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CORREIOS

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

ENADE aponta curso de Direito como um dos melhores do Interior
Divulgado dia 1º de junho último pelo INEP/MEC, o resultado

do ENADE mostrou que os alunos do curso de Direito da Funda-
ção Padre Albino tiraram, na média, notas acima de todos os cursos
da região que, por sua vez, tiveram também, em sua maioria, de-
sempenho negativo no que diz respeito ao rendimento. Página 07.

Inaugurada sala de projeção no
Recanto Monsenhor Albino

O Recanto Monsenhor Albino inaugurou dia 02 de junho uma
Sala de Projeção para seus idosos. A sala foi instalada com recur-
sos doados pela Credicitrus, através do Fundo de Investimento So-
cial e Cultural (FISC), criado para cuidar da área de incentivo a
projetos sociais. Página 08.

ESEFIC

Nélson Martins propõe emenda em favor do HPA
O vereador Nélson Lopes Martins (PP)  propôs uma emenda à

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - P.L. 426/07 solicitando
subvenções na ordem de R$ 300 mil ao Hospital Padre Albino. A
LDO é uma peça de estudos que resulta no Orçamento do municí-
pio para o ano seguinte. Página 12.

ENCERRAMENTO O Grupo de Ginástica da Unicamp encerrou
a Semana de Educação Física, realizada pelo curso de Educa-
ção Física (ESEFIC) de 21 a 25 de maio. Página 06.

Leilão de Gado atinge objetivos
O 2º Leilão de Gado pró Fundação Padre Albino realizado

dia 03 de junho último no Recinto de Exposições João Zancaner
atingiu seu objetivo. A Comissão Organizadora estima um lucro
de aproximadamente 50 mil reais. Página 12. ANTONIO FAZIO

Fundação e NAPRA renovam
parceria para 2007

A Fundação Padre Albino e o NAPRA (Núcleo de Apoio às
Populações Ribeirinhas da Amazônia) renovaram dia 1º de ju-
nho a parceria firmada no ano passado que propiciou a participa-
ção no projeto de alunos dos cursos de Medicina e Enfermagem,
atuando na área de saúde. Página 09. IMPRENSA/FPA

Participação da FPA no Napra pode aumentar.

Sala tem capacidade para 40 pessoas.

IMPRENSA/FPA

Abertas inscrições para Vestibular
do Ensino a Distância

A Fundação Padre Albino está com inscrições abertas até 05
de julho próximo para o vestibular do seu Ensino a Distância, ofe-
recido em parceria com a UNOPAR – Universidade Norte do Para-
ná. Página 09.
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O Jornal da Fundação Padre Albino é uma
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Atitude é tudo!
Luis é o tipo de pessoa que você gostaria

de conhecer. Ele estava sempre de bom humor
e sempre tinha algo de positivo para dizer. Se
alguém lhe perguntasse como ele estava, a res-
posta seria logo: Ah! Se melhorar, estraga.

Ele era um gerente especial em um res-
taurante, pois seus garçons o seguiam de res-
taurante em restaurante apenas pelas suas ati-
tudes. Era um motivador nato. Se um cola-
borador estava tendo um dia ruim, Luis esta-
va sempre dizendo como ver o lado positivo
da situação.

Fiquei tão curioso com seu estilo de vida que
um dia lhe perguntei: “Você não pode ser uma
pessoa positiva todo o tempo. Como faz isso?”

Ele me respondeu: “A cada manhã, ao
acordar, digo para mim mesmo: Luis, você
tem duas escolhas hoje. Pode ficar de bom
humor ou de mau humor. Eu escolho ficar de
bom humor. Cada vez que algo ruim aconte-
ce, posso escolher bancar a vítima ou apren-
der alguma coisa com o ocorrido. Eu esco-
lho aprender algo. Toda vez que alguém re-
clamar, posso escolher aceitar a reclamação
ou mostrar o lado positivo da vida.”

