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Fundação vai instalar Serviço de Radioterapia
A Fundação Padre Albino assinou dia 24 de janeiro último con-

trato com a empresa americana Varian para a compra de equipa-
mento para instalação do seu Serviço de Radioterapia. A inaugura-
ção está prevista para o final deste ano. Página 09.

Hospitais da FPA atendem mais de
140 mil pessoas em 2007

Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, somando apenas as
internações e a Unidade de Urgência e Emergência (Pronto Socor-
ro/HPA) e o Ambulatório de Ensino (HEC), atenderam 140.113
pessoas em 2007. Página 11.

Faculdades Integradas oferecem
12 cursos de Pós-Graduação

As Faculdades Integradas Padre Albino, através do seu Cen-
tro de Pós-Graduação, estão com inscrições abertas para doze
cursos de Pós-Graduação nas áreas de Administração, Direito,
Educação Física, Enfermagem e Medicina, destinados a profis-
sionais com curso superior. As aulas terão início em março pró-
ximo. Página 06.

HPA inicia programa 5S em busca
da Qualidade Hospitalar

O Hospital Padre Albino implanta neste mês de fevereiro o
Programa 5S, método de origem japonesa que visa a organização
de ambientes. É o primeiro passo em busca da qualidade hospita-
lar. Página 07.

DIVULGAÇÃO

FPA faz pedidos a Barões de Luxemburgo
A Fundação Padre Albino encaminhou pedidos de investimento/

doações para os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos à Baronesa
Gaelle Janssen e ao Barão Hubert D’Schorlemer, de Luxemburgo.
Em visita a Catanduva, eles atenderam o presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação, Dr. Olegário Braido. Última página.

COLÉGIO DE APLICAÇÃO

Hospital Emílio Carlos também
terá trabalho voluntário

A exemplo do Hospital Padre Albino, o Hospital Escola Emí-
lio Carlos também terá trabalho voluntário, que será coordenado
pela AVOHPA. Pessoas interessadas em trabalhar voluntariamente
no hospital já podem fazer sua inscrição. Página 08.

COMO VIRAR BIXO O Colégio de Aplicação Unifipa promoveu
para os seus alunos do Ensino Médio uma palestra com dicas
para quem quer ser aprovado no vestibular de uma universidade
de qualidade. Última página.

Baronesa Gaelle e Barão Hubert, ladeados por Dr. João
Pedro Gomieri, Dr. Olegário Braido e assessores.

Direito tem alta aprovação no
exame de Ordem da OAB

Os alunos do curso de Direito das Faculdades Integradas Padre
Albino obtiveram expressiva aprovação no último exame da OAB.
Dos participantes, 50% conseguiram habilitação para a segunda
fase dessa prova. Página 11.

Administração proporciona inclusão
digital a deficientes visuais

O curso de Administração das Faculdades Integradas Padre
Albino vai proporcionar a inclusão digital para deficientes visuais
com o oferecimento de um curso gratuito de informática. Página 7.

90 anos do Padre Albino em Catanduva
O Museu Padre Albino prepara uma exposição para comemorar

os 90 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva. Página 07.
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Sinto saudades
Clarice Lispector

 Sinto saudades de tudo que marcou a
minha vida.

Quando vejo retratos, quando sinto chei-
ros, quando escuto uma voz, quando me
lembro do passado...Eu sinto saudades...

Sinto saudades de amigos que nunca
mais vi, de pessoas com quem não mais fa-
lei ou cruzei...

Sinto saudades da minha infância, do
meu primeiro amor, do meu segundo, do ter-
ceiro, do penúltimo e daqueles que ainda vou
ter, se Deus quiser...

Sinto saudades do presente, que não
aproveitei de todo, lembrando do passado e
apostando no futuro...

Sinto saudades do futuro, que se ideali-
zado, provavelmente não será do jeito que
eu penso que vai ser...

Sinto saudades de quem me deixou e
de quem eu deixei!

De quem disse que viria e nem apare-
ceu; de quem apareceu correndo, sem me
conhecer direito, de quem nunca vou ter a
oportunidade de conhecer.

Sinto saudades dos que se foram e de
quem não me despedi direito! Daqueles que
não tiveram como me dizer adeus; de gente
que passou na calçada contrária da minha
vida e que só enxerguei de vislumbre!

Sinto saudades de coisas que tive e de
outras que não tive, mas quis muito ter!

Sinto saudades de coisas que nem sei
se existiram.

Sinto saudades de coisas sérias, de coi-
sas hilariantes, de casos, de experiências...

Sinto saudades dos livros que li e que

me fizeram viajar!
Sinto saudades dos discos que ouvi e

que me fizeram sonhar.
Sinto saudades das coisas que vivi e das

que deixei passar, sem curtir na totalidade.
Quantas vezes tenho vontade de encon-

trar não sei o que... não sei onde... para res-
gatar alguma coisa que nem sei o que é e
nem onde perdi...

Vejo o mundo girando e penso que po-
deria estar sentindo saudades em japonês,
em russo, em italiano, em inglês... mas que
minha saudade, por eu ter nascido no Bra-
sil, só fala português, embora, lá no fundo,
possa ser poliglota. Aliás, dizem que costu-
ma-se usar sempre a língua pátria, esponta-
neamente, quando estamos desesperados...
Para contar dinheiro...fazer amor... declarar
sentimentos fortes... Seja lá em que lugar
do mundo estejamos.

Eu acredito que um simples “I miss
you”, ou seja lá como possamos traduzir
saudade em outra língua, nunca terá a mes-
ma força e significado da nossa palavrinha.
Talvez não exprima corretamente a imensa
falta que sentimos de coisas ou pessoas que-
ridas.

E é por isso que eu tenho mais sauda-
des... Porque encontrei uma palavra para usar
todas as vezes em que sinto este aperto no
peito, meio nostálgico, meio gostoso, mas que
funciona melhor do que um sinal vital quan-
do se quer falar de vida e de sentimentos.

Ela é a prova inequívoca de que somos
sensíveis! De que amamos muito o que ti-
vemos... E lamentamos as coisas boas que
perdemos ao longo da nossa existência...

Só dê ouvidos a quem te ama...
por Pe. Fábio de Melo, scj.

Só dê ouvidos a quem te ama. Outras opi-
niões, se não fundamentadas no amor, podem
representar perigo.

Tem gente que vive dando palpite na vida
dos outros. O faz porque não é capaz de viver
bem a sua própria vida. É especialista em re-
ceitas mágicas de felicidade, de realização, mas
quando precisa fazer a receita dar certo na sua
própria história, fracassa.

Tem gente que gosta de fazer da vida alheia
a pauta principal de seus assuntos. Tem solu-
ção para todos os problemas da humanidade,
menos para os seus. Dá conselhos, propõe so-
luções, articula, multiplica, subtrai, faz de tudo
para que o outro faça o que ele quer.

Só dê ouvidos a quem te ama, repito. Cui-
dado com as acusações de quem não te conhe-
ce. Não coloque sua atenção em frases que te
acusam injustamente. Há muitos que vão feri-
dos pela vida porque não souberam esquecer
os insultos maldosos. Prenderam a atenção nas
palavras agressivas e acreditaram no conteúdo
mentiroso delas.

Há muitos que carregam o fardo perma-
nente da irrealização porque não se tornaram
capazes de esquecer a palavra maldita, o insul-

to agressor. Por isso repito: só dê ouvidos a
quem te ama. Não se ocupe demais com as opi-
niões de pessoas estranhas. Só a cumplicidade
e conhecimento mútuo podem autorizar alguém
a dizer alguma coisa a respeito do outro.

Ando pensando no poder das palavras. Há
palavras que bendizem, outras que maldizem.
Descubro cada vez mais que Jesus era especia-
lista em palavras benditas. Quero ser também.
Além de bendizer com a palavra, Ele também
era capaz de fazer esquecer a palavra que amal-
diçoou.

Evangelizar consiste em fazer o outro es-
quecer o que nele não presta, e que a palavra
maldita insiste em lembrar.

Quero viver para fazer esquecer... Queira
também. Nem sempre eu consigo, mas eu não
desisto. Não desista também. Há mais beleza
em construir que destruir.

Repito: só dê ouvidos a quem te ama. Tudo
mais é palavra perdida, sem alvo e sem motivo
santo.

