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Iniciada reforma da capela do Hospital Padre Albino
A primeira etapa das obras de

reforma da Capela do Hospital

Padre Albino foi iniciada dia 25

de junho e deve terminar em 40

dias. As Irmãs Franciscanas da

Imaculada Conceição abriram

um livro de ouro para pedir

ajuda à comunidade para a

reforma. Página 09.

A capela, onde Padre
Albino celebrou muitas
missas, foi inaugurada em
1952.

Direito debate reforma eleitoral
na Câmara Municipal

Professores do curso de Direito e os vereadores de Catanduva
debateram, na Câmara Municipal, sobre Reforma Política. O deba-
te foi realizado a convite do Presidente da casa legislativa, Marcos
Crippa, por meio de iniciativa entre os professores e o vereador
Waldecyr Bertelli. Página 06.

ARQUIVO

Empossada a Congregação das
Faculdades Integradas

Dia 22 de junho foi realizada a sessão solene de posse da
Congregação das Faculdades Integradas Padre Albino, composta
por nove membros. Página 12. LUIS ISSAMU

A Congregação das Faculdades Integradas, após a posse.

Alunos retornam ao NAPRA
Alunos dos cursos de Medicina e de Enfermagem das Faculda-

des Integradas Padre Albino participam novamente do NAPRA
(Núcleo de Apoio às Populações Ribeirinhas da Amazônia). Eles
partiram dia 04 de julho último. Página 08.

AVOHPA integra 30 novos voluntários
A Associação de Voluntários do Hospital Padre Albino (AVO-

HPA) integrou ao seu quadro trinta novos voluntários. No en-
tanto, ainda há setores do hospital que precisam deste trabalho.
Página 11.

Campanha para o Banco de Leite
A AVOHPA está fazendo campanha para o Banco de Leite

Humano do Hospital Padre Albino, solicitando a doação de vidros.
Página 11.

LUIS ISSAMU

ARRAIÁ A Fundação Padre Albino promoveu dia 14 de julho, a
partir das 19h00, o III Arraiá da Saúde. A festa foi realizada no
Hospital Escola Emílio Carlos, fundo da FAMECA, com quadrilha
de funcionários, bingo e animação musical de dupla caipira.
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Oração a mim mesmo
Oswaldo Antônio Begiato

Que eu me permita olhar, escutar e so-
nhar mais.

Falar menos.
Chorar menos.
Ver nos olhos de quem me vê a admira-

ção que eles me têm e não a inveja que pre-
potentemente penso que têm.

Escutar com meus ouvidos atentos e mi-
nha boca estática as palavras que se fazem
gestos e os gestos que se fazem palavras.

Permitir sempre escutar aquilo que eu
não tenho me permitido escutar.

Saber realizar os sonhos que nascem em
mim e por mim e comigo morrem por eu não
os saber sonhos. Então, que eu possa viver
os sonhos possíveis e os impossíveis; aque-
les que morrem e ressuscitam a cada novo
fruto, a cada nova flor, a cada novo calor, a
cada nova geada, a cada novo dia.

Que eu possa sonhar o ar, sonhar o mar,
sonhar o amalgamar.

Que eu me permita o silêncio das for-
mas, dos movimentos, do impossível, da
imensidão de toda profundeza.

Que eu possa substituir minhas palavras
pelo toque, pelo sentir, pelo compreender,
pelo segredo das coisas mais raras.

Que eu saiba dimensionar o calor, expe-
rimentar a forma, vislumbrar as curvas, de-
senhar as retas, e aprender o sabor da exube-
rância que se mostra nas pequenas manifes-

tações da vida.
Que eu saiba reproduzir na alma a ima-

gem que entra pelos meus olhos fazendo-me
parte suprema da natureza, criando-me e re-
criando-me  a cada instante.

Que eu possa chorar menos de tristeza e
mais de contentamentos.

Que meu choro não seja em vão, que em
vão não sejam minhas dúvidas.

Que eu saiba perder meus caminhos mas
saiba recuperar meus destinos com dignidade.

Que eu não tenha medo de nada, princi-
palmente de mim mesmo. Que eu não tenha
medo de meus medos!

Que eu adormeça toda vez que for der-
ramar lágrimas inúteis, e desperte com o co-
ração cheio de esperanças.

Que eu faça de mim um homem sereno
dentro de minha própria turbulência, sábio
dentro de meus limites pequenos e inexatos,
humilde diante de minhas grandezas tolas e
ingênuas (que eu me mostre o quanto são
pequenas minhas grandezas e o quanto é va-
liosa minha pequenez).

Que eu me permita ser mãe, ser pai, e, se
for preciso, ser órfão.

Permita-me ensinar o pouco que sei e
aprender o muito que não sei, traduzir o que
os mestres ensinaram e compreender a alegria
com que os simples traduzem suas experiên-
cias; respeitar incondicionalmente o ser; o ser
por si só, por mais nada que possa ter além de
sua essência, auxiliar a solidão de quem che-
gou, render-me ao motivo de quem partiu e
aceitar a saudade de quem ficou.

Que eu possa amar e ser amado. Que eu
possa amar mesmo sem ser amado, fazer gen-
tilezas quando recebo carinhos; fazer carinhos
mesmo quando não recebo gentilezas.

Que eu jamais fique só, mesmo quando
eu me queira só.

Ser ou ter
O nosso corre-corre não nos deixa parar

para perceber se o que já temos já não é o
suficiente para nossa vida.

Nos preocupamos tanto em Ter. Ter isso,
ter aquilo, comprar isso, comprar aquilo...

Os anos passam e quando nos damos
conta esquecemos do mais importante: viver
e ser feliz.

Às vezes, para ser feliz, não precisamos
de tanto Ter. Podemos nos dar conta que o mais
importante na vida é Ser. Esse ser, tão esque-
cido, muitas vezes não é difícil de se realizar.

As pessoas precisam parar de correr atrás
do Ter e começar a correr atrás do Ser: ser
amado, ser gente... Quando Somos, somos
muito mais felizes do que quando Temos.

O Ser leva uma vida toda para se conse-
guir e o Ter muitas vezes conseguimos logo.

Só que o Ser não acaba e nem se perde,
mas o Ter pode terminar inesperadamente.

O Ser, uma vez conseguido, é eterno e o
Ter é passageiro e, mesmo que dure muito
tempo, pode não trazer a Felicidade.

Tente Ser e não Ter e você sentirá uma
felicidade sem preço!

Que você deixe de cobrar o que fez e o
que não fez nesses anos. Tente o mais impor-
tante: Ser Feliz!

Ninguém deseja sofrer!
Ninguém deseja sofrer!
Ninguém anseia sentir dor, mas a dor é

uma realidade que precisamos aproveitar,
quando chega.

Domestique sua dor, isto é, submeta-a
ao seu controle.

Deixe aberta em sua alma a entrada à
esperança de que toda experiência doloro-
sa, da mesma maneira como chegou, vai
passar.

Além disso, sinta a angústia; mas não a
alimente de modo doentio.

Por ser como um fogo que queima, po-
demos transformar a dor em um crisol que
nos purifique.

A dor é inevitável. Aceite-a para forta-
lecer seu caráter e para adquirir a virtude de
uma inquebrantável fortaleza.

Viver é um privilégio. A vida humana
deve ser uma festa!
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Este coração continua a bater por você!
  Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir de R$ 2,00

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

Este coração continua a bater por você!

