sinter Bravin Banhos
24 – Newton Fernando Veteri
24 – André Luís Izidoro dos Santos
27 – Marilda Soares da Silva
27 – Maria do Carmo V. Garcia
27 – Adriana Lázara Gonçalves de Oliveira
27 – Angélica de Mello Abrão
28 – Sumaia Bakr
28 – Lorisa Paula de Souza Rego
29 – Maria Garcia Ribeiro
29 – Cirma Edi Klein Rossi
30 – Elisângela Cristi na dos Santos Souza
30 – Alessandra Rosa Soares

Hospital Emílio Carlos
01 – Sandra Cristi na Sant’Ana Ferro
02 – Eliseu Morato
03 – Renata Perpétua Pedrassoli Honório
04 – Izilda Aparecida Mariano
04 – Marco Antonio Alves Marti ns
04 – Danieli Aparecida Silva
05 – Roseli Diriguidi Baldo
05 – Perla Marti ns Costa
06 – Marta Francisca Raimundo
07 – Ademir Aparecido Class
07 – Margarete José
10 – Sonia Maria Fávero Porti llo
10 – Ana Paula dos Santos Carvalho
11 – Andréia Nogueira Maria
13 – Jane Cândido Pacheco
15 – Célia Donizete Jacomim
16 – Márcia Cleuza Pelicer
19 – Tiago Augusto Barcelos Gussoni
20 – Maria Ferreira Amaral
21 – Sandro Ramos da Silva
22 – Ademir Aparecido Padovani
22 – Eliezer Clemente Valle
23 – Neuza da Silva Abreu
23 – Rosângela Silva
25 – Lourdes P. B. Squincaglia
25 – Maria Aparecida Sarti  Brabo
25 – Samuel Fernandes

26 – César Augusto Frias
28 – Márcia Angélica Favarão
28 – Andréa Cristi na Rodrigues Ramalho
29 – Valdenir Francisco Vitoretti  
29 – Cássia Regina Candido Staine
30 – Vera Lúcia Alves Domingues
31 – Paulo César Quinti no dos Santos

Recanto Monsenhor Albino
03 – Janaina Cristi na Manoel Lacroes
07 – Maria de Lourdes Ribeiro Almeida
20 – Maria Lúcia da Silva Nascimento

Padre Albino Saúde
04 – Eva da Silva Raspante
25 – Paulo Henrique Donato
28 – Crislaine de Almeida Brandão Bellini
29 – Rinaldo Moreno Cannazzaro
30 – Sonia Ap. Peres Fernandes

Faculdades Integradas Padre Albino
02 – Prof. Alexandre Teso
03 – Prof. Guilherme Manfrin Casseb
03 – Profª Luciana de Souza Cione Basto
04 – Prof. Donizett  Pereira
04 – Prof. Francisco Rodrigues Neto
08 – Profª Luciana Stucchi Devito Grisott o
08 – Profª Maria Elizabete Jimenes de Campos
08 – Profª Virtude Maria Soler
08 – Prof. Paulo Henrique Alves Togni
09 – Profª Sandra Regina Miyoshi Lopes
11 – Elcilene Fedossi Hernandes
11 – Prof. Marino Catt alini
11 – Prof. Waldecir Veni Saccheti n
11 – Prof. Alexandre Fontana Berto
12 – Profª Maristela Aparecida Magri Magagnini
14 – Prof. Sérgio Luís Tagliari
15 – Abner da Silva Barbosa
18 – Prof. Ivan Humberto Sanches
19 – Prof. Carlos Elysio Castro Correa
20 – Prof. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga
21 – Profª Sílvia Helena da Silva
22 – Prof. Marcos Roberto Escobar
23 – Heloisa Helena Figueiredo Ferreira
24 – Profª Ilza dos Passos Zborowski
26 – Profª Shirlei Maria da Silva de Moraes
26 – Clecio Roberto Galhardi
31 – Prof. Fernando Stuchi Devito

Coordenadoria Geral
06 – Sueli Ravazzi
18 – Josiane Aparecida Zambon
26 – André Luís Dias de Moraes

Colégio de Aplicação de Unifi pa
09 – Prof. Osmar Vitussi
09 – Prof. Antonio Jair Berni
23 – Prof. Ivan Figueiredo de Angeli
26 – Profª Renata Aparecida Miesa

Hospital Padre Albino
01 – Alexandre Araújo
02 – Moisés Antonio Francisquetti  
03 – Izabel de Fáti ma Luizon
03 – Ricardo Palhares
05 – Cinira Aparecida Fassi
05 – Maria de Fáti ma Lobo
05 – Aline Barros Sanchez
05 – Regina Aparecida Alves
06 – Luciana Aparecida Oliveira Tibério
07 – Maria Lázara Pereira de Souza
08 – Roseli Aparecida Picoy de Oliveira
09 – Cristi ane Maria Graciano Pedrassoli
09 – Maria José de Souza Oliveira
10 – Thiago José Biancon
11 – Márcia Aparecida Pacheco Berti no
11 – Cristi na Aparecida Virgili
12 – Marisa Braz das Dores
12 – Carlos Henrique Ornellas
13 – Gilberto Bezerra da Silva
13 – Dr. Luís Fernando Rodrigues Maria
14 – Josiane Fáti ma de Marco
14 – Fáti ma Aparecida Cardozo da Silva
14 – José Reinaldo Marques
15 – Neuza Bati sta Gonçalves de Campos
15 – Roseli Bianchini de Souza
15 – Thalita Aparecida Cardoso
16 – Regiane Di Paula Gonçalves Nunes
16 – Patrícia Oliveira Santos
16 – Mariana Cristi na Pipi
16 – Mati lde Ivete Bolonhini Ribeiro
17 – Solange Regina de Paulo
17 – Márcia Cristi na Alves Fernandes Pavin
19 – Roseli Elias Soares Sperandio
19 – Lucimar Célia Della Via Silva
20 – Rosângela Maria Ranzani
20 – Sebasti ão Rodrigues
20 – Venina de Vito de Souza
20 – Ana Paula Almeida Zanella
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Álbum de FamíliaÁlbum de Família
Antes tarde...

Antes de falar, escute. 

Antes de escrever, pense. 

Antes de gastar, ganhe. 

Antes de julgar, espere. 

Antes de rezar, perdoe. 

Antes de desisti r, tente.

Na busca por mim, descobri a verdade. 

Na busca pela verdade, descobri o amor. 

Na busca pelo amor, descobri Deus. 

E em Deus, tenho encontrado tudo.

Enquanto navega pela vida

Não evite tempestades e águas bravias.

Apenas deixe-as passar.

Apenas navegue.

Sempre se lembre:

mares calmos não fazem bons marinheiros.

O mais importante em qualquer jogo 

não é vencer, mas parti cipar.

Da mesma forma, o mais importante

na vida não é o triunfo, mas o empenho.

O essencial não é ter vencido, 

mas ter lutado bem.

Quando cometer um erro, 

não olhe para trás por muito tempo.

Analise as coisas e então olhe para diante.

Erros são lições de sabedoria. 

O passado não pode ser mudado.

O futuro ainda está em seu poder.

As pessoas esquecerão o que você disse.

As pessoas esquecerão o que você fez.

Mas elas nunca esquecerão

como você as fez senti r.

A parti r de hoje, trate a todos

que encontrar como se fossem estar 

mortos à meia-noite.

Ofereça a eles toda atenção, genti leza e 

compreensão de que você for capaz,

e faça isso sem pensar

em qualquer retribuição.

Sua vida nunca mais

será a mesma novamente.

Hoje é um novo dia!

Muitos vão aproveitar este dia.

Muitos viverão completamente.

Por que não você?

História de Paciente Ronaldo José Guerreiro

Uma ati vidade encara-
da como de lazer quase ti -
rou a vida de Ronaldo José 
Guerreiro, 41 anos, mecâ-
nico, casado, uma fi lha, re-
sidente em Catanduva.

“Fui com meu irmão 
buscar um cavalo que ele 
havia comprado. Queren-
do ajudá-lo, resolvi trazer o 
animal, montado nele sem 
sela, sem nada, só com a 
rédea”, conta Ronaldo. Sua 
esposa e os outros vinham 
de carro, logo atrás. “Assim 
que montei, lembra, o ca-
valo disparou e não havia 
nada que o fi zesse parar; 
depois de seis quarteirões 
cai, bati  com a cabeça no 
chão e fi quei desacordado”. A família chamou o 
Resgate, que o levou ao Hospital Padre Albino.