Só mais uma coisa. Não te preocupes tan-
to com o que acham de ti. Quem geralmente
acha não achou nem sabe ver a beleza dos aves-
sos que nem sempre tu revelas. O que te salva
não é o que os outros andam achando, mas é o
que Deus sabe a teu respeito.
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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 - Dr. José Augusto de Camargo Gabas
02 - Sebastião Laurindo

Cláudia Lecinia Correa
03 - Sandra Rodrigues

Meire Helena Silva de Amaral
Rodrigo da Silva

04 - Tereza Freguia Ferreira
Suellen Cardoso dos Santos Castro
Flávia Ceron Gianipero

05 - Olga Sueli Angelon Delmonico
06 - Verônica Aparecida Evaristo
07 - Sebastião Barbosa da Silva

Ana Maria Teodoro
Paulo Roberto de Oliveira
Luciana Suzigan Teodoro
Karen de Cássia Joaquim

10 - Audenir Aparecida Pexe
11 - Márcia Maria Michelan Franco
12 - Tatiana Priscila Nezinho de Souza
13 - Juliano Aparecido Barbosa
14 - Doraci de Oliveira
15 - Sonia Sueli Zampieri Brito

Elisabete Lipra
16 - Paula Gabriela Alves
17 - Evandro de Jesus Pedro

Daiane de Fátima Sando
18 - Maria José de Paula

Carmen Silvia Lourenço Salvino
19 - Florinda Buqui

Fernanda Ap. Leite Farag Salviano
Fabrício Aparecido Batista da Silva

20 - Camila de Almeida Pinheiro
Edmara Aparecida San Felice

21 - Neide Naranjo
22 - Maria Helena Mendes

Antonia Benedita Carmosini
Dr. José Paulo Nardi
Patrícia do Amaral Giacomassi
Jandira Cristina Peres Balduim
Hérica Luiza de Jesus

23 - Dr. José Luis Sampaio Martins
Daniela de Cássia Brito

24 - Marli Pereira
Márcio Correa de Almeida

26 - Maria Clarete Mossambani de Oliveira
27 - Rosimara de Campos
28 - Deolinda Mutti

Jalifi Alves
29 - Maria Inês Tadeu Vieira

Luciani Coelho
Márcio Aparecido Marques

30 - Jefferson Rodrigo Urbano Alves

marçomarço

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

31 - Fátima Pinto Cajuela
Márcia José Alves Dezidério
Dr. Sidney Ivo Gerlack
Valdercilia Selma Pinchini Benatti

Hospital Emílio Carlos

01 - Diná Luiz de Oliveira da Silva
02 - Rosimeire Perpétua Correa de Andrade

Talles Josuel Rodrigues Martins Santos
03 - Izildinha Benevente

Regina Baldo de Oliveira Lima
Andréia Peres

05 - Carina Maria Bucardi
06 - Sonia Regina Aparício Azevedo
09 - Lucilaine Felipine das Neves
10 - Rosa Alves Silva
11 - Débora Perpétua Maria Pereira
12 - Alexandre José Almendros
13 - Valquiria Ferreira
14 - Patrícia Guaresi Bueno

Patrícia de Sousa Santos
15 - Luzia Eleutério da Silva

Nadir Alves da Silva
Lucilene dos Santos Toscaro Martine
Gislaine dos Santos
Ana Letícia Bueno Najm

17 - Antonio Pereira Filho
18 - Jéferson Marcelo Pereira
19 - José Estevo

Cláudia Aparecida Gomes da Silva
20 - Fernando Aparecido Graviel
22 - Marta Ramos de Souza
24 - Ivaldecira Biani

Talita Correa Rocha
25 - Irene Silva Benetti

Lucimara Fernanda Brolini
Renata Moreti

27 - Ângela Maria dos Santos Sbravatti
Adriano Polo

29 - Rita de Cássia Brabo de Almeida
Elias da Motta

31 - Valéria da Silva Medeiros
FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO

Curso de Medicina

05 - Prof. Roberto Jorge
10 - Prof. Jorge Luís dos Santos Valiatti
14 - Prof. Manoel de Souza Neto
16 - Profa. Adriana B. Paoliello Paschoalato
20 - Prof. Néder Abdo
21 - José Ricardo de Sousa
24 - Mairto Roberis Geromel

Prof. José Antonio Sanches
25 - Prof. Júlio César Fornazari
28 - Prof. Manzélio Cavazzana Junior
31 - Tânia Regina Bortolozzo

Curso de Enfermagem

01 - Profa. Vanda Aparecida Manfredo
21 - Profa. Trindade R. Nobalbos Roman
28 - Kamila Della Libera Gambarini

Curso de Educação Física

08 - Prof. José Cione Neto
11 - Marcos Roberto Marsaro
15 - Profa. Neusa Ap. Severino de Matos
16 - Prof. Sérgio Ricardo dos Santos
23 - Giuliano César Mancini
24 - Luciano Carlos Santanta

Cursos de Direito e Administração

01 - Prof. Alysson Leandro Barbate Mascaro
10 - Profa. Sidnéia Izildinha Roque Marçal
22 - Débora Bernadete de Barros

Colégio de Aplicação

16 - Profa. Keli Cristina dos Santos
23 - Mário Sérgio Soares da Silva
26 - Tânia Aparecida da Silva Oliveira
27 - Prof. José Marcos Guarnieri Barbosa
29 - Prof. Arnaldo Rodrigues dos Reis

Padre Albino Saúde

09 - Maria Silvanira Soares
12 - Renata Cristiane Armiato
30 - Carla Monize Rodrigues Albani

Recanto Monsenhor Albino

09 - Disolina Faria
22 - Conceição Imaculada de C. Guirado

Coordenadoria Geral

17 - Dr. Nélson Gomes Hespanha
20 - Rogério Goltardo
23 - Dr. Flávio Fernando Pascolat
30 - Dra. Adriana Borges Rodrigues

Membros do Conselho de Curadores

17 - João Antonio Corniani
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Antes de ser o mais bonito,
seja autêntico e triunfará.
Antes de ser o mais inteligente,
esforce-se mais, e conseguirá.
Antes de ser mais bem vestido,
seja simples e encantará.
Antes de colecionar amores,
procure o verdadeiro, e se realizará.
Antes de acabar diante de um amor perdido,
valorize-se, goste mais de você, e não sofrerá.
Antes de mostrar que é um gênio,
mostre que é capaz de fazer
o que os outros têm preguiça,
e vencerá.
Antes de se sentir derrotado,
pense que muitos desistiram
antes mesmo de começar.
Pois Deus fez abismos
para que o homem compreendesse as monta-
nhas.
Fez o fogo, para que o homem valorizasse as
águas.
E fez você, para que com ele descobrisse
a vida que há pela frente
e encontrasse a felicidade.
Portanto, seja feliz,
seja amigo,
seja amável,
seja antes de tudo,
você!

Colaboração: Cidinha/Fameca (anfiteatro)

Antes de tudo

MARÇO
1º  – Dia do Turismo
02 – Dia da Oração
05 – Dia do Filatelista
07 – Dia do Fuzileiro Naval
08 – Dia Internacional da Mulher
10 – Dia do Sogro e do Telefone
12 – Dia do Bibliotecário
14 – Dia Mundial da Poesia e do Vendedor

de Livros
15 – Dia do Consumidor e do Circo
19 – Dia Nacional do Artesão, do Carpin-

teiro e da Escola
21 – Início do Outono

Dia Internacional para Eliminação da
Discriminação Racial

23 – Dia Mundial do Meteorologista
26 – Dia do Cacau
27 – Dia Mundial do Teatro
28 – Dia do Diagramador e do Revisor
30 – Dia Mundial da Juventude
31 – Dia Nacional da Saúde e da Nutrição,

da Integração Nacional e Aniversário
do Golpe Militar de 1964

Datas Comemorativas

Giórgia Cristina da Silva e Geo-
vana Nicole da Silva, gêmeas, têm
hoje 8 anos, moram em Catanduva e
cursam a 3ª série do Ensino Funda-
mental.

As duas levam uma vida normal,
freqüentam a escola, fazem natação
- até ganharam medalha em compe-
tições, são disciplinadas, gostam de
passear, fazer roupas para bonecas e
dizem que vão ser estilistas. No en-
tanto, como acontece hoje, nem tudo
foram flores na vida das duas.

A mãe de Giórgia e Geovana,
Edna Aparecida Silvério, conta que elas nas-
ceram de parto prematuro, em Santo André
(SP), e quando saíram do berçário estavam
com infecção urinária. O pediatra diagnos-
ticou infecção causada por uma bactéria
chamada Protues. “Passamos por vários
pediatras, foram feitos muitos exames e
nada de melhora”, conta D. Edna. A mãe
disse que as meninas choravam muito com
dor abdominal e, desesperada com o sofri-
mento das filhas, decidiu, por conta própria,
fazer ultra-som, quando foram detectadas
pedras nos rins.