DIA/NOME DIA/NOME DIA/NOME

Hospital Padre Albino

01 - Daniely Virgolim Dias dos Santos
Mário Lúcio Aparecido Garcia

02 - Flávio José Nunes de Aveiro
03 - Maria Cristina Viana Grégio
04 - Argeu de Souza Guimarães
05 - Paulino da Silva Guerbas
06 - Adélia Hortencio de Souza

Eliane Lopes
Fabiana Gomes Martins Bigoni

07 - Aparecida de Fátima Romera da Costa
09 - Priscila Fernanda Barnal Vinha
10 - Alice Predrassoli Netto

Eliana Remualdo Pereira Guedes
Neide Aparecida Polastri Gélio

11 - Adriana Aparecida Lazarini
Alice Lauriano Garcia
Amanda Merlei Jacob
Ana Flávia Prates Neto
Rosani Faria dos S. Oliveira
Ruti de F. da Silva Lopes

12 - Aline Giovana Dizero
Gislaine Cristina Oliveira

13 - Wanderson Castione Aro
14 - Pamela Cristina Gomes da Silva
15 - Juliana Dezuani

Sonia Ap. Solcia Izepeto
16 - Ketherine Zanibone Felice

Márcia Lourdeiro Alves
Neusa Maria Martins dos Santos

17 - Valdenir Pereira da Silva
19 - Ana Gerut Marazzi

Cleciara Carvalho de Macedo
Creusa Messias Moreno

20 - Dr. Luís Márcio de Assis Pellizzon
21 - Antonia Merlussi Fachin

Joel Cardoso
Marli Rodrigues Safioti

22 - Claudia Apaecida Lopes
Sebastiana Forcato

23 - Elisabete Banhos
Michelle Figlioli Bueno
Dr. Pedro Devito Neto

24 - Maria de Fátima Brachi Scapa
Marina Ferreira Caiuby

25 - Doracy Valentin Severino
26 - Cristiane Generoso S. Alves

Eleni Cristini Biassi
Magali de Fátima Stopa
Nadir Aparecida Pinto

27 - Alessandra Ap. Barbosa da Silva

AgostoAgosto

ROMÃO MÁQUINAS

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

“QUALIDADE SEMPRE”
Há 35 anos fazendo de

seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Luzia Aparecida Vaz
28 - Alex Segecic Pereira

Camila Dias Fernandes
29 - Laudelina Teixeira de Souza

Ricardo Donizete Novais
31 - Adriana de Oliveira Alves

Érica Patrícia Marim
Marlene de Oliveira Canal

Hospital Emílio Carlos

01 - Leandro Martins
03 - Christiane Assencio Leite Marri

Maria Piedade da Silva
04 - João Carlos Aragão

Thiago Guelfi da Silva
05 - Izabel Cristina B. Nascimento
06 - Cibele Cristina Fernandes

Elaine Cristina Sigoli
Valdete de Oliveira

07 - Luiz Braga
12 - Reginaldo Pereira de Araújo

Silvana Magatti
13 - Iara Lúcia Cândido da Costa
14 - Sueli Cardoso de Oliveira
15 - Valmir Inácio de Souza
17 - João Thomaz Pereira
18 - Ester Chueco Garcia Liziero

Vanessa Dayana Antonia de Souza
19 - Ocimar Marcantonio
21 - Giovani Lourenço Cerom

João Marcos Bizari
23 - Letícia Cristina Mognieri Fernandes
24 - Maria Aparecida da Silva
25 - Enel Rogério Caneo

Igor Júnio de Almeida
Luciana Braz de Oliveira Paes
Rafael de Souza Carvalho

26 - Inês Freitas da Silva
27 - Renata Ap. dos Santos Jardim

28 - Antonio Gaspar Guerbas
29 - Lívia Maria Hortelan
30 - Marta dos Santos Gonçalves

FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO

Curso de Medicina (FAMECA)

01 - Maria Ângela Guijen Lahr
09 - Clair Orlando
11 - Lair Merlo
14 - Prof. Izidio Pimenta de Moraes

Profa. Terezinha Soares Biscegli
21 - Aparecida Pinheiro Marson
25 - Prof. Raul J. de A. Vianna Júnior
30 - Sueli de Lima Paula
31 - Prof. Carlos Alberto Moreschi

Curso de Enfermagem (FEC)

03 - Profa. Dulce Maria Silva Vendruscolo
15 - Profa. Antonia de F. Z. Serradilha
27 - Profa. Cláudia Eli Gazeta

Cursos de Direito e Administração (FAECA)

04 - Profa. Gládis Ap. Andaló dos Santos
09 - Ondina Tereza Bataglia
10 - Maria Cristina Dias Lyra

Sonia Alessandra Cora Pereira
13 - Prof. Carlos Magnus Carlson Filho
14 - Silvana Maria Pimentel Sant´Anna
22 - Áurea Lourenço Macedo Zanini
26 - Prof. Antonio Agide Mota Junior

Curso de Educação Física (ESEFIC)

05 - Alberto dos Santos Bigoni

Colégio de Aplicação

13 - Profa. Giovana Catarucci Amatuzi
18 - Profa. Izabel Cristina Martins
25 - Profa. Sandra L. Bortoluci de Lima

Profa. Tânia Maria Mazinini Pimentel
29 - Adelina Amélia de Souza Dias

Museu Padre Albino

22 - Isabel Aparecida Pechim Silveira

Recanto Monsenhor Albino

05 - Graziela Alberganti Gomes Santana
18 - Eliana de Andrade
24 - Aparecida Rodrigues da Silva
30 - Maria Inês de Aguiar Almeida

Padre Albino Saúde

23 - Dr. Ricardo Domingos Delduque

Membros do Consenho de Curadores

30 - Delcides Montes
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 Materiais Elétricos e Iluminação

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

e-mail: eletromais@eletromais.com.br

• Serviços de Alta Tensão
• Cabines de Medição • Cabines

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

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

• Fabricação Própria de Postes de Concreto

ELETROMAIS, a energia positiva de Catanduva e Região.

Fones: (17)
3523-5265 / 9775-1791

Rua Maranhão, 1495 - Centro - Catanduva

Eu lhe dei a vida...
Mas não posso vivê-la por você.
Eu posso mostrar-lhe caminhos...
Mas não posso estar neles para liderar você.
Eu posso levá-lo à Igreja...
Mas não posso fazer com que tenha Fé.
Eu posso mostrar-lhe a diferença entre o certo
e o errado...
Mas não posso sempre decidir por você.
Eu posso lhe comprar roupas bonitas...
Mas não posso fazê-lo bonito por dentro.
Eu posso lhe dar conselho...
Mas não posso segui-lo com você.
Eu posso lhe dar amor...
Mas não posso impô-lo a você.
Eu posso ensiná-lo a compartilhar...
Mas não posso fazê-lo generoso.
Eu posso ensinar-lhe o respeito...
Mas não posso forçá-lo a ser respeitoso.
Eu posso aconselhá-lo sobre amigos...
Mas não posso escolhê-los por você.
Eu posso alertá-lo sobre sexo seguro...
Mas não posso mantê-lo puro.
Eu posso informá-lo sobre álcool e drogas...
Mas não posso dizer “NÃO” por você.
Eu posso falar-lhe sobre o sucesso...
Mas não posso alcançá-lo por você.
Eu posso ensiná-lo sobre a gentileza...
Mas não posso forçá-lo a ser gentil.
Eu posso orar por você...
Mas não posso impor-lhe DEUS.
Eu posso falar-lhe da vida...
Mas não posso dar-lhe vida eterna.
Eu posso dar-lhe amor incondicional por toda
a minha existência...
E isso eu farei!

Aos filhos, o que posso... História de paciente
Sr. Alcides Tonetti Baldachine Filho, 53

anos, ficou internado no Hospital Escola
Emílio Carlos de 21/10/2006 a 27/10/2006,
após sofrer um infarto agudo do miocárdio.

Pintor de parede, residente em Pindo-
rama, ele conta que tudo começou num
baile. “Eu estava dançando quando senti
uma forte dor no braço esquerdo. Achei que
não fosse nada, só cansaço por ter traba-
lhado o dia todo. Mas a dor foi aumentan-
do e decidi ir embora. Cheguei em casa,
tomei um banho quente e fui me deitar.
Passei bem a noite, mas, de manhã, a dor
voltou. Perto das 10 horas a dor era muito
forte e minhas vizinhas disseram para eu ir
até o Pronto Socorro”.