Uma tomografi a constatou traumati smo 
craniano. Ronaldo foi levado para a UTI, fi cando 
28 dias em coma. “Minha família conta que ape-
sar do atendimento intensivo o quadro era críti -
co; passei por várias infecções e tudo era muito 
complicado. Os médicos não davam nenhuma 
esperança; diziam que o quadro era grave e que 
só restava aguardar”, relata Ronaldo, que sou-
be depois que seus rins e pulmões respondiam 
muito lentamente ao tratamento.

Ronaldo disse que já conhecia os hospitais da 
Fundação, pois muitas vezes foi atendido na Uni-
dade de Urgência e Emergência do “Padre Albi-
no” e no Ambulatório do Hospital Emílio Carlos. 
Essa, porém, foi sua única internação. Ronaldo foi 
internado dia 14/05/06 e teve alta em 19/06/06: 
fi cou 28 dias na UTI e 10 dias no 3º andar.

Enquanto estava na UTI, a família de Ronal-
do contou que ele foi muito bem atendido pelos 
médicos Dr. Júlio, Dr. Valiatti  , Dr. Manoel e Dr. 
Francisco, pelos enfermeiros, muito prestati vos 
e dedicados, e pela Fisioterapia.

Saindo do coma, Ronaldo foi para o quarto, 
mas quase não falava e nem se movia, alimen-
tando-se por sonda. Com a ajuda dos médicos 
e da fi sioterapeuta, ele foi se recuperando, mas 
dependendo totalmente da esposa e da família. 
“Fui para casa fazendo uso da cadeira de rodas e 
minha recuperação era lenta”, disse.

Aos poucos a voz de Ronaldo foi voltando - 
mesmo muito rouca, já conseguiam entendê-lo. 
No entanto, não ti nha coordenação nem mes-
mo para segurar os talheres; estava completa-
mente dependente até para comer. Depois de 
quatro meses a vida foi voltando ao normal, 
mas Ronaldo fi cou afastado do trabalho por 
mais de seis meses, pois como mecânico pega-
va peso e se movimentava bastante, o que ain-
da não conseguia fazer.

Hoje Ronaldo leva uma vida normal e sem 
seqüelas. “Agradeço a Deus em primeiro lugar 
por ter preservado a minha vida, e aos médicos, 
pois se não fosse o carinho deles, o atendimen-
to e a medicação prescrita eu não teria me recu-
perado totalmente” fi naliza.

Datas comemorativas – Janeiro

01 – Dia Mundial da Paz e da Fraternidade 
Universal

04 – Dia Nacional da Abreugrafi a, do Hemo-
fí lico e da criação da primeira ti pografi a 
do Brasil (1808)

06 – Dia de Reis e da Grati dão
07 – Dia da Liberdade de Cultos
08 – Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografi a
09 – Dia do Astronauta
15 – Dia Mundial do Compositor e dos Adultos
17 – Dia dos Tribunais de Contas do Brasil
20 – Dia do Farmacêuti co
21 – Dia Mundial da Religião
24 – Dia da Consti tuição
25 – Dia do Carteiro
27 – Dia do Orador
28 – Dia Mundial do Hanseniano, do Portuá-

rio e do Comércio Exterior
30 – Dia Nacional dos Quadrinhos, da Não 

Violência e do Portuário
31 – Dia Mundial do Mágico

Agradecimento
Agradeço, em nome da minha irmã Silva-

ne, seu esposo José Antonio e meu sobrinho 
Gustavo, pelo tratamento extraordinário 
que o Hospital Padre Albino proporcionou 
à minha sobrinha, Fernanda Sperandio, en-
caminhada pela Santa Casa de Votuporanga, 
com traumati smo craniano, dia 27/11/2008. 
Deus guiou vossas mãos para uma recupe-
ração milagrosa. Desejo a todos muita paz 
e tudo que desejarem venha em dobro de 
felicidade. As Equipes da UTI Infanti l e da 
Pediatria foram muito atenciosas nessa hora 
de dor.

Suzana Cristi na Meleiro Fernandes
Jales-SP
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O corpo de Cleópatra foi enterrado em al-
guma pirâmide do Egito?

Cleópatra não foi levada às pirâmides por-
que ela viveu muito depois do período em que 
os monumentos foram erguidos. As pirâmides 
foram construídas entre 2.650 a.C. e 1.700 a.C. 
enquanto Cleópatra viveu no século I a.C. Con-
forme seu pedido, a rainha do Egito, que se sui-
cidou depois da nação ter sido tomada pelos ro-
manos, foi enterrada ao lado de Marco Antônio, 
no Mausoléu Real em Sema, em Alexandria.

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

Lazer & Variedades

05

Conselhos úteis para sua saúde
1. tome um copo de suco de laranja diaria-

mente para aumentar o ferro e repor a vitamina C.
2. salpique canela no café (mantém baixo o co-

lesterol e estáveis os níveis de açúcar no sangue).
3. troque o pãozinho tradicional pelo pão 

integral. O pão integral tem quatro vezes mais 
fi bra, três vezes mais zinco e quase duas vezes 
mais ferro que tem o pão branco.

4. masti gue os vegetais por mais tempo. Isso 
aumenta a quanti dade de químicos anti cancerí-
genos liberados no corpo. Masti gar libera sini-
grina. E quanto menos se cozinham os ve getais, 
melhor efeito preventi vo têm.

5. adote a regra dos 80%: servir-se menos 
20% da comida que costuma comer evita trans-
tornos gastrintesti nais, prolonga a vida e reduz o 
risco de diabetes e ataques de coração.

6. faça refeições coloridas como o arco-íris. 
Comer diariamente uma variedade de vermelho, 
laranja, amarelo, verde, roxo e branco em frutas 
e vegetais cria uma melhor mistura de anti oxi-
dantes, vitaminas e minerais.

7. coma pizza, macarronada ou qualquer 
outra coisa com molho de tomate. Escolha as 
pizzas de massa fi ninha. O licopeno, um anti oxi-
dante dos tomates, pode inibir e ainda reverter o 
crescimento dos tumores; e, ademais, é melhor 
absorvido pelo corpo quando os tomates estão 
em molhos para massas ou para pizza.

8. realize ati vidades que esti mulem a mente 
e fortaleçam sua memória. Faça alguns testes ou 
quebra-cabeças, palavras-cruzadas, aprenda um 
idioma, alguma habilidade nova. Leia um livro 
e memorize parágrafos; escreva, estude, apren-
da. Sua mente agradece e seus amigos também, 
pois é interessante conversar com alguém que 
tem assunto.

9. ria. Uma boa gargalhada é um ‘mini-
workout’, um pequeno exercício fí sico: 100 a 200 
gargalhadas equivalem a 10 minutos de corrida. 
Baixa o estresse e acorda células naturais de de-
fesa e os anti corpos.

10. não descasque com antecipação. Os 
vegetais ou frutas, sempre frescos, devem ser 
cortados e descascados na hora em que forem 
consumidos. Isso aumenta os níveis de nutrien-
tes contra o câncer. Sucos de fruta têm que ser 
tomados assim que são preparados.

11. ligue para seus parentes/pais de vez em 
quando. Um estudo da Faculdade de Medicina 
de Harvard concluiu que 91% das pessoas que 
não mantém um laço afeti vo com seus entes 
queridos, parti cularmente com a mãe, desenvol-
vem alta pressão, alcoolismo ou doenças cardía-
cas em idade temporã.

12. desfrute de uma xícara de chá. O chá 
comum contém menos níveis de anti oxidantes 
que o chá verde e beber só uma xícara diária 
desta infusão diminui o risco de doenças co-
ronárias. Cienti stas israelenses também con-
cluíram que beber chá aumenta a sobrevida 
depois de ataques ao coração.

13. tenha um animal de esti mação. As pes-
soas que não têm animais domésti cos sofrem 
mais de estresse e visitam o médico regularmen-
te, dizem os cienti stas da Cambridge University. 
Os mascotes fazem você senti r-se oti mista, rela-
xado e isso baixa a pressão do sangue. Os cães 
são os melhores, mas até um peixinho dourado 
pode causar um bom resultado.

14. coloque tomate ou verdura frescas no 
sanduíche. Uma porção de tomate por dia baixa o 
risco de doença coronária em 30%, segundo cien-
ti stas da Harvard Medical School; vantagens ou-
tras são conseguidas através de verduras frescas.

15. reorganize a geladeira. As verduras em 
qualquer lugar de sua geladeira perdem subs-
tâncias nutriti vas, porque a luz arti fi cial do equi-
pamento destrói os fl avonóides, que combatem 
o câncer que todo vegetal tem. Por isso, é me-
lhor usar á área reservada a ela, aquela caixa 
bem embaixo ou guardar em um tupperware 
escuro e bem fechado.