Ainda morando em Santo André, D.
Edna passou por vários nefrologistas, mas
não encontrou solução para o caso. Mudan-
do-se para Catanduva, consultou Drº Silvio
Coelho, que encaminhou o caso para o Drº
Luís Lázaro Ayusso, que verificou os exa-
mes feitos e pediu novos exames, descobrin-
do que as meninas tinham cálcio em exces-
so na urina como causa das pedras nos rins.
Uma Densitometria Óssea constatou que
Giórgia e Geovana estavam com osteopo-
rose lombar e no fêmur. Dr. Luís Ayusso
informou D. Edna que o tratamento deveria
se estender por seis anos.

O tratamento ambulatorial vem dando
resultado e as meninas passaram a fazer os
retornos a cada três meses. D. Edna disse
que não sabe como agradecer a atenção que
recebe no Hospital Emílio Carlos, começan-

do pelas funcionárias do Agendamento -
Tânia, Carina, Cibele e, principalmente,
Sônia Fávero, a nutricionista Patrícia, as
auxiliares administrativas que trabalham no
Ambulatório, o corpo de Enfermagem, Ce-
cília Nogueira, pessoa muito educada e ge-
nerosa, estudantes e residentes de medici-
na, Dr. Sílvio Coelho e, de modo muito es-
pecial, Drº Luís Lazaro Ayusso, “não só
como médico, mas como um amigo, pois
mesmo não tendo consulta marcada somos
atendidas a qualquer momento, até por te-
lefone”, ressalta ela. “Peço para Deus ilu-
miná-lo cada vez mais com muita sabedo-
ria para ajudar a todos que precisam, prin-
cipalmente as crianças”.

Quanto ao atendimento no Ambulató-
rio do Hospital Emílio Carlos, D. Edna diz
que “pode até haver igual, mas melhor não”.

História de paciente
Giórgia Cristina da Silva e Geovana Nicole da Silva

DIVULGAÇÃO

Vida
Já perdoei erros quase imperdoáveis,
tentei substituir pessoas insubstituíveis
e esquecer pessoas inesquecíveis.
Já fiz coisas por impulso,
Já me decepcionei com pessoas
quando nunca pensei me decepcionar,
mas também decepcionei alguém.
Já abracei para proteger,
Já dei risada quando não podia.
Já fiz amigos eternos,
já amei e fui amado,
mas também já fui rejeitado.
Já fui amado e não soube amar.
Já gritei e pulei de tanta felicidade,
já vivi de amor e fiz juras eternas, 
mas “quebrei a cara” muitas vezes!
Já chorei ouvindo música e vendo fotos.
Já liguei só pra escutar uma voz.
Já me apaixonei por um sorriso.
Já pensei que fosse morrer de tanta saudade
E tive medo de perder alguém especial
(e acabei perdendo)! Mas sobrevivi!
E ainda vivo!
Não passo pela vida...
e você também não deveria passar.
Viva! Bom mesmo é ir a luta com determinação,
abraçar a vida e viver com paixão,
perder com classe e vencer com ousadia,
porque o mundo pertence a quem se atreve
e a vida é muito, muito para ser insignificante.

 Charles Chaplin

 Materiais Elétricos e Iluminação

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

e-mail: eletromais@eletromais.com.br

• Serviços de Alta Tensão
• Cabines de Medição • Cabines

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

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

• Fabricação Própria de Postes de Concreto

ELETROMAIS, a energia positiva de Catanduva e Região.
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As poderosas propriedades da linhaça
Nos últimos anos tem-se

publicado uma grande quanti-
dade de informação sobre os
efeitos curativos da semente de
linhaça moída.

Os investigadores do Institu-
to Científico para Estudo da Li-
nhaça do Canadá e dos Estados
Unidos têm focado sua atenção no
rol desta semente na prevenção e
cura de numerosas doenças dege-
nerativas. As investigações e a
experiência clínica têm demons-
trado que o consumo em forma
regular de semente de linhaça, tor-
rada e triturada, previne ou cura
as seguintes doenças:

CÂNCER: de mama, de prós-
tata, de colon, de pulmão, etc., etc

A semente de linhaça contém
27 componentes anti-canceríge-
nos, um deles é a Lignina. A se-
mente de linhaça contém 100 ve-
zes mais Lignina que os melhores
grãos integrais. Nenhum outro ve-
getal conhecido até agora iguala
essas propriedades. Protege e evi-
ta a formação de tumores. Só no
câncer se recomenda combinar
semente de linhaça moída com
queijo cottage baixo em calorias.

BAIXA DE PESO: A linha-
ça moída é excelente para baixa
de peso, pois elimina o colesterol
em forma rápida. Ajuda a contro-
lar a obesidade e a sensação des-
necessária de apetite, por conter
grandes quantidades de fibra die-
tética (têm cinco vezes mais fibra

Ao dizer alguma coisa, cuide para que suas palavras
não sejam piores que o seu silêncio.  Anônimo

que a aveia). Se você deseja bai-
xar de peso, tome uma colher a
mais pelas tardes.

SISTEMA DIGESTIVO:
Prevêem ou cura do câncer de
colon. Ideal para artrite, prisão de
ventre, acidez estomacal. Lubri-
fica e regenera a flora intestinal.
Expulsão de gases gástricos. É um
laxante por excelência. Previne os
divertículos nas paredes do intes-
tino. Elimina toxinas e contami-
nadores. A linhaça contém em
grandes quantidades dos dois ti-
pos de fibras dietéticas solúvel e
insolúvel. Contém mais fibra que
a maioria dos grãos.

SISTEMA NERVOSO: É
um tratamento para a pressão. As
pessoas que consomem linhaça
sentem uma grande diminuição da
tensão nervosa e uma sensação de
calma. Ideal para pessoas que tra-
balham sob pressão. Melhora as
funções mentais dos anciãos, me-
lhora os problemas de conduta
(esquizofrenia). A linhaça é uma
dose de energia para teu cérebro,
porque contém os nutrientes que
reduzem mais urotransmissores
(reanimações naturais).

SISTEMA IMUNOLÓGI-
CO: A linhaça alivia alergias, é
efetiva para o Lupus. A semente
de linhaça, por conter os azeites
essenciais Omega 3, 6, 9 e um
grande conteúdo de nutrientes que
requeremos constantemente, faz
com que nosso organismo fique

menos doente, por oferecer uma
grande resistência às doenças.
Contém grandes quantidades de
rejuvenescedor, pois retém o en-
velhecimento. A linhaça é útil para
o tratamento da anemia.

SISTEMA CARDIOVAS-
CULAR: É ideal para tratar a ar-
teriosclerose, elimina o colesterol
aderido nas artérias, esclerose
múltipla, trombose coronária, alta
pressão arterial, arritmia cardíaca,
incrementa as plaquetas na pre-
venção da formação de coágulos
sanguíneos. É excelente para re-
gular o colesterol ruim. O uso re-
gular de linhaça diminui o risco
de padecer de doenças cardiovas-
culares. Uma das características
únicas da linhaça é que contém
uma substância chamada taglan-
dina, que regula a pressão do san-
gue e a função arterial e exerce
um importante papel no metabo-
lismo de cálcio e energia. O Dr. J
H. Vane ganhou o prêmio Nobel
de Medicina em 1962 por desco-
brir o metabolismo dos azeites
essenciais Omega 3 e 6 na pre-
venção de problemas cardíacos.

RETENÇÃO DE LÍQÜI-
DOS: O consumo regular de li-
nhaça ajuda os rins a excretar água
e sódio. A retenção de água (Ede-
ma) acompanha sempre a infla-
mação de tornozelos, alguma for-
ma de obesidade, síndrome pré-
menstrual, todas as etapas do cân-
cer e as doenças cardiovasculares.

CONDIÇÕES DA PELE E
CABELO: Com o consumo re-
gular de sementes de linhaça você
notará como sua pele fica mais
suave. É útil para a pele seca e pele
sensível aos raios do sol. É ideal

para problemas na pele, tais como:
psoriase e eczema. Recomenda-se
também como máscara facial para
uma limpeza profunda da cútis.
Ajuda na eliminação do pano bran-
co, manchas, acne, espinhas, etc.
É excelente para a calvície. Essa é
uma boa notícia para quem sofre
de calvície. Também é útil no tra-
tamento da caspa. Use-a como ge-
léia para fixar e nutrir o cabelo. Não
use vaselinas que danificam o cou-
ro cabeludo e o cabelo.

VITALIDADE FÍSICA:
Um dos mais notáveis indicativos
de melhora devido ao consumo de
linhaça é o incremento progressi-
vo na vitalidade e na energia. A li-
nhaça aumenta o coeficiente me-
tabólico e a eficácia na produção
de energia celular. Os músculos se
recuperam da fadiga do exercício.