Sr. Alcides lembra que foi andando.
Atendido pelo Dr. Pacheco, fez um ele-
trocardiograma e o médico disse que es-
tava tudo bem; só lhe deu um remédio para
colocar embaixo da língua e o mandou de
volta para casa. “A dor não me dava sos-
sego, continua Sr. Alcides, e quando che-
guei em casa eu não conseguia respirar
direito. Deitei para tentar dormir, mas não
consegui, e tive que voltar para o Pronto
Socorro. Chegando lá falei para o médico
que não agüentava mais, ele pediu outro
eletro e já disse para me levarem para Ca-
tanduva”.

Logo que chegou ao “Padre Albino”, Sr.
Alcides conta que já tinha “uns oito médi-
cos” esperando por ele, que fizeram muitos
exames, medicaram e a dor foi passando.
“Quando já era quase meia noite veio uma
médica e me disse que eu tinha que ir para a
UTI do “Emilio Carlos” porque no “Padre
Albino” não tinha vaga, mas que não era para
eu me preocupar. Fiquei mais ou menos uma
semana internado no “Emilio Carlos”.

Sr. Alcides recuperou-se muito bem,
graças, como faz questão de frisar, “primei-
ramente ao meu bom Deus e depois à equi-
pe médica”. Ele disse que o Hospital Emi-
lio Carlos é muito conhecido, “mas não ima-
ginava que o tratamento fosse tão bom. Pa-
recia que eu estava pagando um dinheirão,
quando na realidade não gastei nada. Foi
tudo ótimo”, ressalta.

Sr. Alcides elogia o cuidado recebido
na UTI do Hospital Emílio Carlos. “Para
mim é Deus no céu e o Dr. Francisco (Fran-
cisco Carlos De Luca) mais sua equipe na
terra”. Ele lembra que toda vez que sua
irmã ia visitá-lo, Dr. Francisco sempre dava
muita atenção para ela. “Tem também ou-
tro médico, que eu acho que se chama Dr.
Emanuel (Emanuel Ortiz Afonso), que é
muito bom.

Ele elogia a limpeza e toda a equipe de
enfermagem. “Pena que não me lembro o
nome dos enfermeiros e do pessoal em ge-
ral que cuidou de mim. Só tenho que agra-
decer e mandar um grande abraço a todos”,
diz Sr. Alcides.

“No dia da minha alta eu perguntei se
podia voltar ao trabalho e ao “bailinho” e
Dr. Francisco me disse que era vida normal”,
conta Sr. Alcides, que na semana seguinte
retornou ao trabalho. Outro fato importante
foi que o médico receitou alguns medica-
mentos, ele foi à farmácia comprar, mas o
seu dinheiro não dava. “Fui novamente ao
“Emílio Carlos”, procurei o Dr. Francisco,
que me atendeu e disse para ir ao “Posti-
nho”, em Pindorama, que ele estaria lá e faria
os papéis para medicação de alto custo. Foi
o que eu fiz e até hoje tomo os remédios
sem pagar nada”, comemora, lembrando que
não deixa de fazer as consultas de rotina e
que, graças ao atendimento e cuidados re-
cebidos no Hospital Emílio Carlos, está tudo
bem.

Alcides Tonetti Baldachine Filho
ÁLBUM DE FAMÍLIA

AGOSTO
03 – Dia do Tintureiro
04 – Dia do Padre
05 – Dia Nacional da Saúde
08 – Dia de São Domingos
11– Dia da Consciência Nacional, do Es-

tudante, do Advogado, do Garçom, do
Hoteleiro e da Televisão.

12 – Dia Nacional das Artes
13 – Dia dos Pais e Dia do Economista
14 – Dia do Combate a Poluição
15 – Dia dos Solteiros e da Informática
17 – Dia do Patrimônio Histórico
18 – Dia Mundial da Fotografia
20 – Dia do Vizinho
21 – Dia da Habitação
22 – Dia Mundial do Folclore, do Supervisor

Educacional
24 – Dia dos Artistas
25 – Dia do Soldado, do Exército Brasilei-

ro e do Feirante
26 – Dia da Igualdade da Mulher, Nacio-

nal Anti-Drogas
27 – Dia do Corretor de Imóveis, do Psicólogo
28 – Dia Nacional dos Bancários, da Avicultura
29 – Dia Nacional do Combate ao Fumo
31 – Dia do Nutricionista

Datas Comemorativas
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Engajamento ambiental - cadeia verde
Após a reunião dos peritos

da ONU sobre a mudança climá-
tica, realizada em 1º de fevereiro
último, em Paris, foi determina-
do que restam só dez anos para
que possamos frear a catástrofe
ambiental e climática que se
aproxima.

Você conhece a história do
beija-flor ajudando a apagar o
incêndio da floresta? Definitiva-
mente cada um de nós pode e
deve colocar seu grão de areia.
É o nosso Planeta, nossa casa,
nossa vida, a vida de nossos fi-

“Se você se sente só é porque construiu muros
em vez de pontes.”  Antoine de Saint-Exupéry

lhos, nossos netos.
 A responsabilidade não é só

política e empresarial, mas tam-
bém da postura de cada habitan-
te da Terra diante do fenômeno.
É a chave para salvar o Planeta,
nossas vidas e as futuras gera-
ções. Não mais protestos inúteis,
pois ação e informação farão a
diferença.

(continuação)

2 - LIXO
* Mais da metade da produ-

ção industrial é reciclável.

* Por que não reciclar e eco-
nomizar?

* Não jogue nenhum tipo de
lixo no mar, rios e lagos.

LEI DOS 3 ERRES
* reciclar - (transformar em

novas propostas de utilização)
* reduzir - (o consumo des-

necessário e irresponsável).
* reutilizar  - os bens.

* Recuperar caixas de pape-
lão e embalagens de papel con-
tribui para que diminua o corte
de árvores, responsáveis pela
captação do gás metano e da pu-
rificação do ar.

* Reutilizar 100 kg de papel
salva-se a vida de, pelo  menos,
7 árvores.

* Selecionar o lixo que pro-
duzir. Consulte a Prefeitura ou o
condomínio sobre a possibilida-
de de um Sistema Seletivo do
Lixo.

* Use sempre vasilhas retor-
náveis.

* Escolha sempre que puder
vasilhame de vidro no lugar  de
plástico, “tetrapack” e alumínio.

* Não esbanje guardanapos,
lencinhos, papel higiênico ou
outros.

* Existem cooperativas e em-
presas que absorvem materiais re-
cicláveis, como jornais, livros ve-
lhos, garrafas, metais, etc.

3 - ALIMENTAÇÃO
* Diminua o consumo de

carnes vermelhas. A criação  bo-
vina contribui para o aquecimen-
to global, pela devastação de ár-
vores e ecossistemas e a diminui-
ção dos rios.

* Produzir 1 kg de carne gas-
ta mais água do que 365 duchas.

* Não consuma enlatados
(atum em via de extinção), pro-
duzir consome muitos recursos
e energia.

* Não consuma animais exó-
ticos, como tartaruga, jacaré, etc.

* Consuma mais frutas, ver-
duras e legumes.

* Nunca compre pescados
pequenos para consumir.
* Se possível, consuma alimen-
tos ecológicos (sem  pesticidas,
sem inseticidas, etc.)

4 - ENERGIA
* Não consuma em excesso,

diminua o seu consumo diário.
* Use água quente somente

se necessário e o necessário;
 acender o aquecedor somente
duas horas por dia, graduando-o
entre 50 e 60º C.

* Se puder, tome banho com
água fria, que é mais saudável.

* Evite o ferro, aquecedor e
máquina de lavar em excesso,
pois gastam muita energia es-
gotando os recursos naturais.

* O uso do petróleo, carvão
e gás utilizado para  atender a de-
manda energética são combustí-
veis geradores de gases, como o
“dióxido de carbono”, que au-
mentam a temperatura global.

* Melhor cozinhar com gás
do que com energia elétrica.