16. coma como um passarinho. A semente 
de girassol e as sementes de sésamo nas saladas 
e cereais são nutrientes e anti oxidantes.  E comer 
nozes entre as refeições reduz o risco de diabetes.

 “Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, 
e sim as que respondem melhor à mudança.” Charles Darwin.

 Não parece tão sacrifi cante, não é verdade?  
Uma vez incorporados, os conselhos facilmente 
tornam-se hábitos. É exatamente o que diz uma 
frase de Sêneca: ‘’Escolha a melhor forma de vi-
ver e o costume a tornará agradável”. 

 Crie bons hábitos e torne-se escravo deles, 
como costumamos ser dos maus hábitos.

C U L I N Á R I A

Cuscuz de atum e aveia Cuscuz de atum e aveia 
12 porções 12 porções 

Ingredientes
- 1/2 xícara (chá) de azeite 
- 2 cebolas médias picadas 
- 500 g de tomate, sem pele e sem semente, 
picado 
- 1/2 xícara (chá) de azeitona picada 
- 3 colheres (sopa) de cheio verde picado 
- 2 latas de atum ralado em óleo comestí vel 
- 1 lata de ervilha em conserva 
- 1 1/2 xícara (chá) de palmito picado 
- sal e molho de pimenta a gosto 
- 1 caixa de aveia em fl ocos fi nos 
- 1 colher (sopa) de farinha de mandioca
Para enfeitar: rodelas de tomate, ovo cozido 
e palmito 

Modo de preparo
Numa panela grande, aqueça o óleo e doure a 

cebola. Acrescente o tomate e cozinhe em fogo 
baixo, panela tampada, até o tomate desman-
char. Junte a azeitona, o cheiro verde e o atum 
com o seu óleo. Acrescente uma xícara de chá 
de água. Cozinhe em fogo brando, mexendo de 
vez em quando, por mais 10 minutos. Enquanto 
o molho cozinha, prepare a forma: numa forma 
redonda de furo no meio (cerca de 22 cm), en-
feite o fundo e a lateral com as rodelas de ovo, 
palmito e tomate. Reserve. Acrescente ao refo-
gado a ervilha e o palmito. Tempere com sal e 
molho de pimenta. Junte aos poucos, mexendo 
a cada adição, a aveia em fl ocos e a farinha de 
mandioca. Mexa delicadamente até todos os 
ingredientes fi carem bem misturados. Torne a 
experimentar o tempero e junte mais sal e pi-
menta, se necessário. Preencha com a mistura 
a forma já preparada. Aperte levemente a su-
perfí cie. Desenforme e sirva morno ou frio. 

Dicas: Ao colocar a preparação na forma, 
faça-o com cuidado para manter o desenho 
feito no fundo e nas laterais. A massa do cus-
cuz fi ca úmida, mas bem ligada. 

Variação: Você pode substi tuir o atum por 
um refogado de frango ou sardinha.

CURIOSIDADE

Truques e dicas 
para o dia a dia

Colarinhos de camisas sociais limpi nhos •   
e duráveis? Antes de colocar para lavar, use 
shampoo nos colarinhos e deixe alguns mi-
nutos. A sujeira sairá totalmente e o desgas-
te natural será menor.

Quer batatas fritas crocantes e sequi-•   
nhas? Coloque óleo sufi ciente na panela de 
pressão. Deixe esquentar. Coloque as batatas. 
Coloque a tampa sem a válvula. Deixe por 20 
minutos mais ou menos. Você perceberá que 
o óleo fi ca limpinho, gasta-se pouquíssimo, 
as batatas fi cam crocantes e não encharca.

Gelati na: use leite no lugar de água. •   
Atenção: não prepare com sabores de frutas 
cítricas, pois vai talhar/azedar.

Antes de fritar a banana, passe-a na fari-•   
nha de trigo. Assim ela não fi cará encharca-
da na gordura.

A massa de panqueca fi cará mais leve •   
se você colocar um pouco de cerveja nela.
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Hospitais promovem o Dia H
Os hospitais Padre Albino e Emí-

lio Carlos realizaram dia 24 novem-
bro o Dia H – Dia de Humanização, 
promovido pelo Grupo de Trabalho 
de Humanização da Fundação Padre 
Albino, insti tuído pela Diretoria Ad-
ministrati va em novembro de 2004.

O Dia H foi inspirado no Progra-
ma Nacional de Humanização da 
Assistência Hospitalar, que traz um 
conjunto de medidas, de ampla en-
vergadura, que aponta para uma pro-
funda mudança no modo de se fazer 
a assistência nos hospitais públicos 
do Brasil. O objeti vo maior é resgatar 
o lado bom do ser humano, oferecer 
um atendimento de SUS Humaniza-
do e colaborar para a melhoria da 
qualidade de vida para quem presta 
e recebe o atendimento.

Na abertura ofi cial do Dia H, no 
anfi teatro da Fundação, às 9h00, 
foi feita uma oração pela Irmã Ana 
Maria Custódio e pelo Pe. Edinho, 
seguida de uma canção interpreta-
da por José Maria Aguiar. Falaram 

sobre o evento o Administrador dos 
hospitais, José Reinaldo Marques, o 
presidente da Diretoria Administrati -
va da Fundação, Dr. Olegário Braido, 
e o Diretor Financeiro e de Recursos 
Humanos, Renato Centurion Stuchi.

A programação do Dia H nos dois 
hospitais foi esta: apresentação do 
vídeo insti tucional da Fundação Pa-
dre Albino; palestra-show “Humani-
zando as Relações”, com o professor 
de Oratória e Teatro, Marilam Sales; 
atendimento para funcionários: corte 
de cabelo, depilação de buço, reti rada 
de sobrancelha; quick massagem (Se-
nac); higienização facial; alongamen-
to, pela Academia Neofi tness; sessão 
pipoca com o fi lme “O som do cora-
ção”; terapia musical com o terapeuta 
holísti co Alexandro Raymundo; orien-
tação, pelo Centro Acadêmico/Enfer-
magem, para os funcionários sobre 
câncer de colo de útero, auto-exame 
das mamas, aferição de pressão arte-
rial e mensuração de IMC; torneio de 
truco e distribuição de pipoca e algo-
dão doce durante todo o evento.

Com o dinheiro arrecadado com a 
campanha da reciclagem, o Grupo de 
Trabalho de Humanização distribuiu 
1.300 cestas de café da manhã para 
todos os funcionários dos hospitais.

Alessandra Soares de Lima, do 
Serviço de Higiene e Limpeza do 
Hospital Emílio Carlos, usufruiu dos 
muitos serviços oferecidos. Ela achou 

Abertura ofi cial do Dia H.

Torneio de truco no HEC

Atendimento aos funcionários do HPA.

Atendimento aos funcionários do HEC.

tudo perfeito e fez questão de salien-
tar: “este dia realmente foi para os 
funcionários”. Sua colega de trabalho, 
Sueli Aparecida da Silva, passou por 
todos os serviços e “achou uma ma-
ravilha”. Disse que deveria ter sem-
pre, pois “se senti u transformada”. 
As duas elogiaram os profi ssionais e 
a equipe do GTH.

A funcionária Roseli Elias Soares 
Sperandio, do Serviço de Nutrição e 
Dietéti ca do Hospital Padre Albino, 
disse que o dia H foi realmente o dia 
do funcionário. “A inesperada cesta 
de café da manhã foi uma lembran-
ça muito grati fi cante”, ressaltou ela, 
parabenizando o GTH. 

Todos os funcionários da Enfer-
magem do 4º elogiaram o Dia, agra-
decendo os organizadores pelas ati -
vidades oferecidas. Para eles, “o Dia 
H tornou-se um dia especial, porque 

é voltado para todos os colaborado-
res, o que eleva a auto-esti ma”. Cita-
ram a cesta de café da manhã, “uma 
maneira muito boa de incenti var a 
reciclagem”, a palestra, pois “o tema 
mostrou o quanto somos importan-
tes para a empresa e o quanto é im-
portante o trabalho em equipe”.

Agradecendo a Fundação pelo 
presente que foi o Dia H, os funcio-
nários frisaram que “este dia deixa 
claro que somos importantes para 
a Fundação. Vamos todos trabalhar 
em conjunto para que todos os dias 
sejam importantes e nossa colabo-
ração torne a Fundação mais forte”. 
Todos se comprometeram a cola-
borar cada vez mais com a recicla-
gem, “não só com a reciclagem de 
materiais descartáveis, mas tam-
bém com a reciclagem de conceitos 
e ati tudes”, fi nalizaram.