Certo, mas não é fácil - argumentei.
É fácil sim, disse-me Luis. A vida é feita

de escolhas. Quando você examina a fundo,
toda situação sempre oferece escolha. Você
escolhe como reagir às situações. Você esco-
lhe como as pessoas afetarão o seu humor. É
sua a escolha de como viver sua vida.

Eu pensei sobre o que o Luis disse e sem-
pre lembrava dele quando fazia  uma esco-
lha. Anos mais tarde soube que Luis um dia
cometera um erro, deixando a porta de servi-
ço aberta pela manhã. Foi rendido por assal-
tantes. Dominado, e enquanto tentava abrir o
cofre, sua mão, tremendo pelo nervosismo,
desfez a combinação do segredo. Os ladrões
entraram em pânico e atiraram nele.

Por sorte foi encontrado a tempo de ser
socorrido e levado para um hospital. Depois
de 18 horas de cirurgia e semanas de trata-
mento intensivo, teve alta ainda com fragmen-
tos de balas alojadas em seu corpo.

Encontrei Luis mais ou menos por aca-
so. Quando lhe perguntei como estava, res-
pondeu: “Se melhorar, estraga.” Contou-me
o que havia acontecido, perguntando: “Quer
ver minhas cicatrizes?”

Recusei ver seus ferimentos, mas pergun-
tei-lhe o que havia passado em sua mente na
ocasião do assalto.

“A primeira coisa que pensei foi que de-
veria ter trancado a porta de trás,” respon-
deu. Então, deitado no chão, ensangüentado,
lembrei que tinha duas escolhas: poderia vi-
ver ou morrer. Escolhi viver!

Você não estava com medo?, perguntei.
Os para-médicos foram ótimos. Eles me

diziam que tudo ia dar certo e que ia ficar
bom. Mas quando entrei na sala de emergên-
cia e vi a expressão dos médicos e enfermei-
ras, fiquei apavorado. Em seus lábios eu lia:
“Esse aí já era”. Decidi então que tinha que
fazer algo.

O que fez?, perguntei.
Bem. Havia uma enfermeira que fazia

muitas perguntas. Perguntou-me se eu era
alérgico a alguma coisa. Eu respondi: “sim”.
Todos pararam para ouvir a minha resposta.
Tomei fôlego e gritei: “Sou alérgico a balas!”
Entre risadas lhes disse: “Estou escolhendo
viver, operem-me como um ser vivo, não
como um morto.”

Luis sobreviveu graças à persistência dos
médicos, mas sua atitude foi que os fez agir
dessa maneira. E com isso, aprendi que to-
dos os dias, não importa como eles sejam,
temos sempre a opção de viver plenamente.

Afinal de contas, atitude é tudo!

Quando você muda
Cada um é único.
Cada ser humano tem sua peculiaridade.

Cada um tem sua história, crenças e pensamen-
tos que estão diretamente ligados à sua criação.

As experiências vividas na infância, os
modelos familiares, os comportamentos ado-
tados e os valores arraigados constituem a
essência de uma pessoa.

Muitos sofrem desnecessariamente por
querer transformar os outros de acordo com
suas crenças. Esquecem quão profundamen-
te essas verdades estão estruturadas.

As pessoas são únicas. Ninguém é igual
a ninguém e ninguém é perfeito.

Todos nós sabemos que nenhum ser hu-
mano é perfeito. Os pais não são perfeitos. O
chefe não é perfeito. Os empregados não são
perfeitos. Os clientes não são perfeitos. Os
amigos não são perfeitos. O cônjuge não é
perfeito. Os filhos não são perfeitos. Nós
(você e eu) também não somos perfeitos.

Todo mundo sabe disso.

Então por que queremos encontrar no
outro a perfeição? Afinal, se estamos fazen-
do uma viagem de aprimoramento, a imper-
feição faz parte do processo evolutivo. Por-
tanto, por mais virtudes que alguém tenha,
cometerá, em algum momento da vida, pe-
quenos deslizes. Ou seja, as pessoas são como
são, por suas próprias razões e não para ma-
goar os outros.