* Desligue a TV, rádio, lu-
zes, computador (tela) se não  es-
tiver usando.

* No local de trabalho, apa-
gar as luzes de zonas pouco  uti-
lizadas.

* Utilize lâmpadas de baixo
consumo de energia.

* Modere o consumo de la-
tas de alumínio.

* Não compre ou use produ-
tos de PVC, pois contamina mui-
tíssimo e não é reciclável.
Continua na próxima edição.

Culinária
Creme branco enriquecido

Ingredientes
3 xícaras (chá) de talos de
couve-flor
sal a gosto
3 colheres (sopa) de marga-
rina
3 colheres (sopa) de farinha
de trigo
3 xícaras (chá) de leite
1 tablete de caldo de galinha
1 xícara (chá) de água

Modo de fazer
Limpe e pique os talos de

Dicas úteis
• Pó de café mantém o sa-

bor por mais tempo se for guar-
dado num recipiente bem fecha-
do, dentro da geladeira.

• Se você fritar os bifes na
margarina, em vez de óleo, eles
não encolherão e ficarão bem
mais macios.

• A gelatina ficará mais sa-
borosa se você trocar a água
pelo leite.

• Nunca guarde condimen-
tos perto do fogão, pois eles per-
derão a cor e o sabor. Para que
os condimentos continuem sem-
pre frescos, guarde na geladeira.

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

• Para o arroz ficar mais
solto e saboroso: Pingue algu-
mas gotas de limão deitadas no
arroz, enquanto está sendo co-
zido.

• Para que o feijão fique
mais saboroso: junte, no mo-
mento de levar ao fogo, um nabo
pequeno e uma folha de louro
amarrada com raminhos de sal-
sa e cebolinha verde. Para os que
preferem alimentos mais fortes,
pimenta-do-reino moída na hora
é um tempero que vai muito bem
com feijão.

• Dê um toque especial ao
café. Acrescente pau de canela.
Desta forma o café ganha um
sabor e um aroma verdadeira-
mente diferente e saboroso.

couve-flor, cozinhe-os com sal
e reserve. Leve ao fogo a marga-
rina e a farinha de trigo, mexendo
sempre. Acrescente aos poucos o
leite morno, até adquirir consis-
tência de molho. Dissolva o cal-
do de galinha na água fervente e
acrescente ao molho. Acrescente
os talos já cozidos e tempere com
sal a gosto. Sirva quente.

Rendimento: 05 porções.

Dica: os talos de verduras
são ricos em fibras.

5 dicas para evitar
cólicas nos bebês

1 – Evite que o bebê engula
ar durante as mamadas.

2 – Faça o bebê arrotar após
as mamadas.

3 – Utilize compressas
quentes no abdome do bebê.

4 – Faça nele diariamente
exercícios com as pernas, pren-
sando o abdome.

5 – Evite lhe dar medica-
mentos.
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Direito debate reforma eleitoral na Câmara Municipal
Alunos do curso de Direito

lotaram o auditório da Câmara
Municipal de Catanduva dia 19
de junho para assistirem ao de-
bate sobre Reforma Política en-
tre os professores do curso de
Direito das Faculdades Integra-
das Padre Albino, Dr. Camilo
Onoda Caldas e Dr. Marcelo
Grimone, e os vereadores da
Câmara Municipal de Catandu-
va. O debate foi realizado a
convite do Presidente da casa
legislativa, Marcos Crippa, por
meio de iniciativa entre os pro-
fessores e o vereador Waldecyr
Bertelli.

Antes do início do debate os
alunos distribuíram, nos arredo-
res da Câmara Municipal, mais
de cem cartilhas da campanha
“Reforma Política – Conhecen-
do, você pode ser o juiz dessa
questão” promovida pela Asso-
ciação dos Magistrados do Bra-
sil (AMB), convidando os mu-
nícipes a participar do evento
realizado naquela tarde.

Professor Marcelo Grimone
abriu a exposição salientando a
importância da democracia par-
ticipativa, das instituições demo-
cráticas e do papel constitucio-
nal da Câmara Municipal para

efetivação da cidadania. Em se-
guida, Prof. Camilo Onoda Cal-
das destacou os principais pon-
tos da Reforma Eleitoral em tra-
mitação no Congresso Nacional.

Os vereadores da Câmara
Municipal de Catanduva elogia-
ram a Casa repleta de alunos e
participaram ativamente dos de-
bates expondo suas opiniões e
argumentos a respeito das pro-
postas existentes e dos projetos
de lei que aguardam votação na
esfera federal.

O debate foi uma atividade
de extensão universitária, cuja
coordenação está a cargo da
Profª Rima Gorayb, vinculada à
pesquisa “Consciência Política
no Município de Catanduva”,
realizada pelos alunos do curso
sob a orientação do Prof. Cami-
lo Onoda Caldas, que ao final do
evento destacou: “Ainda que a
capacidade de influência do po-
der municipal na esfera federal
seja limitada, o debate contribui
para os cidadãos conhecerem
melhor o funcionamento do sis-
tema eleitoral atual e futuras
mudanças, podendo exercer
melhor seu papel nas eleições e
na relação com as instituições
existentes”.

Formada 6ª turma de Bombeiros Mirins
Dia 29 de junho, às 14h00, o

curso de Administração (FAE-
CA) das Faculdades Integradas
Padre Albino realizou a soleni-
dade de entrega de certificados
de conclusão do curso Noções
Básicas de Informática a 24 alu-
nos da 6ª turma do Projeto So-
cial “O bê-a-bá da Informática
para os Bombeiros Mirins”. O
curso foi realizado de março a
junho, toda segunda-feira, das
14h00 às 16h00.

A solenidade contou com as
presenças do Prof. Joacyr Var-
gas, Coordenador do curso de
Administração; do Prof. Nélson
Lopes Martins, vice-presiden-
te da Diretoria Administrativa
da Fundação Padre Albino; 2º
Tenente José Luciano Val, Ca-
pitão Shirotori e soldado Fon-
tes, do Corpo de Bombeiros;
Irmã Aparecida Gonzaga de
Oliveira, do Educandário São
José; Profª Maria Cristina Leo-
nardi, Coordenadora do Proje-
to; Profª Silvia de Campos,
monitora; José Claudinei Cor-
deiro, professor de informática,
e Prof. Sidnei Stuchi, secretário

geral das Faculdades Integradas
Padre Albino.

Após a entrega dos certifica-
dos os alunos apresentaram a
Canção dos Bombeiros, dança de
salão (samba/gafieira), rezaram o
Pai Nosso em espanhol e fizeram
um simulado de resgate de víti-
mas em frente ao prédio da fa-
culdade.

A 7ª turma inicia suas aulas
dia 06 de agosto, com término
previsto para novembro. O pro-
jeto teve início no ano de 2004,
através de parceria entre a FAE-
CA, o Educandário São José e o
Corpo de Bombeiros de Catan-
duva, que encaminham os alu-
nos; as turmas são semestrais e o
projeto já formou 174 alunos.

TREINAMENTO

O curso de Administração
promoveu dia 30 de junho, das
8h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h00, o Treinamento de Comu-
nicação em Público, à cargo do
Prof. José Donizeti Biase.

Disponível para todos os alu-
nos do curso de Administração,
o curso ofereceu 22 vagas.

Alunos distribuem cartilha sobre a reforma política.

DIVULGAÇÃO

IMPRENSA/FPA

Com esta 6ª turma já são 174 alunos formados pelo projeto.

Colégio de Aplicação faz festa caipira

O Colégio de Aplicação
(Colégio Catanduva) realizou
sua Festa Caipira dia 16 de ju-
nho, a partir das 17h30min. A
decoração foi feita com girassóis,
espalhados nos três ambientes
disponibilizados. Na quadra co-
berta foram colocadas mesas
para a realização da quermesse,
as danças apresentadas na qua-
dra descoberta e as barracas da
pesca, comidas e bebidas típicas
distribuídas no pátio.