Imprensa/FPAImprensa/FPA Imprensa/FPAImprensa/FPA

Imprensa/FPAImprensa/FPA
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HPA promove treinamento
sobre Mãe Canguru

O Serviço de Enfermagem 
do Hospital Padre Albino promo-
veu dia 13 de novembro últi mo 
um treinamento sobre o Método 
“Mãe Canguru”, a cargo da Enfer-
meira Mônica Portella Gonzmen-
ga, com a parti cipação de enfer-
meiros, técnicos e auxiliares do 
Serviço Materno-Infanti l.

A Responsável pelo Serviço de 
Enfermagem, Esmerinda da Silva, 
informou que o treinamento teve 
a duração de duas horas e foram 
abordadas as técnicas, materiais 
e área necessárias para a implan-
tação do projeto, já que o hospital 
está caminhando para a implanta-
ção deste método.

Esmerinda da Silva explica que 
o Método “Mãe Canguru” é uma 
assistência neonatal que implica em 
contato pele a pele precoce entre 
a mãe e o recém nascido de baixo 
peso, sendo mais do que a posição 
verti cal em que o bebê prematuro é 
“amarrado” ao corpo da mãe; é um 
ti po de humanização e assistência 
neonatal permiti ndo dessa maneira 
uma parti cipação maior dos pais nos 
cuidados do recém nascido (o pai 
também pode parti cipar). O proces-
so aumenta muito o vínculo mãe e 
fi lho, aproximando os pais do bebê, 
e é uma relação muito importante 
para o desenvolvimento completo 
do bebê que veio antes ao mundo.

O Comitê de Multi plicadores do 
Programa 5S do Hospital Padre Al-
bino, que visa a organização de am-
bientes, informou que foram encer-
radas as cinco etapas programadas 
para a sua implantação, com a aplica-
ção dos Sensos do Descarte, Organi-
zação, Limpeza, Saúde e Disciplina. 

O objeti vo do Programa foi me-
lhorar o ambiente de trabalho, o 
atendimento ao usuário e a qualida-
de de vida dos colaboradores; maxi-
mizar e aproveitar os recursos dispo-
níveis; reduzir gastos e desperdícios 
e oti mizar o espaço fí sico, reduzir e 
prevenir acidentes.

A Enfermeira Adriana Bianchi, 
Coordenadora do Serviço da Quali-
dade Hospitalar do Hospital Padre 
Albino, informou que 84% dos seto-
res conseguiram média para apro-
vação do Programa. “Dos 37 setores 
envolvidos, apenas 6 não obti veram 
a pontuação necessária esti pulada 
pelo comitê para aprovação”, co-
memora. Ela disse que nos setores 
não aprovados foi possível observar 
uma evolução muito grande na or-
ganização de cada um, o que leva a 
crer que facilmente ati ngirão média 
para aprovação nas primeiras audi-
torias em 2009.

Os Setores aprovados foram: 
4º andar, 5º andar, UTI Infanti l, UTI 
Adulta, Farmácia, AVOFPA, UPEAS, 
CME, Laboratório de Análises, Servi-
ço de Higiene e Limpeza, Sala de En-
fermagem, UTQ, Pronto Atendimen-
to, Hemodiálise, Centro de Imagem, 
Maternidades I e II, Berçário, Centro 
Obstétrico, Pediatria, Serviço de Nu-
trição, CPD, Faturamento SUS e Con-
vênios, Administração, Supervisão de 
Saúde, Serviço Social, PABX, Custos, 
Diretoria Clínica e Triagem. 

O Comitê do Programa 5S avaliou 
o resultado como positi vo. “É possí-
vel avaliar a melhoria da organização 
dos ambientes e o envolvimento da 
maioria dos colaboradores do hospi-
tal”, explica Adriana. O próximo passo 
do Comitê é trabalhar o Senso da Dis-
ciplina, que inclui parti cipação e en-
volvimento das equipes na realização 
de todas as ati vidades diárias de ma-
neira organizada, mantendo assim o 
Projeto implantado. “Para isso serão 
realizadas auditorias trimestrais e 
sem o agendamento de datas”, alerta 
a enfermeira.

O Programa 5S é o primeiro pas-
so em busca da qualidade hospitalar. 
Ele teve início dia 25 de fevereiro com 
o “Dia D”, Dia do Descarte.

HPA termina o Programa 5S
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Informáti ca

Administração forma turmas de projetos sociais
O curso de Administração 

das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) realizou dia 28 de 
novembro, às 9h00, no Campus 
I, a solenidade de entrega dos 
certi fi cados de conclusão de cur-
so aos alunos da VIII e IX Turmas 
do projeto social “O bê-a-bá da 
Informáti ca para Bombeiros Mi-
rins”. O projeto é desenvolvido em 
parceria com o Educandário São 
José e o Corpo de Bombeiros de 
Catanduva, com aulas ministradas 

no Laboratório de Informáti ca do 
curso de Administração.

Na solenidade, que contou 
com a presença de familiares dos 
formandos, falaram o Prof. Mar-
cílio Bortoluci, representando o 
Coordenador do curso de Admi-
nistração, Prof. Joacyr Vargas, Prof. 
Nélson Lopes Marti ns, vice-presi-
dente da Diretoria Administrati -
va da Fundação Padre Albino, e o 
Capitão PM Humberto S. Shirotori, 
Comandante do Corpo de Bombei-

ros. Todos falaram da importância 
do projeto para a capacitação pro-
fi ssional e formação do caráter das 
crianças benefi ciadas.

Após a entrega dos certi fi cados 
para os 41 alunos das duas turmas 
houve apresentação de um núme-
ro de dança de salão (gafi eira) pe-
los formandos e, na área externa 
do prédio, uma simulação de res-
gate. A formanda Raquel Ferreira 
fez o agradecimento em nome das 
turmas.

Parti ciparam também da sole-
nidade Prof. José Claudinei Cordei-
ro, Coordenador do projeto, Prof. 
Sidnei Stuchi, Secretário Geral das 
FIPA, Irmã Ovídia Neves, repre-
sentando a Presidenta do Educan-
dário São José, a Coordenadora 
do Projeto, Profª Maria Cristi na 
Leonardi, Profª Deise Centurion, 
Diretora do Educandário, Sílvia 
de Campos, monitora do projeto, 
o responsável e os monitores do 
Projeto SOS Bombeiros, respecti -
vamente, Sgto PM José Ricardo da 
Rocha Rodrigues, Cabo PM Viní-
cius Caselli e Soldado PM Adriano 
Gomes Santos.

“ABC DA INFORMÁTICA”

Dia 24 de novembro, às 9h00, 
o curso de Administração promo-
veu solenidade de entrega de cer-
ti fi cados de conclusão de curso 
para os 13 alunos da XII Turma do 
projeto social “O ABC da Informá-
ti ca”, desenvolvido em parceria 
com a Rede Social Catanduva. O 
curso foi iniciado em agosto, com 
aulas às segundas-feiras, das 9h00 
às 11h00, no Laboratório de Infor-
máti ca do curso de Administração. 
O projeto já habilitou mais de 160 
pessoas carentes e desemprega-
das de Catanduva, preparando-as 
para o mercado de trabalho.

A solenidade contou com a 
presença do Prof. Joacyr Vargas, 
Coordenador do curso de Adminis-
tração, Prof. Nélson Lopes Marti ns, 
Vice-presidente da Diretoria Admi-
nistrati va da Fundação Padre Albi-
no, Prof. Sidnei Stuchi, Secretário 
Geral das Faculdades Integradas 
Padre Albino, Prof. José Claudinei 
Cordeiro, Coordenador do projeto, 
e Prof. Heveraldo Galvão, Media-
dor da Rede Social de Catanduva.

Lançamento de revista
O curso de Administração 

lançou dia 20 de novembro últi -
mo a sua revista Temas em Admi-
nistração – Diversos Olhares, em 
cerimônia no Campus I.

Prof. Joacyr Vargas, Coorde-
nador do curso de Administra-
ção, disse que o primeiro núme-
ro da revista “objeti va consolidar 
um instrumento potencializador 
do espaço desti nado a viabilizar a 
refl exão sobre temas perti nentes 
e divulgar trabalhos cientí fi cos de 
qualidade. Temas em Adminis-
tração – Diversos Olhares guarda 
coerência com o compromisso 
de abrigar os múlti plos enfoques 
e as mais variadas abordagens 
sobre o estudo da Administra-
ção”, explica.