Se não se comportam segundo nossas
expectativas, julgamos que estão agindo da-
quela maneira para nos magoar, quando, na
verdade, esse é apenas o seu jeito de ser. Por-
tanto, vamos repensar nossas atitudes e acei-
tar a vida em todas as suas formas, cores e
dimensões e as pessoas como elas são.

Lembre: quanto mais seguro você se sen-
tir em seu processo de mudança, menos de-
penderá da decisão alheia, menos se sentirá
prisioneiro de alguém ou de alguma coisa.

A mudança inicia em você. Quando você
muda, o mundo muda ao seu redor!
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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 - Camila Luzia Damiana Chieratto
Shirlei Matucho

02 - Juliana Marcela Romano
03 - Maria Alice dos Santos

Marivania Barbosa de Sousa
05 - Maria Delci Gomes
06 - Izabel Cristina Brachi Fava
07 - Eliane Lourdes Vieira

Esmerinda Cavassana da Silva
08 - Celso Bernardi Neto

Elizandra Regina Rorato
09 - Benedito de Castilho Carvalho

Eliana Aparecida de Souza II
Mariza Vieira Pinto
Zilda Ap. Guimarães

10 - Débora Fernanda Meneguesi
Elisabeth César Ferreira

11 - Flávio José da Silva
12 - Ana Daniele Santana C. Fernandes

Priscila Barbosa Fontanelli
13 - Alessandra Soares de Lima

Solange de Fátima Benedicto da Silva
Valdir Cândido Dionísio

14 - Maria Helena de Lucena Silva
Maria Soares de Moraes Fava

15 - Maria Antonia Fragoso Fiori
16 - Adriano Faria Cândido
17 - Jeruza da Penha Bernardes

Márcia Cristina Ruiz Pedroso
18 - Vandete de Lima Conceição

Regiane Toledo Martins
Dr. Sidney Ivo Gerlack Júnior
Sônia Cristina de Britto Prescílio

19 - Nair da Silva Monte
20 - Antônio Donizete de Souza

Bruna Paulino
21 - Silmara Regina Leme Arquino
22 - Maira Cristina Martins
23 - Tales Ronaldo Annanias Guize
24 - Adriana Vantaggiatto Rouxinol

Regiani Cristina de Oliveira Avelino
Thaize Cristina Puzzi

25 - Antonio Faria da Silva
Perside Valzacchi Fernandes

26 - Maria Ap. de Souza Siqueira
Maria Aparecida Parra

27 - Luiza Rove Santana
Maria Helena Bertolo Camargo

julhoJulho

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

Maria Theodoro Borsato
28 - Aline Aparecida Simões de Souza

Clébia Antonia Bucalon
30 - Izaias Martins
31 - Eva Narciso Miguel

Hospital Emílio Carlos

02 - Maria Izabel Osti Fermino
Rosângela Aparecida Piovesan de Brito

03 - Lucinéia da Silva Velho
04 - Douglas André Gomes
05 - Isaura Ap. M. Barufaldi
06 - Célia Madalena C. Ferreira

Eudinei do Espírito Santo
Fabrícia de Cássia Presente
Roseli Cavassani

07 - Eliane Silmara Zirondi
Eva Barboza das Neves
Maria Aparecida Nélson Bianchi
Maria José de Pelle

09 - Doris Pereira Cabrera
Elisandra Cristina Stopa
Ricardo Adriano Santaela

12 - Magaly Aparecida da Silva
13 - Regina de Grande

Sandra Maria Teixeira
23 - Sílvia Andréia Terrão Brizoti
25 - Gilberto Montovanelli

Marcos Antonio Martim
Rodrigo José Inácio

27 - Jane Maria Garcia
28 - Darci Ferreira da Silva

Isabel de Fátima dos S. Dias
29 - Cátia Aparecida de Oliveira

Claudenice dos Santos Rocha
Elisabete Machado

30 - Edinéia Ap. Leão Magalhães
Renata Fabiana Custódio de Oliveira

31 - Osmar Cherubim Lereu
Curso de Medicina (FAMECA)