DIABETE: O consumo re-
gular de linhaça favorece o con-
trole dos níveis de açúcar no san-
gue. Esta é uma excelente notícia
para os insulina-dependentes.

MODO DE USAR: Duas
colheres de sopa por dia, batidas
no liquidificador, misturadas em
um copo de suco de fruta, ou so-
bre a fruta, ou com a aveia, ou io-
gurte no café da manhã ou no al-
moço. Podem tomar pessoas de
todas as idades (crianças, adoles-
centes e anciãos), inclusive mu-
lheres grávidas.

Observação: Com relação à
cura de alguns tipos de câncer,
nada foi comprovado, mas já se
sabe que a linhaça tem proprie-
dades antioxidantes poderosas.
Por isso, ela pode prevenir, mas
não curar.

Culinária
Bolo de batata e cenoura

Ingredientes
Bolo
1 batata grande cozida
2 cenouras médias cozidas
3 claras
1 xícara (chá) de leite desnatado
1 colher (sopa) de amido de milho
1 colher (sopa) de margarina light
sal a gosto
Farinha de rosca para polvilhar

Molho
200 g de peito de frango em
cubinhos
1 cebola pequena picada
1/2 xícara (chá) de purê de to-
mates
água o suficiente (cerca de 1xí-

cara de chá)
sal e pimenta do reino branca a
gosto
salsa picada a gosto

Modo de Preparo
No liquidificador junte todos os
ingredientes do bolo e bata bem.
Coloque a massa em uma for-
ma untada e polvilhada com fa-
rinha de rosca. Asse em forno
médio até ficar firme. Para o
molho, refogue o frango em uma
panela antiaderente até dourar.
Junte o restante dos ingredien-
tes. Deixe cozinhar por alguns
minutos e sirva com o bolo já
assado.

Como se proteger do sol
Óculos escuros: devem sempre ter lentes que protejam os olhos

dos raios ultravioletas. Peça para a ótica o certificado e nunca com-
pre óculos de sol em camelôs.

Protetor solar: observe se o filtro tem proteção contra os rai-
os UVA e, principalmente, UVB. O fator depende da cor da pele:
quanto mais claro for, maior ele deve ser. No geral, recomenda-se
o fator 30.

Roupas e chapéus: prefira os de tecido sintético e de cores
escuras. Uma blusa de algodão branca, por exemplo, deixa passar
20% da radiação ultravioleta.

O falso e o verdadeiro sobre o sol
Falso: bronzeado é saudável, bronzeado protege do sol e em

dias nublados, o sol não queima.
Verdadeiro: mais de 80% da radiação solar penetra na superfí-

cie da Terra e reflexo da água pode potencializar a radiação UV.
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Faculdades Integradas oferecem 12 cursos de Pós-Graduação
As Faculdades Integradas Padre Albi-

no, através do seu Centro de Pós-Gradua-
ção, estão com inscrições abertas para doze
cursos de Pós-Graduação nas áreas de Ad-
ministração, Direito, Educação Física, En-
fermagem e Medicina, destinados a profis-
sionais com curso superior e que terão iní-
cio em março próximo.

“MBA em Gestão Empresarial” é ofe-
recido pelo curso de Administração e vai
oferecer uma visão ampla, geral, panorâmi-
ca e sistêmica das atividades empresariais,
pois no programa do curso, o aluno tem um
conjunto de disciplinas que abrangem todas
as áreas da empresa.

O curso, desenhado, portanto, para for-
mar executivos completos com uma visão
total dos processos empresariais é dirigido a
empresários, profissionais e estudantes com
curso superior completo que ocupam ou de-
sejam ocupar funções de Planejamento, Ges-
tão, Liderança Empresarial e Consultores de
Empresas e tem carga horária de 424 horas,
com aulas às sextas-feiras e sábados.

DIREITO

O curso de Direito oferece “Direito do
Agronegócio” que tem por objetivo difun-
dir e discutir as novas tendências do Direito
voltado ao agro-negócio e suas implicações
na futura lida judiciária, com a implantação
dos instrumentos jurídicos específicos. Ele
é dirigido a bacharéis em Direito e demais
profissionais do ramo do agro-negócio, sen-
do requisito indispensável a conclusão de
curso de ensino superior reconhecido, a cri-
tério da coordenação do curso.

“Direito Civil e Direito Processual Ci-
vil” é outro curso oferecido que pretende não
apenas a transmissão das idéias, mas a sis-
tematização do Código Civil com o Código
de Processo Civil, com todas as mudanças
ocorridas nos últimos anos, a ser tratada
academicamente de maneira simples, práti-
ca e descomplicada. Desde os temas bási-
cos aos mais atuais e complexos, tais como
as tutelas de urgência e a ação civil pública,
passando pelo processo de execução, tem-
se como escopo levar ao aluno, mais que a
atualização e extensão, um aprofundamen-
to firmado na reflexão sobre os temas co-
relacionados.

No Direito Civil, a evolução da Parte
Geral, do Direito das Obrigações, dos Con-
tratos, da Responsabilidade Civil, Direito de
Família e Sucessões deverá ser estudada jun-
tamente com seus instrumentos processuais
específicos, de acordo com as especificida-
des de cada tema. O curso, voltado para o
aperfeiçoamento profissional dos operadores
do Direito, é dirigido a bacharéis em Direito,
Advogados, Procuradores, Membros do

Ministério Publico, Magistrados e demais
profissionais do Direito com diploma de ba-
charel.

Os cursos têm carga horária de 360 ho-
ras, com aulas às sextas-feiras e sábados.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Três cursos são oferecidos pelo curso
de Educação Física, para profissionais de
Educação Física e áreas correlacionadas,
com o objetivo de fornecer subsídios, por
meio de um grupo de professores/pesquisa-
dores, para atuação mais segura e efetiva nos
diversos segmentos da atividade física.

 “Atividade Física e Promoção de Saú-
de/Grupos Especiais” visa o aprofundamen-
to dos conhecimentos teórico-práticos na
área da motricidade humana; “Educação
Física Escolar”, o aprofundamento dos co-
nhecimentos teórico-práticos na área da
motricidade humana e, por fim, “Treinamen-
to Esportivo” vai proporcionar aprofunda-
mento dos conhecimentos teórico-práticos
na área da motricidade humana.

Com aulas aos sábados, a cada 15 dias,
os cursos têm carga horária de 360 horas.

ENFERMAGEM

O curso de Enfermagem oferece quatro
cursos. “Especialização em Biossegurança,
Ambiente e Saúde no Trabalho” que visa
orientar o profissional para o campo de saú-
de ocupacional, capacitando-o para o de-
sempenho de funções específicas de preven-
ção, manutenção e reabilitação e de imple-
mentação de medidas de higiene e biosse-
gurança no trabalho e de proteção e à pro-
moção da saúde dos trabalhadores. O curso
é dirigido a profissionais das áreas de en-
fermagem, medicina, engenharia, assistên-
cia social, psicologia, odontologia, fisiote-
rapia, nutrição e bioquímica.

O segundo curso é “Especialização em
Infecção Hospitalar na Assistência à Saú-
de”, para enfermeiros, médicos, fisiotera-
peutas, nutricionistas e bioquímicos, visan-
do a capacitação desses profissionais para
atuar na prevenção e controle de infecção
hospitalar, numa visão multidisciplinar.

“Especialização em Urgência, Emer-
gência e UTI/CTI”, para profissionais de
enfermagem, visa o aprimoramento dos co-
nhecimentos técnico-científicos e éticos de
profissionais enfermeiros, por meio da in-
corporação de novas tecnologias e de habi-
lidades e conhecimentos especializados para
a assistência ao paciente em situação de ur-
gência, emergência e de CTI/UTI e a capa-
citação dos enfermeiros para as ações assis-
tenciais, gerenciais, educativas, de pesqui-
sa e de humanização para o atendimento ao
paciente em unidades de urgência, emergên-

cia e CTI/UTI. Estes três primeiros cursos
têm aulas às sextas-feiras e sábados.

Por fim, o curso de Didática do Ensino
em Saúde, dirigido a profissionais de saúde
que atuam ou pretendem atuar como docen-
tes do ensino médio/profissionalizante e
superior. O curso, com 542 horas, será rea-
lizado com turmas de no mínimo 20 alunos,
em três encontros mensais aos sábados, das
7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

MEDICINA

Medicina oferece dois cursos. “Doenças
Infecciosas e Parasitárias”, para profissionais
das áreas da Saúde, Ciências Biológicas e
Veterinária, tem o objetivo de prepará-los na
detecção e controle de epidemias, utilizando
técnicas modernas de diagnóstico de pacien-
tes e vetores. Profissionais com esta forma-
ção ainda são escassos em prefeituras, autar-
quias, empresas de consultoria e outros se-
guimentos nas áreas da saúde pública.