A revista, com 74 páginas, 
traz sete arti gos - de docentes e 
trabalhos de pesquisa de acadê-
micos orientados por docentes 
- e uma resenha. “A análise dos 
arti gos que consti tuem este pri-
meiro número denota claramen-
te o compromisso de contribuir 
objeti vamente para a identi fi -
cação e análise das potenciali-
dades regionais, reafi rmando 
assim a vocação do Curso, de 
consti tuir-se em importante 
agente de transformação social, 
passando pelo desenvolvimento 
das organizações”, concluiu Joa-
cyr Vargas.

Ao lançamento comparece-
ram a Editora Chefe da revista, 
Profª Mirtes Abdelnur, a Coorde-
nadora Pedagógica das FIPA, Profª 
Drª Dulce Vendruscolo, represen-
tando o Diretor Geral, Dr. Nélson 
Jimenes, que falaram sobre a con-
fecção e o lançamento da revista, 
a bibliotecária e assessora técnica 
do Núcleo de Editoração de Re-
vistas, Marisa Centurion Stuchi, o 
Coordenador do curso de Direito, 
Prof. Dr. Alysson Mascaro, docen-
tes dos cursos e alunos. O aluno 
Nelson Gabriel Corá Balduíno fa-
lou da sua experiência em parti ci-
par da revista com um arti go.

A revista é anual e o primei-
ro núme ro tem ti ragem de 500 
exemplares.

Formatura dos Bombeiros Mirins

Formatura do ABC da Informáti ca

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

Faculdade da 3ª Idade
comemora 10 anos

A Faculdade da Terceira Idade 
do curso de Educação Física reali-
zou dia 1º de dezembro, às 20h00, 
no buff et Ge-Vera, a solenidade de 
entrega dos certi fi cados de encerra-
mento do ano leti vo para seus alu-
nos. Na oportunidade a faculdade 

comemorou 10 anos de existência.
Na programação, celebração 

ecumênica, entrega de certi fi ca-
dos, homenagem póstuma a ex-
aluna Odete Cavalheira Fernan-
des, que deu seu nome à turma, e 
jantar dançante. 

FPA recebe inscrições
para Ensino a Distância

A Fundação Padre Albino re-
cebe até 15 de janeiro próximo 
inscrições para o vesti bular do seu 
Ensino à Distância (EAD), oferecido 
em parceria com a UNOPAR – Uni-
versidade Norte do Paraná. A prova 
será no dia 18, no Colégio de Apli-
cação Unifi pa (Colégio Catanduva), 
às 10h00.

A Fundação Padre Albino ofere-
ce os seguintes Cursos à Distância, 
todos com diploma de graduação 
superior, válido em todo o território 

nacional e autorizados pelo MEC: 
Pedagogia, Desenvolvimento de Sis-
temas, Processos Gerenciais, Ciên-
cias Contábeis e Gestão Ambiental, 
com mensalidades a parti r de R$ 
176,00, sendo que o aluno deverá 
comparecer apenas um dia para as-
sisti r a tele aula, com acompanha-
mento on-line durante o curso.

Mais informações podem ser 
obti das pelo telefone 3522.4177, 
inclusive sobre outras opções de 
cursos.
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Direito realiza o VI Simpósio Internacional
O curso de Direito das Facul-

dades Integradas Padre Albino 
promoveu nos dias 1º e 02 de de-
zembro, no Salão das Audiências do 
Campus I, o VI Simpósio Internacio-
nal de Direito, que teve como tema 
“O Direito e o mundo no século XXI: 
guerras, crises e transformações”, 
que contou com ilustres convida-
dos e professores da casa em sua 
programação.

O Coordenador do curso de 
Direito, Prof. Dr. Alysson Leandro 
Mascaro, que fez a palestra inicial 
do simpósio, abordou o histórico 
da crise econômica mundial e, jun-
to dela, as difi culdades e as possibi-
lidades que se apresentam na atua-
lidade para o direito e a políti ca. 
A conferência magna foi feita pela 
Profª Drª Jeannett e Antonios Ma-
man, uma das maiores pensadoras 

do Direito do Brasil e professora da 
Faculdade de Direito da USP. Em 
sua fala, Maman tratou sobre a jus-
ti ça e sua relação com o fenômeno 
jurídico no século XXI.

O Simpósio teve duas jornadas 
de debate: o impacto econômico 
da crise mundial e as lutas dos mo-
vimentos sociais e dos trabalhado-
res com o novo intervencionismo 
dos Estados nacionais e o fi m do 
neoliberalismo. Dessas jornadas de 
debate parti ciparam os professores 
do curso de Direito Camilo Onoda 
Caldas, Odir Züge Júnior, Vinícius 
Magalhães Pinheiro, Walter Andra-
de e Plínio Antonio Britt o Genti l.

“O Curso de Direito das Faculda-
des Integradas Padre Albino, desde 
a sua implantação, no ano de 2003, 
tem a tradição de encerrar suas 
ati vidades leti vas com o Simpósio 

Simpósio debateu o impacto da crise econômica mundial no
Brasil e os desafi os jurídicos e políti cos da luta pela justi ça social.

Internacional de Direito. Neste ano, 
na sua sexta edição, o Simpósio 
vem confi rmar a projeção de nossa 
Faculdade como um dos mais im-
portantes centros de refl exão sobre 
o Direito no Brasil. Outros aconte-
cimentos, além disso, destacam 
os patamares elevados que temos 
alcançado. No ano de 2008, em 
específi co, o Curso recebeu a nota 

máxima – A – da Comissão Avalia-
dora do MEC para fi ns de reconhe-
cimento, tendo recebido, também, 
a recomendação expressa de apro-
vação do reconhecimento da Co-
missão de Ensino Jurídico da OAB 
Federal. Catanduva abriga uma das 
importantes Faculdades de Direito 
do Brasil”, ressalta o Prof. Dr. Alys-
son Leandro Mascaro.

Destaque em revista
do Ministério Público

 A Revista MPD Dialógico, órgão 
informati vo do Ministério Público 
Democráti co do Estado de São Pau-
lo, na sua edição de nº 21, que acaba 
de ser publicada, destaca as idéias e 
refl exões do Prof. Dr. Alysson Lean-
dro Mascaro, Coordenador do Curso 
de Direito das Faculdades Integra-
das Padre Albino. Tratando de direi-
tos humanos, a publicação tem por 
tema central os 60 anos da Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos. 
Nesta edição, vários juristas se pro-
nunciaram sobre a questão, como 
Dalmo Dallari, Flávia Piovesan e An-

tonio Visconti , dentre outros.
Alysson Mascaro foi entrevista-

do para a matéria de capa, fazendo 
um balanço dos direitos humanos 
na história e na atualidade (páginas 
5 e 7), além de assinar um arti go 
inti tulado “Os direitos humanos e 
a dignidade humana”, no qual ana-
lisa a relação entre esses dois temas 
(página 20). A Revista MPD Dialógi-
co, já no seu quinto ano, estampa as 
refl exões mais avançadas dos juris-
tas, promotores e procuradores de 
justi ça do Estado de São Paulo vin-
culados a uma visão democráti ca.

Júri simulado
O curso de Direito realizou dia 

22 de novembro últi mo, no Salão 
do Júri, nas dependências do Cam-
pus I, a simulação de um julgamen-
to pelo Tribunal do Júri, seguindo 
programação anual do Núcleo de 
Extensão Universitária e CEPRAJUR 
– Centro de Práti ca Jurídica.

A ati vidade consiste em simu-
lar uma audiência de competência 
do Tribunal do Júri, com os alunos 
do quinto ano assumindo a atua-
ção de cada parte no processo. 
A ati vidade foi coordenada pelo 
Professor Guilherme Leguth Jú-
nior e contou com a parti cipação 
dos seguintes alunos e respecti vas 
atuações: Juíza: Renata Catanho; 
Promotores: Udson dos Santos 
e Priscila Pelarin; Advogados de 
Defesa: Lucas Oliveira; Ofi cial de 
Justi ça: Aline Bertelini; Escreven-
te: Tassio Mauri; Policial Civil: 
Fernando Henrique Cardoso; réu: 

Marcelo Bolinelli; jurados: Arioval-
do Andreoti , Alessandra Gomes, 
entre outros.

De acordo com o Prof. Doni-
zett  Pereira, Coordenador do Ce-
prajur, o evento contou com a par-
ti cipação de vários estudantes do 
curso, que lotaram a sala. “O júri 
simulado é realizado anualmente 
e tem como objeti vo propiciar aos 
alunos experiência de estágio úni-
ca e diferenciada, pois esti mula 
a adoção de estratégia de acusa-
ção e de defesa, argumentação, 
postura, dicção e arti culação de 
idéias, aprimorando a técnica ju-
rídica, além de contribuir para a 
refl exão sobre os valores sociais 
em debate em situações extre-
mas, como é o caso dos processos 
de competência do Júri, em que 
há agressão direta aos interesses 
mais expressivos da sociedade”, 
explicou ele.