Os alunos do Curso Infantil
ao Ensino Médio apresentaram

danças, como quadrilha, coun-
try, entre outras, e a 8ª série
montou a “Cadeia do Amor”,
com correio elegante. O resul-
tado do Concurso Miss e Mister
Caipirinha (o vencedor e vence-
dora foram os que venderam
mais votos) apontou Nicole
Nakamoto Freire (Jardim I) Miss
Caipirinha e Gabriel Chiari Dias
(Maternal) Mister Caipirinha,
que ganharam mimos.

A animação final da festa
ficou por conta do tradicional
“Bingo”, com variadas prendas.

A quadra do Colégio ficou lotada.

COLÉGIO
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Gincana da Solidariedade arrecadou 2.870 fraldas geriátricas
A Faculdade da Terceira

Idade da ESEFIC/Faculdades
Integradas Padre Albino finali-
zou, dia 26 de junho, no ginásio
de esportes do Conjunto Espor-
tivo, a “Gincana da Solidarieda-
de”, que contou com provas de
habilidades físicas, coordenação
motora, agilidade, integração,
conhecimentos gerais e arreca-
dação de fraldas geriátricas para
o Recanto Monsenhor Albino.

DIVULGAÇÃO

As equipes e as fraldas arrecadadas.

Segundo a Coordenadora
da faculdade, Profª Silvana
Frey Dias, participaram da gin-
cana quatro equipes divididas
nas cores branco, rosa, azul e
verde, que arrecadaram 2.870
fraldas geriátricas. “Todas equi-
pes venceram. O espírito de so-
lidariedade, amizade e coopera-
ção marcaram esta gincana, que
foi um sucesso”, disse Profª Sil-
vana Dias.

DV de bem com a vida entra em
férias e convida novos alunos

Os alunos com deficiência
visual do Projeto “DV de bem
com a Vida”, desenvolvido pelo
curso de Educação Física (ESE-
FIC) entraram de férias neste mês
de julho e retornam às atividades
na primeira semana de agosto.

A Coordenadora, Profª Luci-
ana de Souza Cione Basto, convi-
da pessoas com deficiência visu-
al para participarem do projeto,
que é desenvolvido todas as ter-
ças-feiras, das 13h30 às 16h00, na
ESEFIC, gratuitamente, além de

disponibilizar transporte. As pes-
soas interessadas podem obter
mais informações na secretaria da
ESEFIC, fone (17) 3522.7656.

Para encerrar o primeiro se-
mestre, os alunos do “DV de bem
com a Vida”, juntamente com os
alunos estagiários e a  Coordena-
dora do projeto promoveram uma
divertida festa junina em uma fa-
zenda em Elisiário, dia 19 de ju-
nho. O cardápio da festa contou
com comidas e bebidas típicas,
forró e quadrilha.

Alunos dançam na confraternização.

DIVULGAÇÃO

Recanto realiza Festa Junina
O Recanto Monsenhor Al-

bino promoveu dia 17 de junho,
a partir das 14h00, a sua festa
junina, com entrada franca e
barracas de doces, bolos, milho
cozido, pipoca, amendoim, cho-
colate quente e quentão e pesca.

A festa foi iniciada com ter-
ço junino, seguido de apresen-

tação da quadrilha da Velha
Guarda e quadrilha entre os ido-
sos e funcionários do Recanto.

Mantido pela Fundação Pa-
dre Albino, o Recanto está locali-
zado no Km 4 da Rodovia Dr.
Alberto Lahós de Carvalho (estra-
da Catanduva a Novais) e atende
66 idosos de ambos os sexos.

Medicina do Trabalho ministra treinamento
para funcionários do “Emílio Carlos”

O Setor de Medicina do Tra-
balho ministrou dias 11 e 12 de
junho passado treinamento para
os funcionários do Serviço de
Higiene e Limpeza do Hospital
Escola Emílio Carlos com o ob-
jetivo de orientá-los sobre a NR
32 no que diz respeito à higiene
hospitalar.

Segundo a Enfermeira do
Trabalho Maristela Ap. Magri
Magagnini, o treinamento, com
uma hora de duração e realiza-
do durante a jornada de traba-
lho, teve início às 14h00 e be-
neficiou 21 funcionários, de um
total de 29, do Serviço de Hi-
giene e Limpeza.

Passeio a Fazenda Experimental
Para marcar o Dia do Meio

Ambiente, a Faculdade da Ter-
ceira Idade da ESEFIC levou
suas alunas para um passeio na
Fazenda Experimental de Pin-
dorama, atual Pólo Centro Nor-
te, dia 05 de Junho.

As alunas assistiram a uma
palestra ministrada pela equi-

pe técnica responsável pelo
Pólo, sob orientação do Inspe-
tor Engº Antonio Lúcio Mello
Martins, e fizeram passeio
monitorado por dois técnicos,
que deram todas as explicações
e informações necessárias so-
bre o meio ambiente e sua pre-
servação.

RECUPERAÇÃO A Fundação Padre Albino está recuperando
a fachada externa lateral direita do Hospital Emílio Carlos,
incluindo estrutura de concreto armado e pintura das pare-
des e esquadrias metálicas. No local estão os setores de Psi-
quiatria, C2 Par Masculino e Ambulatório de Ginecologia. O
término da obra está previsto para 100 dias.

IMPRENSA/FPA

Festa Junina da Faculdade da 3ª Idade
A Faculdade da Terceira Ida-

de da ESEFIC promoveu dia 28
de junho, na chácara da aluna Flo-
ra Lorensini, uma festa junina co-
memorando o encerramento das
atividades do 1º semestre letivo.

A Coordenadora da faculda-
de, Profª Silvana Frey Dias, infor-
mou que a festa ofereceu comi-

das típicas preparadas pelas alu-
nas, bebidas típicas, pela faculda-
de, quadrilha e muita diversão.
“Foi um momento de confrater-
nização e despedida para as fé-
rias escolares”, frisou Silvana,
informando que as aulas recome-
çam no dia 07 de agosto “com
muitas novidades”.
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Alunos da Medicina e Enfermagem retornam ao NAPRA
Alunos dos cursos de Me-

dicina e de Enfermagem das Fa-
culdades Integradas Padre Al-
bino participam novamente do
NAPRA (Núcleo de Apoio às
Populações Ribeirinhas da
Amazônia). Dia 04 de julho úl-
timo, André Luiz Binotto,
Amanda Christina Salles Ber-
nardo, Viviane Alves Bernardo
e Eleonora de Castro Bottura
Neves, alunos de Medicina (FA-
MECA), e Eloísa Trevizan
Mendonça e Franciele Cataruc-
ci, alunas de Enfermagem
(FEC), partiram de ônibus de

Docente da Medicina defende Doutorado
Profa. Adriana Balbina Pao-

liello Paschoalato, docente da
disciplina de Imunologia do cur-
so de Medicina (FAMECA) das
Faculdades Integradas Padre Al-
bino, defendeu tese de doutora-
do na USP - Faculdade de Ciên-
cias Farmacêuticas de Ribeirão
Preto dia 28 de maio passado.

A tese “Avaliação do meta-
bolismo oxidativo de polimorfo-
nucleares mediado por recepto-
res para IgG e para o Comple-
mento em pacientes com artrite
reumatóide em diferentes está-
gios da doença” foi examinada
pela Banca composta pela Pro-
fa. Dra. Ana Isabel de Assis Pan-
dochi, Prof. Dr. José Maurício

Sforcin, Prof. Dr. Marcelo Dias
Baruffi, Prof. Dr. Paulo Louza-
da e Profa. Dra. Yara Maria Lu-
cisano Valim (orientadora).

Dra. Adriana defende sua
tese na USP/RP.

DIVULGAÇÃO

Comitê de Ética promove curso sobre Bioética
Dia 16 de junho último, no

anfiteatro da Fundação Padre
Albino, o Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) do curso de Me-
dicina (FAMECA) realizou o
mini-curso “Temas de Bioética”,
onde foram abordados assuntos
relevantes e atuais por membros
daquele Comitê.