O segundo curso, “Gestão em Saúde”,
para profissionais ligados à área da saúde,
biológicas, direito e administração, visa
complementar a formação do profissional
ligado à gestão de negócios da saúde públi-
ca e privada, capacitando-os a gerenciar e
também assessorar, aprimorando a sua ca-
pacidade de análise e senso crítico e respon-
sabilidade social, dando subsídios para o
aperfeiçoamento e desenvolvimento de mé-
todos de gestão neste seguimento.

As aulas são quinzenais, aos sábados, e
os cursos têm a duração, respectivamente,
de 20 e 18 meses.

Os cursos serão ministrados por Espe-
cialistas, Mestres e Doutores das melhores
faculdades do país. Os interessados devem
entrar em contato pelo fone (17) 3531.3771.
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HPA inicia programa 5S em busca da Qualidade Hospitalar
Com o objetivo de melho-

rar o ambiente de trabalho, o
atendimento ao usuário e a
qualidade de vida dos colabora-
dores; maximizar e aproveitar os
recursos disponíveis; reduzir gas-
tos e desperdícios e otimizar o
espaço físico, reduzir e prevenir
acidentes, o Hospital Padre Albi-
no implanta neste mês de feve-

reiro o Programa 5S, método de
origem japonesa que visa a or-
ganização de ambientes.

De acordo com Adriana Bian-
chi, Coordenadora do Serviço da
Qualidade Hospitalar do Hospital
Padre Albino, o Programa 5S será
o primeiro passo em busca da
qualidade hospitalar. Para a im-
plantação do Programa, infor-

mou, foi realizada uma votação
intersetorial em dezembro, quan-
do todos os funcionários elegeram
o colega mais organizado, surgin-
do, assim, os indicados para forma-
ção do Comitê de Multiplicadores
do 5S. “Um representante de cada
setor terá a função de estimular os
colegas a colocar em prática as ati-
vidades”, explicou, sendo que
todos os funcionários estão sen-
do treinados e informados do
projeto.

Adriana Bianchi disse que o
Comitê de Multiplicadores está
elaborando, através de fotos, o
diagnóstico situacional do hospi-
tal - será registrado como o hos-
pital está hoje e como ficará após
a implantação. “O diagnóstico
servirá de diretriz para as audi-
torias que serão realizadas men-

salmente para ver a adesão dos
setores ao projeto”, acrescenta.

O programa tem início dia
25 próximo com o “Dia D”, Dia
do Descarte, o primeiro Senso
dos 5. A Coordenadora explicou
que neste dia o Comitê, unifor-
mizado, vai orientar os setores
do hospital a descartar tudo que
não é necessário, concentrando
o material próximo à cantina,
para que os outros setores, se
necessário, possam pegar o que
lhes for útil. Após trinta dias,
anuncia Adriana, implanta-se o
próximo Senso, e, assim grada-
tivamente.

A pretensão “é que o pro-
grama dure para sempre”, frisa
Adriana, lembrando que todos
serão constantemente cobrados
a manter o hospital organizado.

Campanha FPA/Rede adquire mais de 11
mil metros de tecidos para os hospitais

A campanha Este coração
continua a bater por você, parce-
ria entre a Fundação Padre Albi-
no e a Rede (Companhia Nacio-
nal de Energia Elétrica), arreca-
dou no ano de 2007, R$
95.607,00, que foram aplicados
na compra de 11.912 metros de
tecidos (flanela, tecidos para toa-
lha e lençol, linhol, algodão, teci-
do para fronha e brim), revertidos
em enxoval para os hospitais Pa-
dre Albino e Emílio Carlos.

O Setor de Costura da Fun-
dação confeccionou 7.487 peças,
entre fronhas, lençóis, camisolas,
toalhas, aventais e campos cirúr-
gicos, entre outros, beneficiando
os usuários dos dois hospitais
mantidos pela Entidade.

Desenvolvida desde setem-
bro/97, a campanha já adquiriu
aparelhos para os Laboratórios
de Análises Clínicas dos hospi-
tais Padre Albino e Emílio Car-
los, um aparelho para o Setor de
Ginecologia do Hospital Padre
Albino, cadeiras de transporte,
cadeiras higiênicas, macas de
transporte para a Unidade de Ur-
gência e Emergência do Hospi-
tal Padre Albino e tecidos para
enxoval.

Para colaborar com a cam-
panha “Este coração continua a
bater por você” o contribuinte
deve preencher uma Autorização

de Débito em Conta de Energia
Elétrica, colocando nome, ende-
reço, CIC e o número de cadas-
tro na Rede/CNEE (que está na
conta – este dado é muito impor-
tante), escolhendo a quantia para
a doação. A pessoa deve entrar
em contato pelos telefones
3524.5402 ou 3531.3200.

Dr. Olegário Braido, presi-
dente da Diretoria Administrati-
va da Fundação Padre Albino,
disse que a população de Catan-
duva e região é generosa e está
colaborando com a campanha.
Ele agradece a todos e ressalta
que a própria população é bene-
ficiária, pois o recurso é reverti-
do na compra de enxoval e equi-
pamentos para os hospitais.

Peças prontas para envio
aos hospitais.

IMPRENSA/FPA

Fundação vai comemorar os 90 anos
do Padre Albino em Catanduva

O Museu Padre Albino já ini-
ciou a separação de fotos para uma
exposição que vai comemorar os
90 anos da chegada de Padre Albi-
no a Catanduva. Prof. Sérgio Boli-
nelli, diretor do Museu, informou
que a exposição provavelmente
acontecerá em abril.

Em 21/09/1912, com 30 anos,
Padre Albino desembarcou no Rio
de Janeiro. Como padre, ele pas-
sou por Jaboticabal, Jaú, Barra
Bonita e, finalmente, Catanduva,
em 26/04/1918, onde ficou até sua
morte, em 19/09/1973, aos 91
anos de idade.

Curiosamente, Padre Albino
não foi bem recebido pelos catan-
duvenses, que choravam a saída
do padre Caputo, muito popular.
As próprias autoridades olhavam
o padre português com certa pre-
venção, pois ele era reservado,
austero, nobre e circunspecto.

De acordo com o livro Mon-
senhor Albino Alves da Cunha e
Silva – Apóstolo da Caridade, Pa-
dre Albino “nunca foi orgulhoso.

Quando passava pelas ruas, sem-
pre humilde e recolhido, não era
compreendido pelo povo. Quan-
tas vezes, ao passar pelas ruas, re-
cebia insultos. Alguns tossiam
propositadamente e escarravam
perto de seus pés. Entretanto, ele
não se revoltava. Suportava tudo
calado e sem perder a calma. Nem
sequer fazia cara feia”.

De acordo com o livro, ain-
da, “o seu primeiro inimigo gra-
tuito foi o próprio sacristão. Este,
acostumado com o primeiro vigá-
rio, que tudo deixava em suas
mãos um tanto ligeiras... não se
conformava com a atitude enér-
gica do segundo vigário, que sa-
bia governar a Igreja e
as...esmolas dadas pelo povo para
a construção da Matriz. Procurou
mesmo difamar, perante o povo,
o sério e piedoso padre. Chegou
ao cúmulo de dizer que ele era
ladrão de galinhas”.

Leia mais sobre Padre Albino em
www.fundacaopadrealbino.org.br,
Institucional, Nosso Patrono.

Administração proporciona inclusão
digital a deficientes visuais

O curso de Administração
das Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA), através de um
projeto de responsabilidade so-
cial, vai proporcionar a inclusão
digital para deficientes visuais
com o oferecimento de um cur-
so gratuito de informática. As
inscrições já estão abertas para
as dez vagas oferecidas, sendo
que as aulas, aos sábados, das
9h00 às 11h00, têm início em
março próximo.

Prof. José Claudinei Cordei-
ro, responsável pelo projeto, in-
forma que o curso será ministra-
do totalmente no computador,
com fone de ouvido. “O aluno

irá aprender recursos do teclado
- conhecer as teclas, suas posi-
ções, digitar textos, ler textos
existentes, identificar tipos de ar-
quivos, ouvir música, utilizar a
internet, acessar e-mails, fazer
pesquisas e até jogar”, informa
ele, acrescentando que será utili-
zado o software DOSVOX, de
domínio público, gratuito, com
fone de ouvido.

O curso será realizado de
março a junho e de agosto a no-
vembro.