01 - Prof. João Alarcon Júnior
02 - Marcos Roberto Pedroso
03 - Paulo Antonio Gonçalves
04 - Prof. Sérgio Rebelatto
05 - Profa. Paula Tomazini Basto
08 - Prof. Pedro Nechar Junior
11 - Prof. Alfeu Cornélio Accorsi Neto
12 - Profa. Maria José de Oliveira

Prof. Paulo César Biagi
20 - Prof. Alberto Hamra
23 - Prof. Antonio Carlos Arruda Souto
25 - Profa. Cibelle Rocha Abdo
28 - Prof. Oswaldo Luiz Bragatto

Cursos de Administração e Direito (FAECA)

08 - Prof. Fernando A. Albuquerque Mourão
12 - Vera Lúcia de Oliveira
19 - Antonio Carlos Ganga

Curso de Enfermagem (FEC)

03 - Marisa Centurion Stuchi
16 - Profa. Maria Rita Braga

Profa. Simone Roque Mazoni
25 - Profa. Janaína Ornelas
26 - Débora Aparecida Arens
27 - Rosinete Lopes da Silva

Colégio de Aplicação

25 - Prof. Adilson Orsi
30 - Profa. Thaiza Peres de Luca

Recanto Monsenhor Albino

02 - Charlene Gomes Miguel Correa
12 - Maria Izabel Geraldi
17 - Irmã Anália Nunes
19 - Magali Manhane Coelho
21 - Ângela Bonafe
25 - Luiz Carlos de Vasconcelos
31 - Lílian Karla Buniak Pinto

Coordenadoria Geral

01 - Darlene E. V. Francisqueti
06 - Vergílio Tadeu Stuginski
07 - Reginaldo Antonio de Paula
20 - Salvador José Izepan
25 - Tatiane Kratuti

Membros do Conselho de Curadores

22 - Padre Sylvio Fernando Ferreira
27 - Dr. Antonio Hércules
Membros Honorários da Fundação Padre Albino

05 - Dr. Albino dos Santos Couto
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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.

ANUNCIE AQUI!

Ligue:
3531-3200

JULHO
02 – Dia do Hospital e do Bom-

beiro
04 – Dia Internacional do Coo-

perativismo
08 – Dia do Panificador
09 – Dia do Soldado Constituci-

onalista
10 – Dia Mundial da Lei, da Saúde

Ocular, da Pizza e do Truco
11 – Dia Mundial da População
12 – Dia do Engenheiro Flores-

tal
13 – Dia do Engenheiro Sanita-

rista e Mundial do Rock
14 – Dia Nacional do Enfermo e

da Liberdade de Pensamento
Dia do Propagandista de La-
boratório

Datas Comemorativas
15 – Dia do Comerciante
17 – Dia da Proteção de Flores-

tas
18 – Dia Nacional do Trovador
19 – Dia Nacional do Futebol e

da Caridade
20 – Dia da Amizade e Pan-

Americano do Engenheiro
Aniversário da chegada do
homem a Lua (1969)

23 – Dia do Guarda Rodoviário
25 – Dia do Colono, do Escritor

e do Motorista
26 – Dia dos Avós
27 – Dia Nacional de Prevenção

de Acidentes de Trabalho,
do Despachante e do Mo-
tociclista

28 – Dia do Agricultor

Fiquei com meu neto,
Eduardo, internado na Pediatria
II do Hospital Padre Albino, que
tem uma excelente equipe de en-
fermagem. Posso garantir que é
a melhor equipe de enfermagem
que o hospital possui: são pro-
fissionais capacitadas, dedica-
das, cuidadosas, carinhosas e
que amam a profissão que es-
colheram.

Gostaria muito de agradecer
a dedicação da Irmã Deolinda,
pelo carinho que ela dedica aos
pacientes e acompanhantes. Te-
nho muito a agradecer a todas e
também à equipe de limpeza,

Agradecimento
que está de parabéns.