Os assuntos abordados, bem
como seus apresentadores, fo-
ram “Transfusão de sangue em
testemunhas de Jeová”, pelo Dr.
Izídio Pimenta de Morais, pre-
sidente do Comitê; “Alimentos
Transgênicos”, pelo Dr. Dario
Ravazzi Ambrizzi; “Vulnerabi-
lidade”, pela Profª Drª Cibelle
Rocha Abdo, e “Ética na utili-
zação de células-tronco com fi-
nalidade terapêutica”, pelo Prof.
Ms. João Ricardo Araújo dos

Santos.
De acordo com o presiden-

te do Comitê de Ética em Pes-
quisa da FAMECA, “o Comitê
de Ética em Pesquisa é um co-
legiado interdisciplinar e inde-
pendente que deve existir nas
instituições que realizam pes-
quisas envolvendo seres huma-
nos no Brasil”. Dr. Izídio Pimen-
ta de Morais ressalta que esses
Comitês são criados para defen-
der os interesses dos sujeitos da
pesquisa em sua integridade e
dignidade e para contribuir no
desenvolvimento da pesquisa
dentro de padrões éticos.

O evento contou com parti-
cipação dos alunos das faculda-
des locais, bem como de pessoas
da comunidade interessadas nos
temas abordados.

Os professores palestrantes do curso.

DIVULGAÇÃO

Catanduva para dois dias e
meio de viagem até Rondônia,
onde o projeto está sendo de-
senvolvido.

De acordo com o acadêmi-
co de Medicina André Binotto,
o grupo de Catanduva levou
“data show” e apostilas educa-
tivas elaboradas pelos integran-
tes do projeto, material neces-
sário para a atuação, além de
medicamentos e alimentos arre-
cadados junto à comunidade. O
grupo retorna em agosto, sain-
do de Rondônia no dia 1º e che-
gando em São Paulo no dia 04.

Enfermagem realiza I Seminário de Pesquisa

O curso de Enfermagem
(FEC) das Faculdades Integra-
das Padre Albino promoveu dia
28 de junho, a partir das 11h00,
o I Seminário de Pesquisa, diri-
gido aos seus Docentes.

O Assessor Educacional da
Fundação Padre Albino, Prof.
Dr. Antônio Carlos Araújo, fez
a abertura do Seminário falan-
do sobre “Políticas de Pesquisa
das Faculdades Integradas Padre
Albino” e a Profa. Dra. Maria
Luiza Nunes Mamede Rosa, Co-
ordenadora do Núcleo de Pes-
quisa das Faculdades Integradas,
abordou o tema “Fazendo pes-
quisa: da elaboração do projeto
à busca por recursos” e em se-
guida começaram as apresenta-
ções das pesquisas.

Profa. Dircelene Jussara

Sperandio apresentou a pesqui-
sa “Avaliação de software - pro-
tótipo para Sistematização da
Assistência de Enfermagem”; as
professoras Antonia de Fátima
Zancheta Serradilha, Luciana
Miotto e Maristela Magri Ma-
gagnini apresentaram “Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos nos
Serviços de Saúde: Estudo de
Caso em dois hospitais escola do
interior Paulista” e a Profa. Vir-
tude Maria Soler, “Ética e On-
cologia: questões que envolvem
a assistência de enfermagem”.

Finalizando o Seminário, às
13h30, houve a apresentação de
projetos de pesquisa institucio-
nais 2007/2008 pela Coordena-
dora do Núcleo de Pesquisa da
Enfermagem, Profª Maria Regi-
na Lourenço Jabur.

Prof. Toninho Araújo abre o Seminário da Enfermagem.

IMPRENSA/FPA

Assistente Social do HPA ministra curso no Samu
A Assistente Social do Hos-

pital Padre Albino, Fátima Apa-
recida Cardoso da Silva, ministrou
dia 17 de julho aula no Curso de
Capacitação para Enfermeiros do
SAMU – Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência, realizado
no Centro de Zoonose.

O convite partiu do Coorde-
nador Geral do SAMU, Dr. Ricar-
do Alessandro Teixeira Gonsaga,
e os temas abordados pela assis-
tente social foram Formas de
Atendimento ao Público e Lin-
guagem de Comunicação e Hu-
manização.



JULHO 2007JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO 9

Irmãs Franciscanas abrem Livro de Ouro para reforma da Capela do HPA
As Irmãs Franciscanas da

Imaculada Conceição abriram
um Livro de Ouro para pedir aju-
da à comunidade para reforma da
Capela do Hospital Padre Albi-
no. A primeira etapa das obras
foi iniciada dia 25 de junho, está
orçada em vinte mil reais (mate-
rial e mão de obra) e deve termi-
nar em 40 dias. A capela tem área
total de 227,68 m2.

Nesta etapa será trocado o
beiral da capela, revisto o telha-
do, trocadas a testeira e as calhas
e feita a pintura externa (paredes
e esquadrias). “A capela do hos-
pital tem um significado grande
para muitas pessoas de Catandu-
va, que nela assistiram missas
celebradas por Padre Albino”,
disse irmã Ana Maria Custódio.
“Temos certeza que a comunida-
de vai nos ajudar na reforma”.

A CAPELA

De acordo com dados do

Museu Padre Albino, a capela do
Hospital Padre Albino, denomi-
nada Capela da Imaculada
Conceição, começou a ser cons-
truída por volta de 1940 e foi
inaugurada em 30/09/1952, com
a presença de autoridades locais
e do então Bispo da Diocese, D.
Lafayette Libanio.

Prof. Sérgio Bolinelli, dire-
tor do Museu, informa que “com
capacidade para cerca de 120
pessoas sentadas, a capela foi
construída com a frente voltada
para a rua Maranhão. No centro
do teto foi pintada uma imagem
de Nossa Senhora da Imacula-
da Conceição, obra do artista
Edwil Valzachi. Nos fundos, em
uma reentrância circular, ficava
o presbitério com o altar; sobre
a porta de entrada, o coro, ao
qual se chegava através de uma
escada em espiral. No porão da
Capela foi instalada a Farmácia
do hospital”.

De acordo com ele, ainda,
por volta de 1970, com a clien-
tela sempre crescendo (pacien-
tes da cidade e de mais de 20
municípios vizinhos) era preci-
so aumentar a área de atendi-
mento do hospital. Padre Albi-
no, com a anuência dos integran-
tes da Fundação Padre Albino,
passou a responsabilidade des-
se novo acréscimo ao Dr. Michel
Curi e Irmã Maria Celeste Fer-
nandes.

Detalhe do beiral sendo trocado

“As soluções na época eram
construir em outro local ou
“crescer para cima” no espaço
que restava”, conta Prof. Sérgio.
“Só que neste caso seria preciso
sacrificar os fundos da capela
onde ficava o altar. Consultado,
Padre Albino, que era tão zelo-
so pelo que fazia, entre diminuir
um pedaço da Capela e a cons-
trução de um prédio novo para
atender a tantos necessitados,
não teve dúvidas: “pode tirar o
pedaço da capela!”, disse. E foi
o que acabou acontecendo, com
a construção do Pavilhão “Lau-
do Natel” (Governador do Esta-
do que liberou verbas em torno
de 60% do valor total da obra),
inaugurado em 26/6/1976 (sem
a presença do Padre Albino, fa-
lecido em 19/9/1973)”, acres-
centa o diretor do Museu.

Prof. Sérgio lembra que na
Capela as missas eram freqüen-
tes, principalmente nas manhãs

de domingo, bem cedinho.
“Quando, em 1969, Padre Albi-
no deixou a responsabilidade da
Paróquia ao Padre Sylvio, pas-
sou a celebrar missas quase que
diárias na Capela. Pelas suas di-
ficuldades físicas de locomoção,
devido à idade e doença, era ge-
ralmente acompanhado por en-
fermeiro”, ressalta ele.