Alunos do 5º ano assumem a atuação de cada parte do processo.

DivulgaçãoDivulgação
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Recanto promove V Semana da 
Consciência Saudável na Empresa

O Recanto Monsenhor Albino 
promoveu nos dias 24, 26 e 28 de 
novembro a sua V Semana da Cons-
ciência Saudável na Empresa.

A Supervisora do Recanto, Irmã 
Anália Nunes, informou que a Se-
mana ocorre todo mês de novem-
bro e foi criada pelo Setor de Psi-
cologia com o objeti vo de oferecer 
palestras sobre qualidade de vida, 
moti vação e de auto-conhecimento 
aos funcionários.

No dia 24, às 13h00, no Refei-
tório, o tema foi Dança de Salão: 
o importante é experimentar, pelo 
Prof. Vanderlei Gomes dos Santos 
(Prof. Delei), Educador Físico, Pro-
fessor de Dança de Salão, Professor 
Recreacionista da Secretaria Muni-
cipal da Educação de Catanduva, 

atuando no Programa “Criança, Ci-
dadão do Futuro”. As outras pales-
tras ocorreram na Sala de Vídeo, a 
parti r das 13h00. No dia 26, Dr. Sin-
val Banhos, Médico Neurologista, 
Supervisor de Saúde dos Hospitais 
da Fundação Padre Albino, com 
Especialização em Neurologia em 
Marselha e Paris/França, falou so-
bre Trabalho: Ato pessoal e convi-
vência em grupo; no dia 28, o tema 
foi Stress, por Ivete Marques de 
Oliveira, Psicóloga Clínica e Psico-
técnica, Pós-Graduanda em Terapia 
Cogniti va Comportamental. 

Após as palestras foram sortea-
dos brindes aos parti cipantes; para 
os funcionários que parti ciparam 
todos os dias foi sorteado um brin-
de especial.
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HPA disponibiliza sala de descanso para funcionários
O Hospital Padre Albino inaugu-

rou dia 02 de dezembro uma sala 
para os funcionários descansarem 
nos intervalos do trabalho, conver-
sarem com os colegas, além de co-
nhecerem outras pessoas que, em 
função da roti na do dia-a-dia, mal 
têm tempo de se falar. 

A sala, localizada defronte a 
Central de Cartões e com ar condi-
cionado, é composta por dois am-

bientes: uma sala com tevê, vídeo, 
DVD, bebedouro e sofás e um espa-
ço com poltronas para aqueles que 
preferem ler ou descansar.

O presidente da Diretoria Ad-
ministrati va da Fundação Padre 
Albino, Dr. Olegário Braido, disse 
que essa iniciati va vai possibilitar 
uma maior integração, pois a sala 
será uti lizada nos horários livres 
dos funcionários, nos três períodos 

Sofás confortáveis para assisti r tevê. Cadeiras para descanso.

Funcionária é exemplo
de persistência e superação

Cacilda Aparecida Corradi, 
55 anos, trabalha na Fundação 
Padre Albino há 28 anos. Funcio-
nária do Setor de Faturamento de 
Convênios do Hospital Padre Albi-
no ela é exemplo de persistência 
e superação.

Em função de muitas dores 
musculares, Cacilda começou a 
prati car yoga e a fazer hidrogi-
násti ca e caminhada. Atualmente 
dedicando-se ao atleti smo e trei-
nada pela CELT (Coordenadoria 
de Esportes, Lazer e Turismo do 
município), vem parti cipando de 
competi ções. Em prova disputada 
em Jaboti cabal, em outubro pas-
sado, classifi cou-se em 2º lugar 
na categoria Veteranos 2.

Totalmente sati sfeita com os 
resultados que vem obtendo, 
principalmente para seu corpo e 
espírito, Cacilda dá um conselho: 
“não deixe a falta de tempo impe-
dir a práti ca de esportes e ati vida-
des fí sicas. Prati que pelo menos 
vinte minutos por dia; isso ajuda 
a ganhar resistência e nos livrar 
do stress”.

DivulgaçãoDivulgação

diários. “Hoje, muitas empresas 
adotam essa ação em benefí cio dos 
seus funcionários”, frisou.

Esti veram presentes na inau-
guração o presidente do Sindica-
to da Saúde, José Vendramini, o 

Professor ministra Aula da Saudade
Dia 19 de novembro, às 16h00, 

no anfi teatro da Fundação Padre 
Albino, o Prof. Francisco Carlos de 
Lucca ministrou a “aula da sauda-
de” para os alunos da 34ª Turma do 
curso de Medicina.

No início de sua aula, Prof. 
Francisco falou sobre a arte mé-
dica, seguida por um caso clínico 
cujo diagnósti co era a ansiedade. 
“A ansiedade se referia à caminha-
da enfrentada pelos alunos desde 
a chegada a Catanduva, em 2003, 
quando iniciaram a faculdade, até 
a formatura”, explicou ele. A se-

guir os alunos assisti ram a um ví-
deo com um poema de Vinicius de 
Moraes sobre a amizade, com fotos 
dos formandos, com a música “Ami-
gos para sempre” de fundo. A aula 
emocionou os alunos; muitos não 
conseguiram conter as lágrimas.

No fi nal da aula houve uma recep-
ção, com salgados, bolo, refrigeran-
tes, pirulitos, bexigões, chapeuzinhos 
e apitos e a música “Superfantásti co”. 
De acordo com Prof. Francisco, “isto 
alegrou a turma, que terminou dan-
do voltas pela cidade no trenzinho, 
conforme já é tradição”.

Medicina forma sua 34ª Turma
O curso de Medicina das Fa-

culdades Integradas Padre Albino 
realizou dia 21 de novembro últi -
mo, no Colégio Jesus Adolescen-
te, a solenidade de formatura da 
sua 34ª Turma, composta por 63 
médicos.

Dr. Flávio Louzada Graciano 
foi o paraninfo da Turma e o Pa-
trono o Dr. Francisco Carlos de 
Lucca, sendo homenageados os 
seguintes professores: Dr. Anto-
nio Sérgio Munhoz, Dr. Everaldo 
Grégio, Dr. José Celso Assef, Dr. 
Juarez Fortunato Braga, Dr. Luís 
Lázaro Ayusso, Dr. Roberto Jor-
ge, Dr. Sérgio Antonio Rodrigues 
Centurion e Dr. Sinval Malheiros 
Pinto Jr. Foram homenageados, 
ainda, o Médico Emil Tannous 
Elias, Médico Wagner Lopes Jr., 
Médico Residente Álvaro Albano 
de Oliveira Neto, Médico Resi-
dente Ary Pinto Lippelt Neto, Mé-
dico Residente Luiz Antonio Zago 
e os Funcionários Francisco de 
Assis Galeaci dos Santos e Wilkin 
Marlon Ferreira. A oradora da 
turma foi Priscila Scatena Costa e 
Nathália da Silva Halley proferiu a 
mensagem aos pais. 

O curso de Medicina tem por 
tradição homenagear o Melhor 
Aluno da Turma pelas notas ob-
ti das durante o curso. O diploma 

de Honra ao Mérito foi entregue 
para a médica Helena Hotz Ar-
royo. No entanto, o curso, nesse 
ano, excepcionalmente, decidiu 
“ressaltar valores individuais que 
enobrecem o ser humano, hon-
ram a memória do Monsenhor 
Albino e a tradição da FAMECA, 
merecendo, portanto, o reco-
nhecimento público”. Por isso, 
também recebeu o diploma de 
Honra ao Mérito o médico Lucas 
Botossi Trindade. 

Dr. Lucas mereceu esta ho-
menagem porque preenche 
plenamente o perfi l do médico 
que o curso de Medicina das 
FIPA quer formar: sempre se 
preocupou com a sua formação 
geral, tem postura éti ca, visão 
humanísti ca, senso de respon-
sabilidade social e compromisso 
com a cidadania. Dr. Lucas rece-
beu menção honrosa e primeiro 
prêmio em trabalhos apresen-
tados em congressos cientí fi cos 
nacionais, elevando o nome da 
insti tuição, além de ter sido um 
dos idealizadores e fundadores 
do Cursinho “Sala Extra”, que 
funciona desde 2004, dirigido 
especialmente a alunos do en-
sino médio de escolas públicas 
preparando-os para concursos e 
vesti bulares.
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Presidente do Sindicato da Saúde, na sala com funcionárias, presti gia a inauguração.