Durante esse tempo que fi-
quei no Hospital Padre Albino
adquiri um carinho especial pela
Gláucia, Cardosina, Marlene,
Alice, Neide, Dina e pela Adria-
na, Elizandra e Elizangela, do
noturno. Obrigada por tudo que
fizeram pelo meu neto. Que
Deus abençoe a cada uma com
uma bênção especial.

Parabéns também pela equi-
pe da Copa e muito obrigada pelo
carinho de todas. Parabéns, dire-
ção do Hospital Padre Albino,
por essa equipe maravilhosa.

Sônia Mingoia Boraschi

Faça alguma coisa
Quando tiver algum problema, faça
alguma coisa!
Se não puder passar por cima,
passe por baixo,
passe através,
dê a volta,
vá pela direita,
vá pela esquerda.
Se não puder obter o material
certo,
vá procurá-lo.
Se não puder encontrá-lo,

substitua-o.
Se não puder substituí-lo,
improvise.
Se não puder improvisar,
inove.
Mas, acima de tudo, faça algu-
ma coisa!
Há dois gêneros de pessoas
que nunca chegam a lugar ne-
nhum:
as que não querem fazer nada
e as que só inventam desculpas...

A paz que você reclama e tenta encontrar...
Depende de você!
A compreensão que você reivindica a cada passo...
Depende de você!
A bondade que você admira nas pessoas e sonha possuir...
Depende de você!
O diálogo base de toda convivência...
Depende de você!
A abertura que é o caminho para a renovação...
Depende de você!
A realização que você julga essencial...
Depende de você!
O amor que você quer encontrar nos outros...
Depende de você!
A organização que você apregoa...
Depende de você!
Pondere!
Queixar-se ou produzir.
Atrapalhar ou servir.
Desprezar ou valorizar.
Revoltar-se ou colaborar.
Adoecer ou curar-se.\
Rebaixar ou elevar-se.
Monologar ou dialogar.
Ensimesmar ou abrir-se.
Estacionar ou progredir.
É uma questão de escolha...
E esta escolha DEPENDE DE VOCÊ!

Autoria desconhecida

Depende de você

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

Rua Maranhão, 1495 - Centro - Catanduva
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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-

“Grandes almas sempre encontram forte
oposição de mentes medíocres”. Albert Einsten

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.

1 - A ÁGUA
Consuma o justo. Evite gas-

to desnecessário. Repare imedia-
tamente os vazamentos: 10 gotas

de água por minuto desperdiçam
2 mil litros de água por ano.

Banheiro
* Não jogue no vaso sanitá-

rio cotonetes, papéis, pontas de
cigarro, compressas, o.b. ou pre-
servativos; utilize a lata do lixo.

* Gel, xampu e detergentes
são contaminadores. Usá-los
moderadamente e, se possível,
optar por produtos ecológicos.

Banho
* Prefira ducha à imersão

(banheira); economiza 7 mil  li-
tros por ano.

* Mantenha a ducha aberta
só o tempo indispensável, fe-
chando-a enquanto te ensaboas.

* Não deixe a torneira aber-
ta enquanto escovar os dentes ou
barbear.

Cozinha
* Não lave os alimentos com

a torneira aberta; utilize  um re-
cipiente. Ao terminar, esta água
pode ser aproveitada para regar
as plantas.

* Utilize a máquina de lavar
louças na sua capacidade máxima.

* Não despeje óleo usado na
pia ou vaso sanitário; ele  flutua-
rá sobre a água e é muito difícil
de eliminar.

Lavanderia
* Utilize a máquina de lavar

somente quando estiver cheia to-
talmente.

* Reutilize totalmente ou
parte da água da máquina em ba-
nhos, para limpar pisos, calçadas.

Jardim
* O melhor momento para

regar é à tardinha (menor evapo-
ração).

* Utilize água não potável
para regar jardins e calçadas; de
cozimento de alimentos para re-
gar as plantas.

* Prefira plantas nativas, que
requerem menos cuidados e me-
nos água.

* Não esqueça de plantar a
sua árvore.

Continua na próxima edição.