“Com o tempo, finaliza
Prof. Sérgio Bolinelli, ocorre-
ram pequenas mudanças inter-
nas na Capela, pela própria di-
minuição das missas de precei-
to. Pinturas externas foram rea-
lizadas; a escada retirada e o
coro desativado. Uma passarela
ligou diretamente os corredores
do Hospital à Capela e, há pou-
co tempo atrás, semanalmente,
às segundas-feiras, às 15 horas,
com a colaboração do Capelão
Padre Valdecyr e de sacerdotes
das várias Paróquias, ocorre a
Missa dos Doentes”.

FOTOS: ARQUIVO

Enfermagem desenvolve Programa de Educação em Saúde em empresa de Catanduva
O curso de Enfermagem

(FEC), com o objetivo de reali-
zar treinamento visando a qua-
lidade de vida no trabalho, de-
senvolveu o Programa “Educa-
ção em Saúde no Trabalho” na
empresa Eletro Metalúrgica
Vent Delta.

A Profª Maristela Ap. M.
Magagnini, responsável pela
disciplina “Processo de Cuidar
na Saúde do Trabalhador” infor-
mou que participaram do Pro-
grama os alunos do 3º ano e os
trabalhadores da empresa indi-
cados pela chefia, divididos em
três grupos de até 50 por horá-

rio – das 7h30 às 9h00, das 9h00
às 10h30 e das 10h30 às 12h00.

O Programa começou no dia
05 de junho com visita dos alu-
nos a fabrica; dia 12 foi aborda-
do o tema “Diabetes, Hiperten-
são e Qualidade de Vida no Tra-
balho: Definição, Tratamento,
Convívio com a doença, Medi-
das preventivas” e “O trabalha-
dor com hipertensão e diabetes”.
No dia 19 o tema foi “AIDS e
Saúde do Trabalhador: Defini-
ção, Tratamento, Convívio com
a doença, Medidas preventivas
e Assistência aos portadores do
HIV na cidade de Catanduva”.

O Programa foi encerrado no dia
26 com “Equipamento de Pro-
teção Individual: Definição,
Dever do empregador, Direitos
dos trabalhadores e Equipamen-
tos utilizados
na empresa”.

Empresas
interessadas no
desenvo lv i -
mento do Pro-
grama devem
entrar em con-

tato com a Secretaria do curso
de Enfermagem das Faculdades
Integradas Padre Albino pelo te-
lefone 3531.3228.

Aluna afere
pressão de
funcionário

da empresa.

DIVULGAÇÃO

Imagem de Nossa
Senhora, pintura de
Edwil Valzachi.
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GU  A  MED  CO
CLÍNICA MÉDICA

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

CLÍNICA MÉDICA/REUMATOLOGIA

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

DOENÇA DO SONO

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

ELETROCARDIOGRAFIA

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

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

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

GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASONOGRAFIA/SEXÓLOGA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

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

ACUPUNTURA

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

BRONCOSCOPIA

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

CARDIOLOGIA

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

CIRURGIA GERAL

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

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

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

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO DA FACE

E QUEIMADURAS

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

CIRURGIA VASCULAR

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

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA

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

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

MEDICINA DO TRABALHO

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

NEFROLOGIA

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

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)

Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral

eletroneuromiografia e potenciais
evocados auditivo e visual

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

Especialização em dores de cabeça
Eletroencefalografia computadorizada e

mapeamento cerebral

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

NUTROLOGIA

(Obesidade e Emagrecimento)

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA E
LENTES DE CONTATO

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

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

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

ORTOPEDIA/MEDICINA
ESPORTIVA/TRAUMATOLOGIA

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

OTORRINOLARINGOLOGIA

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

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

PEDIATRIA

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

PEDIATRIA E  PUERICULTURA

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

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS

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

PSIQUIATRIA

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

REUMATOLOGIA

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

UROLOGIA

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

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

• Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº.
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A Associação de Voluntários
do Hospital Padre Albino (AVO-
HPA) integrou ao seu quadro, nos
meses de março, abril e maio, trin-
ta novos voluntários, sendo três de
Itajobi, um de Palmares Paulis-
ta, um de Paraíso, um de Cati-
guá e um de Marapoama; os 23
restantes são de Catanduva, sen-
do que dois, por estudarem e
morarem em Barretos, fazem o
trabalho voluntário aos sábados.

Irmã Ana Maria Custódio,
presidente da AVOHPA, infor-
mou que os novos integrantes
passaram por treinamento, re-
cebendo orientações quanto ao
trabalho voluntário e também
com relação aos cuidados que
devem ter no ambiente hospi-
talar, este com a enfermeira
Patrícia Sanches, da Comissão
de Controle de Infecção Hos-

pitalar, e por fim visitaram os
setores do hospital para esco-
lher em qual deles atuar. Os
novos voluntários estão pres-
tando serviço na Maternidade,
Pediatria, 3º e 4º andares, He-
modiálise, UTQ e Unidade de
Urgência e Emergência; três
voluntárias fazem trabalhos ma-
nuais (bordado, crochê, frivole-
te) na sala AVOHPA.

De acordo com irmã Ana
Maria, a AVOHPA conta agora
com 52 voluntários, mas ainda há
setores do hospital que precisam
deste trabalho. “Os que quise-
rem, serão muito bem-vindos”,
disse ela. A pessoa interessada
em ser voluntário precisa ir até o
Hospital Padre Albino e procu-
rar pela irmã Ana Maria Custó-
dio para entrevista e preenchi-
mento do termo de adesão.

AVOHPA

Jalecos rosa
Dia 31 de maio, em sua reu-

nião mensal, a Associação dos
Voluntários do Hospital Padre
Albino entregou jalecos rosa a
vinte voluntários, após atuarem
50 horas como estagiários e re-
ceberem avaliação satisfatória.

Irmã Ana Maria Custódio,
presidente da AVOHPA, explica
que todo voluntário deve passar
por esse estágio e, se aprovado,

Voluntários após treinamento.

tem o direito de usar o jaleco rosa,
que é a cor universal do volunta-
riado. Ela ressalta que ainda pre-
cisa de voluntários “dispostos a
doar seu tempo, amor e carinho
aos nossos pacientes”.

As pessoas interessadas em
tornarem-se voluntárias da AVO-
HPA devem entrar em contato
com Irmã Ana Maria pelo tele-
fone 3531.3000 ou 3531.3034.

Voluntários com avaliação satisfatória recebem jaleco rosa.

AVOHPA

Vereador de Ariranha parabeniza pelo
atendimento dos hospitais

O presidente da Câmara
Municipal de Ariranha, Fausto
Junior Stopa, enviou ao presi-
dente da Diretoria Administrati-
va da Fundação Padre Albino,
Dr. Olegário Braido, cópia da
Moção de Congratulações e Pa-
rabéns do vereador Ademir Apa-
recido da Silva aprovada na reu-
nião realizada dia 19 de junho
último.

Na moção o vereador Ade-
mir requer que sejam consigna-
dos na ata dos trabalhos daquela
sessão “votos de congratulações
e parabéns ao Hospital Emílio
Carlos, através do Presidente da
Diretoria Administrativa da Fun-

dação Padre Albino, Dr. Olegá-
rio Braido, pelos relevantes ser-
viços prestados no atendimento
médico à população de Arira-
nha”. O vereador frisa que “os
pacientes mais necessitados são
encaminhados constantemente
para o Hospital Emílio Carlos,
sendo importante que se desta-
que que o atendimento médico
prestado pelo homenageado é
referência”.

O vereador Ademir Apare-
cido da Silva fez Moção seme-
lhante para o Hospital Padre Al-
bino parabenizando o seu Dire-
tor Clínico, Dr. Pedro Celso Ri-
beiro Bazilli.

A AVOHPA está fazendo campanha para o Banco de Leite
Humano do Hospital Padre Albino, solicitando a doação de vidros
de maionese com tampa plástica ou vidros de Nescafé.