Cacilda: ganho de resistência
e livre do stress.

Hospital Padre Albino participa do 
Mutirão de Mamografia

O Hospital Padre Albino par-
ti cipou dia 29 de novembro do 
Muti rão de Mamografi a realiza-
do pela Secretaria de Estado da 
Saúde. Os exames foram feitos no 
Centro de Diagnósti co por Ima-

gem (CDI), das 7h00 às 17h00.
O CDI atendeu 207 mulheres: 

99 de Catanduva; 53 de Urupês; 
35 de Novais e 20 de Fernando 
Prestes. Todas ti nham 40 anos ou 
mais e indicação médica.

Vice-Presidente, Fernando Veteri, 
a Gerente Administrati va, Renata 
Armiato, a Coordenadora de Re-
cursos Humanos, Cristi ane Procó-
pio de Oliveira, entre outros Coor-
denadores e funcionários.
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601

BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676

CARDIOLOGIA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.- Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

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

CIRURGIA GERAL E 
GASTROENTEROLOGIA

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

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, 
REPARADORA, TRAUMATISMO 

DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137. - Fone: 3522 2383
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190. - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497.
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94. 
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
•Dr. Wanderley Bati sta Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262

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

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristi na Z. Giocondo 
Monteleone
Rua Bahia, 606.
Fones: 3522 4489 – 3521 6575 – 9707 8018

CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.
Fone: 3522 3166
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

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 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/ENDOSCOPIAA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689.
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495. - Fone: 3523 7760

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959. - Fone: 3522 6684

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA

•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Olinda, 620. - Fone: 3522 1207

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

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

MEDICINA DO TRABALHO
PROMED
Rua Maranhão, 2.035. - Fone: 3524 4563
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. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletro-
encefalografi a computadorizada e mapea-
mento cerebral.
•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502. - Fone: 3523 2583

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA 
E LENTES DE CONTATO

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

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

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA 
TRAUMATOLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA 
E ESTUDO DOS FLUXOS

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

PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Manaus, 789. - Fone: 3522 3899

REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601

UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
Dr. Ronaldo Nami Pedro
Rua Cuiabá, 413. - Fone: 3522 1369
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850. - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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Projeto da Enfermagem conquista o Prêmio 
Cidadania sem Fronteiras

O projeto “Vamos ao Meio”, de-
senvolvido pelo curso de Enferma-
gem das Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) em parceria com a 
Congregação das Irmãs de Nossa Se-
nhora da Ressurreição, na cidade de 
Pedra Azul, Vale do Jequiti nhonha 
(MG), foi premiado na 2ª edição do 
Prêmio Cidadania sem Fronteiras. O 
prêmio foi insti tuído pelo Insti tuto 
da Cidadania Brasil e pelo SEMESP 
– Sindicato das Enti dades Mantene-
doras de Estabelecimentos de Ensi-
no Superior no Estado de São Paulo.

O resultado fi nal foi divulgado 
no jantar de confraternização de 
fi nal de ano do SEMESP, no dia 08 
de dezembro últi mo, em São Pau-
lo, com a presença do Diretor Ge-
ral das FIPA, Dr. Nélson Jimenes, do 
Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo, 
Coordenador do Núcleo Gestor de 
Educação, da Coordenadora do 
curso de Enfermagem, Profª Jus-
sara Sperandio, e da Profª Márcia 
Correa, Coordenadora do Projeto.

O prêmio está dividido em oito 
áreas. Na área da Saúde, dos deze-
nove projetos foram fi nalistas: “Psi-
cologia e Saúde Pública”, da Uni-
versidade São Francisco; “Esporte, 
Cultura e Cidadania”, da Universi-
dade Municipal de São Caetano do 
Sul, e Vamos ao Meio, do curso de 
Enfermagem das FIPA.

O Diretor Geral das FIPA, Dr. Nél-
son Jimenes, disse que concorreram 
ao prêmio quase uma centena de 
trabalhos e cerca de 35 Insti tuições 
de Ensino Superior (IES). “Para se ter 
idéia da magnitude do prêmio, con-
corremos com as mais tradicionais 
IES do Estado e o “Projeto Vamos ao 
Meio” mereceu destaque, do qual 
todos nos jubilamos”, disse.

“Ao mesmo tempo em que co-
laboramos para minimizar os pro-
blemas de saúde em uma das re-
giões mais carentes do país - Pedra 
Azul, MG - Vale do Jequiti nhonha, 
vemos docentes e alunos do curso 
de Enfermagem serem, merecida-

mente, reconhecidos 
em âmbito nacional. É 
o marco inicial da tra-
jetória das FIPA, nesse 
campo, que tem ape-
nas um ano e meio 
de criação”, ressaltou 
Dr. Jimenes. Ele con-
gratula-se com todos 
os que colaboraram 
“nesta excelente prá-
ti ca de extensão uni-
versitária e colaboram 
com o crescimento 
da nossa Insti tuição, 
o que signifi ca, tam-
bém, o desenvolvi-
mento pessoal”.

O PROJETO
O curso de Enfermagem iniciou 

esse trabalho social na cidade de 
Pedra Azul em 2006. Neste ano de 
2008, com a parti cipação de oito 
alunas da 4ª série e coordenado 
pela Profª Márcia Maria Anselmo 
Correa, o projeto foi desenvolvido 
de 25 de julho a 02 de agosto.

As alunas atuaram na periferia 

Enfermagem forma sua VI Turma
O curso de Enfermagem pro-

moveu dias 20 e 21 de novembro 
as solenidades de formatura da 
sua VI Turma, composta por 30 no-
vos enfermeiros. Na programação, 
missa dia 20, às 20h30, na Igreja 
Santa Terezinha, e colação de grau 
dia 21, às 19h30, na Associação 
Desporti va da Polícia Militar. 

A turma teve por paraninfa a 

Profª Drª Luciana Bernardo Miott o 
de Palma e por patronesse a Profª 
Ms. Denise Gonzalez Stelutti   de 
Faria. As homenagens foram feitas 
para o Prof. Ms. Alexandre Teso, a 
Profª Janaína Ornellas Thomazini, 
o Prof. Ms. Marino Catt alini, a Profª 
Drª Virtude Maria Soler e para os 
funcionários Antonio Márcio Pas-
choal e Cristi ane Stuchi Maria.

Ações contra a dengue
O curso de Enfermagem, atra-

vés do Projeto de Extensão à Co-
munidade “Educação em Saúde: 
a práti ca educati va como viabili-
zadora da promoção e prevenção 
em saúde”, da disciplina Saúde 
Coleti va, se engajou nas ações de 
mobilização contra a dengue nos 
municípios, em âmbito nacional, 
realizadas de 17 a 22 de novem-
bro. O objeti vo das ações foi dimi-
nuir a ocorrência de casos durante 
o verão, quando a reprodução do 
mosquito Aedes aegypti  é maior, 
assim como a circulação viral.

Com o apoio da EMCA – Equipe 
Municipal de Combate ao Aedes ae-
gypti , o curso de Enfermagem rea-

lizou dia 21, a parti r das 8h00, nas 
salas de aula da 1ª e 2ª séries, sob 
a coordenação da Profª Antonia de 
Fáti ma Zanchett a Serradilha, ações 
com o objeti vo de garanti r uma 
qualidade de vida baseada na infor-
mação e prevenção como solução.

Profª Antonia de Fáti ma in-
formou que foram distribuídas 
carti lhas educati vas aos alunos, 
multi plicadores de informações à 
comunidade, usados bott ons e ade-
sivos contra a dengue pelos alunos 
e docentes e houve demonstração 
do ciclo evoluti vo do mosquito Ae-
des aegypti , com amostra de larvas 
em aquário, que foi montado para 
visita dos alunos.

Vestibular Unificado tem
11% de abstenção

As Faculdades Integradas Padre 
Albino realizaram dia 6 de dezem-
bro o seu Vesti bular Unifi cado para 
os cursos de Administração, Direito, 
Educação Física e Enfermagem. A 
prova, de responsabilidade da Fun-
dação VUNESP, foi aplicada no Cam-
pus I (FAECA), a parti r das 14h00.

Dos 559 inscritos, 66 não compa-
receram, numa abstenção de 11%, 
índice considerado baixo pela enti -
dade. A Vunesp divulgou o resultado 
do vesti bular dia 17 de dezembro.

MEDICINA
O vesti bular para o curso de 

Medicina foi realizado dias 8 e 9 
de dezembro em Catanduva e São 
Paulo. As provas, também de res-
ponsabilidade da Fundação VU-
NESP, começaram às 14h00.