Culinária
Curau de menta

Ingredientes
1 xícara (chá) de hortelã
2 xícaras (chá) de água
2 espigas de milho
1 xícara (chá) de açúcar
Calda
1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de hortelã
1 xícara (chá) de água

Mode de fazer
Faça um chá com a hortelã

e a água e reserve. Bata no li-
quidificador o milho, o chá e o
açúcar. Coe e leve ao fogo,

Dicas úteis
• Omelete mais leve e sa-

borosa. Misture um pouco de
leite aos ovos enquanto bate
sua omelete. Além de mais sa-
borosa e cremosa, ela cresce-
rá mais.

• O purê de batatas ficará
mais saboroso se acrescentar
uma clara batida em neve às
batatas já cozidas e amassadas.
E para que fique com uma boa
consistência, coloque um pou-
co de leite em pó.

• Para dar um sabor especial
a qualquer prato com batatas co-
zidas, coloque na água de cozi-
mento alguns cravos da índia.

• E para manter a geladeira
sempre cheirando bem, molhe
um chumaço de algodão em

baunilha e deixe-o dentro da
geladeira. Troque sempre que
for necessário.

• Não há nada melhor para
limpar as peças em inox (tampo
do fogão, por exemplo) do que
esfregá-las com bicarbonato de
sódio umedecido com um pou-
quinho de vinagre de maçã.

• Dica nutritiva: em vez de
untar a forma de bolo com fari-
nha de trigo, use aveia, farinha
de rosca ou farelo de trigo. Além
de saudável, o bolo adquire uma
textura diferente.

• Para que os colarinhos de
camisas fiquem sempre limpi-
nhos, antes de lavá-los passe
xampu no local e deixe de mo-
lho por alguns minutos.

mexendo até desprender do fun-
do da panela. Coloque em uma
forma de pudim e leve para ge-
lar. Para a calda, bata no liqui-
dificador a hortelã e a água e
leve ao fogo com o açúcar. Co-
zinhe sem mexer até formar uma
calda em ponto de fio. Deixe es-
friar. Desenforme o curau e cu-
bra com a calda.

Rendimento: 10 porções.

Dica: a hortelã é uma erva refres-
cante e pode auxiliar na digestão.
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Laboratório da Educação Física avalia jogadores do Futebol e do Basquete
O Catanduva Basquete Clube firmou

parceria com o Laboratório de Fisiologia e
Avaliação Física do curso de Educação Fí-
sica das Faculdades Integradas Padre Al-
bino, que fará o acompanhamento das atle-
tas nas avaliações físicas.

Profª Janaína Rogante, responsável pelo
laboratório, disse que as atletas comentaram
que nunca passaram por avaliação física, o
que para ela “é muito importante para o acom-
panhamento do quadro de evolução e desem-
penho nas funções das atletas em quadra”.

Toda a equipe de basquete (13 atletas) fez
as avaliações. De acordo com Profª Janaína, a
avaliação física abrange vários aspectos fisio-
lógicos do corpo humano, mas o que mais inte-
ressa no momento é fazer a “anamnese” de cada
atleta (se já sofreu algum tipo de cirurgia, se
tem histórico familiar de cardiopatas, se utiliza
algum medicamento diariamente, entre outros).

Feito isso, continua ela, a segunda fase é
a parte prática, quando é feita a Avaliação
Antropométrica e da Composição Corporal
(estabelece os padrões de percentuais de gor-
dura e peso ideal para o atleta, hidratação hí-
drica do corpo, taxa metabólica), a Avaliação
Neuromotora (flexibilidade, força abdominal,
flexão de braços) e a Avaliação da aptidão car-
diovascular por espirometria (análise de con-
sumo máximo de oxigênio durante uma ativi-
dade), sendo que o teste é feito na esteira ro-
lante e com o aparelho que mede esse consu-
mo de oxigênio, chamado Teem 100.

O Laboratório de Avaliação Física e Fi-
siologia da ESEFIC estabeleceu com as atle-
tas que as avaliações serão refeitas a cada 60
a 90 dias ou de acordo com o ritmo do treino
em que elas se encontrarem.