As pessoas que tiverem desses vidros e quiserem doar devem
enviar para o Hospital Padre Albino, Sala da AVOHPA, ou ligar
para 3531.3034 e falar com Irmã Ana Maria Custódio.

Campanha para o Banco de Leite

AVOHPA integra 30 novos voluntários

Festa junina na Hemodiálise e Pediatria
A AVOHPA – Associação

de Voluntários do Hospital
Padre Albino promoveu dias
20 e 21 de junho festa junina
na Hemodiálise. A descontra-
ção ficou por conta do bingo,

Familiares de pacientes participaram da festa na Pediatria.

com prêmios para todos os pa-
cientes.

Na Pediatria a festa juni-
na foi realizada no dia 22, com
brincadeiras e brindes para os
pequenos pacientes.
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Toma posse a Congregação das Faculdades Integradas
Dia 22 de junho, às 20h00,

na Coordenadoria Geral da Fun-
dação, foi realizada a sessão so-
lene de posse da Congregação
das Faculdades Integradas Padre
Albino, composta por nove
membros.

Abrindo a solenidade, o pre-
sidente da Diretoria Administra-
tiva da Fundação Padre Albino,
Dr. Olegário Braido, empossou o
Diretor Geral e o Vice-Diretor das
Faculdades, Dr. Nélson Jimenes
e Dr. Antonio Hércules, respecti-
vamente, passando em seguida a
palavra ao Diretor Geral.

Dr. Nélson Jimenes renovou
saudações aos presentes e frisou
que a instalação da Congregação
é um marco histórico, comparan-
do-a à criação de uma faculdade
e por ser “um passo em busca de
progresso”. Citou o dia
20.10.2004 como início dos tra-
balhos do processo de transferên-
cia das Instituições Isoladas em
Faculdades Integradas; na épo-
ca, lembrou, a pasta da Educa-
ção da Fundação estava aos cui-
dados do Prof. Nélson Lopes
Martins. Comentou terem sido
inúmeras as sessões de consci-
entização a partir da reunião de
04.12.2004, quando se reuniram
diretores, coordenadores, profes-
sores e dirigentes. Segundo ele,
naquela data, “houve ampla dis-
cussão sobre a representação de
docentes e alunos na futura Con-
gregação e órgãos de decisão e
de como seriam escolhidos os di-
retores, os coordenadores e re-
presentantes docentes e discen-
tes; todos, na ocasião mostran-
do-se favoráveis às necessidades
de mudanças”.

Dr. Jimenes ressaltou a es-
tratégia da Fundação de montar
uma equipe com pessoal de seu
próprio quadro para a nova con-
figuração das FIPA – a nomea-
ção da Coordenadora Pedagógi-
ca, Profª Drª Dulce Vendrúsco-
lo, e do Secretário Geral, Prof.
Sidnei Stuchi. Fez agradecimen-
tos especiais ao Dr. Olegário
Braido e Prof. Nélson Lopes
Martins pela sua indicação como
Diretor das FIPA e ao Dr. Anto-
nio Hércules pelo aceite em com-
por a Diretoria como Vice. Ci-
tou também predicativos de cada

membro da nova Congregação
com o intuito de desenhar a qua-
lidade de sua composição. A se-
guir, procedeu à leitura dos se-
guintes dispositivos regimentais
sobre os órgãos colegiados da
nova Instituição de Ensino que
interessavam diretamente aos
integrantes da Congregação –
Congregação, Diretoria e Conse-
lho de Coordenadorias.

O Diretor Geral informou
que o espaço físico para a insta-
lação administrativa das FIPA
está sendo providenciado no pri-
meiro andar da ala das faculda-
des, ao lado das Coordenadorias
de Medicina e Enfermagem, no
prédio do Hospital Emílio Car-
los. Informou também que estão
em andamento providências para
a padronização dos documentos
das secretarias, a instalação e ela-
boração de regulamentos de ou-
tros órgãos. Aproveitando a
oportunidade, já atribuiu a pri-
meira tarefa, distribuindo exem-
plares do primeiro regulamento
já formatado - o das Bibliotecas
das Faculdades Integradas, que
deverá ser alvo de votação na
próxima reunião.

Colocada a palavra livre, di-
versos presentes fizeram breves
pronunciamentos, cuja tônica foi
o agradecimento pelo convite e
a disposição para o trabalho em
prol da Fundação, legado do
Monsenhor Albino.

A Congregação das Faculda-
des Integradas Padre Albino está
assim composta:

Dr. Nélson Jimenes, Diretor
Geral, seu presidente;

Dr. Antonio Hércules, Vice-
Diretor;

Drª Dulce Maria Silva Ven-
drúscolo, Coordenadora Pedagó-
gica;

Dr. José Alves de Freitas, re-
presentante dos Coordenadores
de Curso;

Prof. Benedito Lenoi dos
Santos, representante do Corpo
Docente;

Sr. Jesué Joaquim, represen-
tante da Sociedade Civil Orga-
nizada (Associação dos Fornece-
dores de Cana da Região de Ca-
tanduva);

Vinícius Gutierrez Parise, re-
presentante do Corpo Discente;

LUIS ISSAMU

Padre José Rubens Domin-
gues, representante da Mantene-
dora;

Prof. Nélson Lopes Martins,
representante da Diretoria Ad-
ministrativa da Fundação.

A Congregação das Facul-
dades Integradas Padre Albino
é o órgão superior de delibera-

Instalação da Congregação: marco histórico.

ção em matéria administrativa,
didático-científica e disciplinar
e reúne-se, ordinariamente, no
início e no fim de cada ano leti-
vo e, extraordinariamente, quan-
do convocada pelo Diretor, por
iniciativa própria ou a requeri-
mento de 1/3 dos membros que
a constituem.

Alysson Mascaro é nomeado para a
Comissão do Ensino Jurídico da OAB-SP

O jurista Alysson Leandro
Mascaro foi nomeado pelo Pre-
sidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Secção São Pau-
lo, Luiz Flávio Borges D´Urso,
para integrar a Comissão de En-
sino Jurídico da OAB paulista.

A Comissão do Ensino Ju-
rídico da OAB é a responsável
legal pela abertura e pelo reco-
nhecimento dos cursos de Direi-
to. Toda faculdade de Direito,
quando de sua abertura ou em
cada renovação de reconheci-
mento, tem que passar pelo cri-
vo do MEC e da OAB. As co-
missões são estaduais, portanto
Mascaro será avaliador das fa-
culdades de Direito do Estado de
São Paulo. A Comissão é com-
posta por dezessete juristas de
renome nacional, presididos
pelo Dr. Sérgio Salomão Shecai-
ra, professor da USP.

Alysson Leandro Mascaro

foi indicado para a Comissão de-
vido à sua trajetória no ensino
jurídico. Formado pela tradicio-
nal Faculdade de Direito do Lar-
go São Francisco, Doutor em
Direito aos 26 anos de idade e
Livre-Docente aos 30 anos na
USP, é um dos pensadores do Di-
reito de maior renome nacional.
Professor da Faculdade de Direi-
to e da Pós-Graduação em Direi-
to da Universidade Presbiteri-
ana Mackenzie, lidera os gru-
pos de pesquisa dessa univer-
sidade paulista. Em Catandu-
va, é Coordenador do Curso de
Direito das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino, que foi
considerada, pela OAB, expe-
riência exemplar A posse formal
da Comissão de Ensino Jurídi-
co será em agosto, em São Pau-
lo, em cerimônia solene presi-
dida pelo presidente da OAB,
Luiz Flávio D’Urso.

Fundação começa preparar a
XVI Semana Monsenhor Albino

A Coordenadoria Geral da
Fundação Padre Albino iniciou
neste mês de julho os preparati-
vos da XVI Semana Monsenhor
Albino, que será realizada de 17
a 23 de setembro próximo.

Uma reunião com a presen-

ça de representantes de todos
os Departamentos mantidos foi
realizada dia 05 de julho, quan-
do se discutiu a programação
e foi solicitado a cada um que
preparasse a sua atividade para
a Semana.