Mais informações podem ser
obtidas na Rua Seminário, 281,
bairro São Francisco, Catandu-
va (SP), fone (17) 3522.2405.
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Hospital “Emílio Carlos” também terá trabalho voluntário
Uma reunião realizada dia

12 de fevereiro, entre a presiden-
te da AVOHPA – Associação de
Voluntários do Hospital Padre
Albino, Irmã Ana Maria Custó-
dio, o Administrador do Hospi-
tal Escola Emílio Carlos, José
Reinaldo Marques, e as chefias
de setores definiu pela implan-
tação do trabalho voluntário na-
quele hospital.

Irmã Ana Maria Custódio
informou que para isso a atual
AVOHPA passará a se chamar
Associação de Voluntários da
Fundação Padre Albino – AVO-
FPA, que englobará o trabalho
nos dois hospitais.

“Vamos continuar tendo
como foco o paciente, fazen-
do visitas e realizando traba-
lhos visando o bem estar dele
e de sua família”, explica Irmã
Ana Maria. A Associação, in-
forma ela, atua de segunda a
domingo e o voluntário deve
cumprir no mínimo três horas,
uma vez por semana, assim
como seguir normas de traba-

lho estabelecidas.

VOLUNTÁRIOS

A Associação dos Voluntá-
rios da Fundação Padre Albino
está convidando pessoas interes-
sadas em ser voluntários, prin-
cipalmente agora para o novo
trabalho que será iniciado no
Hospital Escola Emílio Carlos.

Irmã Ana Maria Custódio
enfatiza que o voluntariado é
uma relação humana, rica e soli-
dária. “Voluntariado é ação, es-
colha; é uma ação duradoura com
qualidade; é compromisso e um
hábito do coração”, ressalta.

A presidente da AVOHPA
informa que podem ser volun-
tárias pessoas maiores de 18
anos, “interessadas em doar-se
ao próximo com muito carinho,
ajudando em defesa da vida”.
Basta apenas preencher um Ter-
mo de Adesão no Hospital Pa-
dre Albino, na Sala AVOHPA,
levando cópia do RG e CPF e
duas fotos 3x4.

A AVOHPA se reúne dia 28

Entretenimento de Carnaval na Hemodiálise
Dias 02 e 04 de fevereiro, a

AVOHPA realizou entretenimen-
to de carnaval para os pacientes
do Serviço de Hemodiálise, das
8h30 às 17h00, com música, con-
fete, serpentina, cachorro quente,
bolo de chocolate e refrigerante.

Irmã Ana Maria Custódio dis-
se que houve muita alegria e des-
contração de pacientes e funcio-
nários. A Avohpa realiza esse en-
tretenimento toda quarta e quin-
ta-feira da segunda semana de
cada mês e Irmã Ana Maria pede
a colaboração da comunidade na

AVOHPA se transformará em AVOFPA e coordenará o trabalho nos dois hospitais.
próximo, às 15h00, no anfiteatro
da Fundação Padre Albino, na
rua 13 de maio, 1064, e convida

doação de doces, refrigerantes e
brindes para o bingo dos pacien-
tes. “São brindes simples, po-
dem ser de R$ 1,99 - é o que
costumo receber”, explica, lem-
brando que “isso (o entreteni-
mento) faz a alegria de nossos
pacientes, que ficam nas máqui-
nas por várias horas”.

A Associação já está orga-
nizando a Páscoa e pede a cola-
boração da comunidade na doa-
ção de ovos e chocolate. Os con-
tatos podem ser feitos pelo tele-
fone 3531.3000, ramal 3034.

Avohpa promove entretenimento na Hemodiálise duas
vezes ao mês.

AVOHPA

Cadeiras para pacientes e acompanhantes
A Associação de Voluntá-

rios do Hospital Padre Albino
(AVOHPA) doou trinta cadeiras
para o 4º andar do hospital, para
uso dos pacientes e seus acom-
panhantes. Irmã Ana Maria
Custódio informou que cada
cadeira custou R$ 75,00, to-
talizando R$ 2.250,00. A Avo-
hpa também doou treze len-
çóis para uso exclusivo do Ne-
crotério do hospital e provi-
denciou a reforma dos sofás
da recepção da entrada da rua
Belém.

Irmã Ana Maria explicou
que fez essas doações ao hospi-
tal com recursos de rifa de uma
TV 29’ que a Avohpa ganhou da
Comissão do Leilão de Gado da

AVOHPA entrega cadeiras
para pacientes do 4º andar.

AVOHPA

“Sentinelas em Ação” promove palestras
O Programa “Sentinelas em

Ação” ministrou três palestras
para os profissionais do Hospi-
tal Padre Albino neste mês de
fevereiro, na sala da Chefia de
Enfermagem.

De acordo com a Enfermei-
ra Adriana Bianchi, Gerente de
Risco Hospitalar, dia 12, das
11h00 às 12h00, foi ministrada
a palestra “Acreditação e Progra-
mas de Qualidade” pela Dra.
Clarice Alegre Petramale, da
Anvisa, que descreveu os vários
tipos de Programas de Qualida-
de e Acreditação existentes e sua
contextualização para o Projeto
Hospitais Sentinelas.

No dia 19, o tema foi “Acre-
ditação – PNGS: e os processos
para sua obtenção; etapas de
implantação em hospital públi-
co, os sucessos e as dificulda-
des” pela Drª Ivana Mara Rodri-
gues da Silva, do INCOR, que
apresentou as etapas de implan-
tação da acreditação em hospi-
tal público estadual, os sucessos
e dificuldades na obtenção des-
se processo.

No dia 26, Carla Patrícia
Amaral Carvalho Denser, do
Hospital Albert Einstein, abor-
dou “Acreditação - Joint Comis-
sion: as bases do sistema e as
vantagens e dificuldades para a

implantação” descrevendo as
bases do sistema JC e as vanta-
gens para o Hospital.

O Hospital Padre Albino é
membro da Rede Sentinela, co-
ordenada pela ANVISA – Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária. A Rede Sentinela elabo-
rou no ano de 2007 este progra-
ma, “Sentinelas em Ação”, com
aulas todas as 3ª feiras, das
11h00 às 12h00, cujos assuntos
eram relacionados ao projeto,
como farmacovigilância, tecno-
vigilância e hemovigilância e
abordados por profissionais da
saúde dos diversos hospitais do
Brasil - pessoas que têm seu tra-
balho em destaque.

Adriana Bianchi informa
que neste ano de 2008, ao con-
trário de 2007, quando os temas
eram variados, todas as aulas
terão um único foco - Qualida-
de Hospitalar e Acreditação.
“Todos os profissionais do hos-
pital são convidados para as au-
las, desde que se motivem pelo
assunto, informa. Os profissio-
nais de maior interesse pelas
aulas são os membros do Proje-
to Sentinela, mas temos repre-
sentantes de todas as áreas -
médicos, farmacêuticos, enfer-
meiros, engenheiros, tecnólo-
gos”, finaliza Adriana.

para participar as pessoas que
queiram ser voluntárias, pois já
terá início o treinamento.

Fundação Padre Albino. O sor-
teio foi realizado dia 22 de de-
zembro último e a ganhadora,
Fernanda Oliveira Leo de Jesus,
doou a tevê novamente para a
Avohpa.
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Fundação vai instalar Serviço de Radioterapia

A Fundação Padre Albino
assinou dia 24 de janeiro último
contrato com a empresa ameri-
cana Varian para a compra de
equipamento para instalação do
seu Serviço de Radioterapia.
“Esse era o único setor da Onco-
logia, a única forma de tratamen-
to que faltava para a Fundação
Padre Albino”, disse o presiden-
te da Diretoria Administrativa,
Dr. Olegário Braido. A inaugu-
ração está prevista para o final
deste ano.

Dr. Olegário Braido infor-
mou que o investimento para a
instalação do Serviço, de apro-
ximadamente dois milhões de
reais, está dividido entre a Fun-
dação e um grupo de médicos,
sendo que a entidade terá 70%.
A Radioterapia será instalada na
Rua Maranhão, 1137, na área de
estacionamento do Padre Albino
Saúde, que terá nova sede, cons-
truída na esquina das ruas 13 de
Maio e Manaus.

Dr. Ayder Vivi, médico on-
cologista, orientado por um gru-
po de especialistas da área, lide-
rou a iniciativa da instalação do
Serviço, que terá capacidade para
atender até 120 pacientes por dia
pelo SUS e convênios. “A má-
quina para radioterapia externa
adquirida da Varian, modelo 600

CD, é de última geração”, ressal-
ta ele. O oncologista disse que a
empresa é a maior do mundo na
área, com 60% do mercado mun-
dial e 95% no Brasil.

O Serviço de Radioterapia
da Fundação Padre Albino vai
atender todos os casos que neces-
sitem de radioterapia, modalida-
de de tratamento oncológico que
se acopla a outras já tradicional-
mente conhecidas como cirurgia,
quimioterapia, hormonioterapia
e imunoterapia.