Em Catanduva estavam ins-
critos para prestar a prova 1.046 
candidatos, a parti r das 14h00, no 
Campus I (FAECA, 843 candidatos) 
e Campus Sede (FAMECA/Hospi-
tal Emílio Carlos, 203 candidatos), 
sendo que os 593 candidatos que 
optaram por São Paulo fi zeram as 
provas na FMU (Faculdades Metro-
politanas Unidas). Do total de ins-
critos faltaram às provas 242 candi-
datos, numa abstenção de 14,7%. 
A Secretaria Geral das FIPA infor-
mou que o vesti bular transcorreu 
normalmente, sem nenhum inci-
dente e que alunos com necessida-
des especiais foram prontamente 
atendidos.

A divulgação do resultado, pela 
VUNESP, está prevista para o dia 
21/01/2009.

da cidade, assim como atenderam 
nas casas quem não podia se des-
locar, e realizaram ati vidades edu-
cati vas, abordando temas como 
saúde da mulher, cuidados com a 
água, DST/AIDS, parasitose, saúde 
bucal, auto-exame de mama e pre-
venção de câncer ginecológico. No 
total a equipe fez aproximadamen-
te 520 atendimentos.

Atendimento à população: corte de cabelo.

ArquivoArquivo

CAMPANHA Padre Márcio Beggiatt o, da Paróquia Santa Clara, de Novo Horizonte, 
fez uma campanha de arrecadação de alimentos para os hospitais Padre Albino e 
Emílio Carlos. De acordo com informações da Associação dos Voluntários da Funda-
ção Padre Albino (AVOFPA) foram arrecadadas duas toneladas e meia de alimentos.

DivulgaçãoDivulgação
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Prosseguem as adaptações de instalações
para a Educação Física no Campus Sede

A Fundação Padre Albino conti nua adap-
tando instalações para o curso de Educação Fí-
sica das Faculdades Integradas Padre Albino no 
Campus Sede, no Hospital Escola Emílio Carlos.

O Diretor de Manutenção e Obras, Edison 
Bonutti  , informou que já foram iniciadas as 
obras de construção de duas salas de aula, sala 
de ginásti ca, sala de musculação, sala de múlti -
plo uso, vesti ários e arquivo, numa área total de 
638.36 m2. No 2º andar do prédio serão cons-
truídas mais quatro salas de aula. A previsão de 
término é para fevereiro/2009.

O presidente da Diretoria Administrati va da 
Fundação, Dr. Olegário Braido, informou que está 
em fase de projetos e serão construídas duas qua-

dras e um ginásio de esportes, com arquibancada, 
vesti ários e sanitários, ao lado do Centro de Estu-
dos e Pesquisa Experimental das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino, também no Campus Sede.

Um dos novos setores ocupará área de 638 m2

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Recuperação do prédio do “Emílio Carlos”
A Fundação Padre Albino prossegue com 

a recuperação do prédio do Hospital Escola 
Emílio Carlos. O trabalho de revesti mento e 
estrutura, pintura das paredes, beirais e es-
quadrias metálicas está sendo feito no trecho 
de 120 metros lineares onde estão o Ambula-
tório de Clínica Médica e o Setor de Molésti as 
Infecto-Contagiosas.

Já foram totalmente recuperados apro-
ximadamente 350 metros lineares do bloco 
do prédio onde estão instalados os cursos de 
Enfermagem, Medicina e Educação Física das 
Faculdades Integradas Padre Albino (fachada 
com três pavimentos).

A recuperação do prédio foi iniciada em ju-
lho de 2007 e já foram recuperados, também, 
120 metros do contorno da fachada principal 
do prédio, onde estão instaladas a Quimiote-
rapia, Recursos Humanos e Coordenadoria da 
Fundação, e 108 metros lineares por 12 metros 
de altura da fachada externa lateral direita.

REDE DE ENERGIA
Já foram iniciados os trabalhos para refa-

zer toda a rede de energia elétrica do Hospital 
Escola Emílio Carlos. “Vamos refazer toda a 
rede de energia elétrica do prédio, aprovei-
tando somente as cabines existentes”, disse 
o Presidente da Diretoria Administrati va, Dr. 
Olegário Braido.

De acordo com o Diretor de Manutenção 
e Obras, Edison Bonutti  , serão trocados todos 
os transformadores, que têm cinqüenta anos 
de uso e não há reposição de peças no mer-
cado, e substi tuída a rede subterrânea por 
rede aérea.

ILUMINAÇÃO
O vereador Nélson Lopes Marti ns fez, 

na Câmara Municipal, Indicação ao prefeito 
Afonso Macchione Neto pedindo a ilumina-
ção da Rua dos Estudantes, que passa defron-
te ao Hospital Emílio Carlos.

A solicitação foi atendida, sendo que a 
área foi revitalizada e iluminada, “dando as-
sim maior tranqüilidade e segurança a todos 
que se dirigem ao hospital ou faculdades ali 
instaladas”, disse Nélson Marti ns.

Imprensa/FPAImprensa/FPAImprensa/FPAImprensa/FPA

Área que começa a ser recuperada. Trecho das FIPA já recuperado.

Anfiteatro será
reformado

A Fundação Padre Albino vai reformar o anfi -
teatro da rua 13 de maio, uti lizado para aulas do 
curso de Medicina e para eventos.

O complexo é consti tuído de dois anfi tea-
tros: o maior, na frente, e um menor, nos fun-
dos. O anfi teatro maior, com capacidade para 
216 pessoas, será totalmente remodelado, com 
troca do piso, iluminação, ar condicionado, sis-
tema de som, instalação de poltronas estofadas, 
de rampa de acesso e reforma dos sanitários. 
O anfi teatro menor será uti lizado para aulas do 
curso de Medicina.

O término da obra está previsto para o início 
do ano leti vo de 2009.

Termina a reforma do Setor de Moléstias
Infecto-Contagiosas do Hospital Emílio Carlos 

Com verba de R$ 100.000,00 do Governo 
Federal e R$ 225.000,00 de recursos próprios, 
a Fundação Padre Albino reformou o Setor de 
Molésti as Infecto-Contagiosas (M.I.) do Hospital 
Escola Emílio Carlos.

A área do setor, de 497,79 m2, foi adequada e 
possui oito quartos duplos com sanitários e ante-

câmara, sendo um deles uti lizado para uma UTI 
semi-intensiva. Há, ainda, sala para prescrição mé-
dica, duas copas (funcionários e distribuição), rou-
paria, consultório médico, depósito de material 
de limpeza, sala de uti lidades, de expurgo, sala de 
curati vos, posto de enfermagem, vesti ários mas-
culino e feminino e sala de recreação com 61,00 

Um dos oito quartos duplos da M.I.

m2. Todos os quartos são dotados com ampla va-
randa com vista para a área verde do hospital.

Com a reforma foram trocadas as instala-
ções elétrica e hidráulica e o piso, colocado for-
ro, instalados gases medicinais e construídos sa-
nitários adaptados para defi cientes, com barras, 
lavatório e assento apropriado.

O novo setor foi apresentado para a Diretoria 
Administrati va, médicos e funcionários dia 09 de 
dezembro. Após a bênção das instalações pelo Pe. 
Edinho, Dr. Ricardo Santaella, médico responsável 
pela M.I., lembrou que em fevereiro próximo o 
setor completa 20 anos de funcionamento, sendo 
que na época de sua instalação Catanduva era a 
terceira ou quarta cidade do Estado a ter uma uni-
dade específi ca para esse ti po de tratamento.

Dr. Ricardo agradeceu o trabalho dos profi s-
sionais e a sensibilidade da Fundação Padre Al-
bino há 20 anos atrás e agora, pela reforma, que 
benefi cia a equipe do setor e os pacientes. “Não 
tratamos somente pacientes com AIDS, ressal-
tou ele, mas também com outras doenças infec-
ciosas”. No entanto, a maioria fi ca longo tempo 
internada e precisa de um bom local para fi car, 
acrescenta, lembrando que a adequação do se-
tor é uma ati tude de Humanização.

Lúcia Elias Carvalho, presidente do GASA, 
elogiou as novas instalações, que vão propor-
cionar tratamento digno aos pacientes, e disse 
do seu respeito e admiração pelo trabalho da 
Fundação Padre Albino. Falaram, ainda, José 
Reinaldo Marques, Administrador do hospital, e 
Dr. Olegário Braido, presidente da Diretoria Ad-
ministrati va da Fundação. Ambos agradeceram 
todos os envolvidos na reforma.