GRÊMIO CATANDUVENSE

Depois do acesso à Série A2 do Campeo-
nato Paulista, os jogadores do Grêmio Catan-
duvense de Futebol tiveram um período de
férias, retornando às atividades normais dia 20

de junho último.
A exemplo do basquete, os atletas do

Grêmio passaram por avaliações físicas roti-
neiras no Laboratório de Fisiologia e Avalia-
ção Física da ESEFIC. Os atletas do Grêmio
são avaliados pelo Laboratório há dois anos.

QUALIDADE

Prof. Cássio Mascarenhas Robert Pires,
docente da disciplina Bases Fisiológicas do
Exercício, elogiou a qualidade do Laborató-
rio de Fisiologia e Avaliação Física que, se-
gundo ele, “não mais que 30% das escolas

Aulas gratuitas de
condicionamento físico

para a terceira idade
O curso de Educação Física das Facul-

dades Integradas Padre Albino está com ins-
crições abertas para aulas gratuitas de condi-
cionamento físico para a terceira idade.

Profª Janaina Rogante, responsável pelo
curso, informou que o projeto tem a função
de proporcionar melhor qualidade de vida
para idosos que são ou não sedentários. Ela
disse que o horário das aulas vai ser definido
de acordo com a procura da maioria dos in-
teressados, no período da manhã ou tarde.

Os interessados devem entrar em contato pelo
telefone (17) 3522.7656, com a Profª Janaina.

Aluna apresenta trabalho
em Jornada

A aluna Nathália Thaize Túlio, do 4º ano
do curso de Educação Física, apresentou o tra-
balho “Análise da incidência do uso de suple-
mentos alimentares em acadêmicos de Catan-
duva” na II Jornada Científica da FIB (Facul-
dades Integradas de Bauru), realizada dias 04
e 05 de maio último na cidade de Bauru.

No trabalho, a aluna mostra que as trans-
formações que ocorrem no mundo moderno,
atingindo todas as áreas, têm provocado gran-
des mudanças também na Educação Física, pro-
movendo alterações constantes na forma de trei-
namento e da prática da atividade física.Administração promove 9º Seminário de Administração Pública

Nos dias 31 de maio, 1º, 14 e 15 de ju-
nho, às 19:30 horas, os alunos do 2º ano do
curso de Administração, sob supervisão do
Profº Laércio Pereira da Silva, promoveram
o 9º Seminário de Administração Pública.
Com o tema Os Princípios Básicos da Ad-
ministração Pública, o Seminário abordou
os princípios de Moralidade, Legalidade, Im-
pessoalidade e Publicidade, de acordo com o
Art. 37 da Constituição Federal.

No Seminário os alunos entrevistaram o
advogado da Prefeitura de Catanduva, Dr. Cons-
tante Frederico Ceneviva Júnior; o Assessor de
Comunicação Social da Prefeitura de Catandu-
va, Sr. Carlos José Dezuani Júnior; os Vereado-
res de Catanduva, Srs. Donizete Menino, Da-
niel Palmeira e Marcos Crippa; o Vereador da
cidade de Catiguá, Sr. José Agnaldo Busnar-

do; a Vereadora de Paraíso, Sra. Márcia Ban-
deira; o Juiz de Direito de São José do Rio
Preto, Dr. Lucas Figueiredo Alves da Silva; a
Prefeita da cidade de Palmares Paulista, Sra.
Suely Juliati Roveri Sant’Anna; a Prefeita da
cidade de Itajobi, Sra. Cátia Rosana Bórsio
Cardoso; o Presidente da Câmara dos Verea-
dores de Ariranha, Sr. Fausto Stopa Júnior, e o
ex- prefeito de Itajobi, Dr. Valdir Cossari.

CURSO

O curso de Administração promoveu o
Curso de Matemática Comercial para Con-
cursos, destinado aos alunos de todas as séri-
es. 16 alunos fizeram inscrição para o curso,
ministrado pelo Prof. Marcílio Antonio Bor-
toluci nos dias 02, 16, 23 e 30 de junho, das
13h00 às 17h00.