“De acordo com o protocolo
a ser estabelecido para cada caso,
a radioterapia pode ser usada de
forma associada a quimioterapia
e/ou cirurgia, antecedendo-as ou
sucedendo-as, dependendo do
caso, ou pode ser usada de for-
ma isolada, caso a situação re-
queira”, explicou Dr. Ayder Vivi.

O Serviço de Oncologia da
Fundação Padre Albino, de acor-
do com Dr. Ayder, terá condições
plenas de prestar atendimento
terapêutico e diagnóstico na área
para a quase totalidade (95%) dos
casos, faltando somente trans-
plante de medula óssea e implan-
tes radioativos. “Inicialmente
atenderemos a nossa micro e
macro regiões, já que abrir o
atendimento a nível estadual e
nacional serão iniciativas mais

para um futuro, sendo que no
momento essa não é a nossa in-
tenção”, acrescentou ele.

“Depois de instalado o apa-
relho e somando-se aos serviços
de diagnósticos e terapêuticos

Contrato para compra  de equipamento já foi assinado.

Dr. Olegário Braido assina o contrato, observado por
Ulysses Fecuri, da Varian.

 IMPRENSA/FPA

Direito/FPA inicia ano letivo com Aula Magna
 Com um auditório repleto, o

curso de Direito das Faculdades
Integradas Padre Albino deu iní-
cio, na noite do dia 11 de feve-
reiro às atividades letivas do ano
de 2008. Na ocasião ocorreram a
Aula Magna e a saudação aos no-
vos alunos. Além dos alunos e
professores, autoridades, pais de
alunos e membros da comunida-
de prestigiaram o evento.

A solenidade foi iniciada com
a entrada do corpo docente do
curso de Direito vestido segundo
os trajes formais. Após a execu-
ção do Hino Nacional Brasileiro,
Profa. Rima Gorayb, Mestre em
Direito pela PUC/RJ, Titular de
Direito Civil e Coordenadora de
Extensão Universitária do curso,
fez a saudação aos novos alunos.
Em seguida, Prof. Camilo Caldas,
Mestre em Direito pelo Macken-
zie, Titular de Sociologia do Di-
reito e Coordenador de Trabalho
de Curso, fez a saudação aos de-
mais presentes e procedeu a um
balanço da história do curso de
Direito das Faculdades Integradas
Padre Albino.

A Aula Magna, a cargo do
Coordenador do curso de Direi-
to, Prof. Dr. Alysson Leandro
Mascaro, Doutor e Livre-Docen-
te em Direito pela USP, professor
da USP e do Mackenzie, tratou
das perspectivas do Direito como
ciência e arte. Mascaro enfatizou

a tendência, no mundo contem-
porâneo, em reduzir o Direito à
mera expressão da técnica. Para
as faculdades de Direito e o sen-
so comum, o conhecimento jurí-
dico tem-se reduzido a um pro-
cedimento de repetição das nor-
mas, sem reflexão. Em sentido
contrário, Mascaro ressaltou o
caráter crítico do melhor ensi-
no jurídico mundial, expondo a
necessidade de uma visão poli-
tizada do jurista, consciente das
injustiças sociais e compromis-
sado com a transformação so-
cial. Mascaro abriu sua fala
lembrando a frase dos juristas
romanos “Ius est ars boni et ae-
qui” (o Direito é a arte do bem
e da equidade). Ele insistiu na
necessidade de alcançar o Direi-
to como arte do justo, direta-
mente ligado às lutas sociais e
lastreado em um pensamento
crítico.

Recanto Monsenhor Albino
promove Baile de Carnaval

O Recanto Monsenhor Albino promoveu, dia 1º de fevereiro, a
partir das 9h30, um baile de carnaval para seus idosos.

O baile, realizado no refeitório, todo decorado, com animação
de música ambiente, e que teve o comando do rei, Nélson Mendes,
e da rainha, Maria de Lourdes Fonseca, foi organizado pela Equipe
Multidisciplinar do Recanto. DIVULGAÇÃO

Salão decorado e animação no carnaval do Recanto.

que a Fundação Padre Albino já
dispõe – cirurgia, quimioterapia,
hormonioterapia e imunologia,
praticamente fechamos questão
no quesito Oncologia”, finalizou
Dr. Ayder Vivi.

Dr. Alysson Mascaro: Direi-
to como ciência e arte.
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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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Hospitais atendem mais de 140 mil pessoas em 2007
Os hospitais Padre Albino

e Emílio Carlos, mantidos pela
Fundação Padre Albino, aten-
deram, somando apenas as in-
ternações e a Unidade de Ur-
gência e Emergência (Pronto
Socorro/HPA) e o Ambulatório
de Ensino (HEC), atenderam
140.113 pessoas em 2007.

O Hospital Padre Albino
registrou 9.372 internações e
na sua Unidade de Urgência e
Emergência atendeu 68.318
pessoas. As cidades com maior
número de atendimentos na Ur-
gência e Emergência foram:
Catanduva - 40.190; Pindorama
- 3.350; Catiguá - 3.152; Pal-
mares Paulista - 2.925; Santa
Adélia - 1.963; Novais, 1.892;
Tabapuã - 1.611; Itajobi - 1.582
e Urupês - 1.478.

O Centro Cirúrgico do hos-
pital registrou 2.862 procedi-
mentos. A Unidade de Queima-
dos internou 279 pacientes. A
Unidade de Cuidados Especiais
da UTQ atendeu 799 pacientes
e a Unidade de Urgência aten-
deu 799 pacientes, tendo reali-
zado 520 curativos.

O Centro de Diagnóstico
por Imagem realizou 48.233
exames; o Laboratório de Aná-

lises Clínicas fez 231.270 exa-
mes. O Serviço de Nutrição e
Dietética preparou 364.021 die-
tas e o Serviço Social realizou
31.268 atendimentos.

O hospital mantém, ainda,
UTI adulta, com 401 pacientes
internados em 2007; UTI Infan-
til, com 108 pacientes e UTI
Neonatal, com 158 pacientes. O
Serviço de Hemodiálise fez
10.209 hemodiálises; o Serviço
de Medicina Nuclear fez 2.122
exames; o Serviço de Eletrocar-
diograma 4.440 exames e o Ser-
viço de Litotripsia, 1.061 aten-
dimentos.

HOSPITAL EMÍLIO
CARLOS

O Hospital Escola “Emílio
Carlos” internou 5.365 pacien-
tes e atendeu, no ano de 2007,
em seu Ambulatório de Ensino,
57.058 pessoas, sendo que a
Ortopedia foi a especialidade
com maior número de atendi-
mentos - 9.793. O hospital aten-
de exclusivamente pacientes do
SUS. As cidades com maior nú-
mero de atendimentos no Am-
bulatório foram, entre outras 77
cidades: Catanduva - 31.648;
Pindorama - 3.048; Santa Adé-

lia - 2.887; Itajobi - 2.233;
Novo Horizonte - 2.160; Taba-
puã - 1.993; Urupês - 1.970;
Palmares Paulista - 1.770 e Ira-
puã - 1.528.

O Centro Cirúrgico reali-
zou 1.845 cirurgias; o Labora-
tório de Análises Clínicas fez
266.785 exames; o Serviço de
Nutrição e Dietética preparou
214.581 dietas; o Serviço de
Radiologia fez 16.172 exames
e o Centro Cirúrgico 1.261 ci-
rurgias.

O hospital registrou, ainda,
números expressivos de aten-
dimentos nas salas de curati-
vos: 3.297 na Ortopedia;
2.107 na Clínica Cirúrgica;
1.213 na Cirurgia Plástica
(Queimados) e 5.150 na Ci-
rurgia Plástica. A Sala de Pe-
quenas Cirurgias do Ambula-
tório de Ginecologia atendeu
771 pacientes, o Serviço de
Métodos Gráficos fez 6.095
exames e o Serviço Social
efetuou 51.721 atendimentos.

Hospital Padre Albino: mais de 9 mil internações.

ARQUIVO

Direito da FPA tem uma das mais altas aprovações no exame da OAB
Os alunos do curso de Di-

reito das Faculdades Integra-
das Padre Albino obtiveram
expressiva aprovação na 1ª fase
do último exame da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).
Dos participantes, 50% (cin-
qüenta por cento) conseguiram
habilitação para a segunda fase
dessa prova, que será dia 09/
03 e constituída de redação de
peça profissional e cinco ques-
tões práticas.

Esta é a primeira turma de
formandos do curso, cujos alu-
nos colaram grau em dezem-
bro de 2007 e realizaram o seu
exame de Ordem no dia 25 de
janeiro. “Comparado com os
índices de desempenho dos de-
mais cursos de Direito, o resul-
tado insere o curso de Direito

das Faculdades Integradas Pa-
dre Albino entre as melhores
do Estado de São Paulo”, co-
memora o seu Coordenador,
Prof. Dr. Alysson Mascaro.

A média de aprovação na
1ª fase dos últimos dez exames
de Ordem é de 29,25%. Na pri-
meira fase, realizada dia 25/01,
a OAB reprovou 60,2% do to-
tal de participantes do Estado
de São Paulo.(*) Mascaro dis-
se que “o resultado foi exce-
lente, ainda mais se conside-
rarmos o desempenho das fa-
culdades de Direito da região
nos últimos concursos, com
média de aprovação muito
aquém do alcançado pelos nos-
sos alunos”.

Alysson Mascaro ressalta
que o resultado não foi surpre-

endente para a coordenação, já
que o mesmo desempenho ti-
nha sido obtido por outra tur-
ma do curso no último ENA-
DE (Exame Nacional de De-
sempenho de Estudantes),
quando “os alunos obtiveram as
maiores notas da região, com
pontuação acima de todas as
faculdades da região, desde
Franca até a divisa com o Mato
Grosso do Sul, melhores mes-
mo do que todas as faculdades
de Ribeirão Preto e São José do
Rio Preto, e estabeleceram um
patamar bastante diferenciado”.

Prof. Donizett Pereira, Co-
ordenador do CEPRAJUR
(Centro de Prática Jurídica) do
curso de Direito das Faculda-
des Integradas Padre Albino,
ressalta a excepcionalidade de

um curso dos mais jovens do
Estado de São Paulo, mas que,
desde o seu início, há cinco
anos, tem sido considerado um
dos melhores do Estado e do
país. “Por todas as provas e da-
dos que temos, estamos entre a
dezena dos melhores cursos do
Estado de São Paulo”, afirma.

Alysson Mascaro lembra
que o curso de Direito da Fun-
dação Padre Albino já foi desta-
cado anteriormente. “A Comis-
são do Ensino Jurídico da OAB/
SP considerou o curso, no ano
de 2005, experiência exemplar
de ensino jurídico no interior
paulista”, finaliza.

(*) - Fonte: http://
educacao.uol.com.br/ultnot/

2008/02/06/ult105u6209.jhtm
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FPA faz pedidos a Barões de Luxemburgo
Graças a gestões do presiden-

te da Associação dos Fornecedo-
res de Cana da Região de Catan-
duva, Dr. João Pedro Gomieri, a
Fundação Padre Albino encami-
nhou pedidos de investimento/do-
ações de equipamentos para os
hospitais Padre Albino e Emílio
Carlos à Baronesa Gaelle Janssen
e ao Barão Hubert D’Schorlemer,
de Luxemburgo, que em visita a
Catanduva, para um compromis-
so social, atenderam o presidente
da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino, Dr. Ole-
gário Braido.

Dr. Olegário Braido disse que
manteve contato com o Barão e a
Baronesa no hotel onde estavam
hospedados. “Nossa reunião foi
muito proveitosa. O Barão e a
Baronesa, depois de receberem
informações sobre a Fundação
Padre Albino e sua atuação em
Catanduva, disseram que anali-
sariam todos os pedidos”, infor-
mou. De acordo com Dr. Olegá-
rio, ainda, a Baronesa Gaelle
Janssen pediu uma relação dos
medicamentos mais utilizados
pelos hospitais e disse que faz

muito sensíveis às causas sociais”,
disse Dr. Olegário Braido.

NEGÓCIOS

O Barão Hubert de Schorle-
mer esteve no Brasil em outubro
passado para conhecer o país e
estudar a possibilidade de negó-
cios e parcerias na linha de agro-
carburantes, biodiesel e etanol.
Ele visitou a cidade de Itapagipe
(MG) para avaliar e formalizar,
juntamente com a Prefeitura Mu-
nicipal daquela cidade, a intenção
de investimentos na região para a
produção de biocombustíveis.

questão de doá-los.
Para o Hospital Emílio Car-

los foram solicitados aos barões
equipamentos necessários para
quatro das seis salas do Centro Ci-
rúrgico; quatro aparelhos para o
Laboratório de Análises Clínicas;
um aparelho de ultra-sonografia
e um aparelho de tomografia com-
putadorizada.

Para o Hospital Padre Albino
foram entregues aos barões pro-
jeto para a revitalização do Servi-
ço de Medicina Nuclear, através
da doação de três aparelhos mé-
dico-hospitalares de diagnóstico
e terapia, pedido de apoio para a
construção do novo Centro de
Diálise e Hemodiálise da Funda-
ção Padre Albino, doando as má-
quinas de hemodiálise necessá-
rias, e pedido de doação de apa-
relhos para o Serviço de Gastro-
enterologia Endoscópica.

O presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação dis-
se que o Barão Hubert levou to-
dos os projetos para análise. “Es-
tamos confiantes de que teremos
sucesso nos nossos pleitos, pois
percebemos que os barões são

De Itapagipe, o Barão Hubert
de Schorlemer e sua comitiva vie-
ram a Catanduva para visitar a As-
sociação dos Fornecedores de
Cana, quando conheceram o tra-
balho desenvolvido pela entidade,
através das assistências social, téc-
nica e jurídica, disponíveis aos
produtores. A comitiva, juntamen-
te com o presidente, o gerente e
diretores da AFCRC, visitou tam-
bém a empresa Água Mineral Pal-
mares, em Palmares Paulista, e a
empresa catanduvense Fertibom
Indústrias Ltda, quando conhece-
ram sua fábrica de biodiesel.

Funcionários da Fundação podem
matricular-se no SESC

A Administração Regional
do SESC no Estado de São Pau-
lo autorizou a efetivação da ma-
trícula dos funcionários da Fun-
dação Padre Albino, que junta-
mente com seus dependentes,
terão acesso as unidades da enti-
dade da capital e do interior na
categoria “Matrícula de Interes-
se Social”, com as vantagens e
obrigações correspondentes.

De acordo com Luiz Deoclé-
cio Massaro Galina, Diretor em
Exercício, essa matrícula dará
direito aos funcionários da Fun-
dação de participarem de todos
os serviços e atividades do Sesc
no Estado de São Paulo, exceto
estadia no Centro de Férias de
Bertioga nos períodos de alta
temporada e atendimento odon-
tológico. “O acesso ao Centro de
Férias de Bertioga se fará sem-
pre nos períodos de baixa tem-
porada, mediante indenização da
Categoria Usuários, sem as van-

tagens desse convênio”, informa,
acrescentando que “entretanto, o
Sesc poderá oferecer reduções
promocionais das taxas de inde-
nização aos funcionários da Fun-
dação Padre Albino, dependen-
do da demanda e dos períodos
disponíveis”.

Luiz Deoclécio ressalta que
os funcionários da Fundação go-
zarão do mesmo tratamento dis-
pensado aos comerciários e tra-
balhadores no setor de serviços,
clientela legal do Sesc, e das
mesmas oportunidades, salvo as
exceções previstas, bem como
condicionadas, em número, ao
dispositivo interno que limita em
20% a participação de terceiros
no quadro de matriculados, e à
efetiva disponibilidade de vagas
para esse fim.

Para matricular-se o funci-
onário deve dirigir-se ao Sesc
Catanduva, na Praça Felício To-
nello, 228.

Colégio de Aplicação promove palestra
“Como virar bixo” aos alunos do Ensino Médio

O Colégio de Aplicação
Unifipa (Colégio Catanduva)
promoveu neste dia 15 de feve-
reiro, às 10h00, no salão nobre,
para os seus alunos do Ensino
Médio a palestra “Como virar
bixo - Um caminho para ser
aprovado no Vestibular”, à car-
go do Professor Dr. Leinig Pe-
razolli, professor do Departa-
mento de Bioquímica e Tecno-
logia Química do Instituto de
Química da UNESP de Arara-
quara e no Projeto de Extensão
Universitária.

 De acordo com a Profª Tâ-
nia Mazinini Pimentel, Direto-

ra Pedagógica do Colégio, os
alunos receberam informações
de como estudar, além de dicas
para criar seu próprio “projeto
de estudos” ao longo do ano
para serem aprovados no vesti-
bular de uma universidade de
qualidade. “Prof. Leinig ressal-
tou aos alunos o porquê de tan-
ta dedicação, falando das téc-
nicas de estudos, da alimen-
tação adequada durante os es-
tudos, da diversão e relaxa-
mento para este período, que
irá direcionar todo o restante
da vida do estudante”, disse
Profª Tânia.