Semana da Educação Física
Com um programa variado, reunindo pro-

fissionais da mais alta qualidade, titulação e
vivência na área, o curso de Educação Física
das Faculdades Integradas Padre Albino reali-
zou de 21 a 25 de maio a sua tradicional Sema-
na de Educação Física.

A Semana foi desenvolvida em três módu-
los distintos, sendo o Módulo Ginásio de Es-
portes destinado às aulas práticas e vivências, o
Módulo Sala de Ginástica voltado para pales-
tras, e o Módulo Ellos Academia, onde aconte-
ceram aulas práticas de natação, e contou com
a presença de profissionais que atuam nos gran-
des eventos nacionais e internacionais da Edu-
cação Física, o que atendeu também uma pes-
quisa realizada pelo Diretório Acadêmico.

A grande novidade da Semana foi o seu
encerramento, pois com apoio cultural do
SESC/Catanduva houve a apresentação do Gru-
po de Ginástica Unicamp, formado por profes-
sores de educação física.

O Coordenador do curso de Educação Fí-
sica, Prof. Vagner Alexandre Marques, disse que
260 pessoas inscreveram-se nas atividades da
Semana. Ele destaca a grande participação de
egressos da faculdade.

ENCERRAMENTO

Graças à parceria e o apoio cultural do Sesc/
Catanduva, o Grupo de Ginástica da Unicamp

apresentou-se no encerramento da Semana de
Educação Física. O Grupo mostrou a diversi-
dade da ginástica geral, uma forma não com-
petitiva de prática da ginástica que incorpora
elementos da ginástica, da dança, do teatro e
do circo, num espetáculo onde a expressão, a
arte e a criatividade estão presentes num ambi-
ente alegre e descontraído.

O grupo, criado há 18 anos como um pro-
jeto de pesquisa e extensão da Faculdade de
Educação Física da Unicamp, é composto de
alunos e professores de Educação Física, que
durante estes anos tem difundido sua proposta
de ginástica no Brasil e em diversos paises como
Argentina, Chile, Holanda, Alemanha, Dina-
marca, Espanha, Itália, Suécia e Portugal.

de Educação Física possuem”.
A infra-estrutura do laboratório é seme-

lhante a da Universidade Federal de São Car-
los (Ufscar), disse Prof. Cássio, ressaltando
que “o aluno deve se orgulhar do Laboratório
de Fisiologia do Exercício em termos de in-
fra-estrutura”. Para ele, o aluno deve tomar a
iniciativa de usufruir ao máximo do equipa-
mento que a escola disponibiliza para o seu
aprendizado. “Isso representa um diferencial
do curso; o quanto o aluno souber usufruir será
o diferencial dele em relação aos outros pro-
fissionais no mercado”, completa ele.
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ENADE aponta curso de Direito como um dos melhores do interior

Divulgado dia 1º de junho
último pelo INEP/MEC, o resul-
tado do ENADE mostrou que os
alunos do curso de Direito da Fun-
dação Padre Albino tiraram, na
média, notas acima de todos os
cursos da região que, por sua vez,
tiveram também, em sua maioria,
desempenho negativo no que diz
respeito ao rendimento. O deta-
lhe mais importante: como o cur-
so de Direito da Fundação Padre
Albino é novo, não tem ainda alu-
nos concluintes, a avaliação do
ENADE foi feita apenas junto aos
alunos ingressantes (que estavam
no primeiro ano do curso e que
hoje estão no segundo ano – ter-
ceiro semestre). Mesmo assim, os
alunos da Fundação Padre Albi-
no conseguiram ter nota média
maior, estando no primeiro ano de
faculdade, do que os alunos das
outras instituições do interior que
foram avaliadas também pelos
seus alunos de quinto ano.

A avaliação foi feita com os
alunos ingressantes e concluin-
tes dos cursos, com a média ge-
ral avaliando o rendimento em
conteúdos gerais e específicos
(matérias jurídicas). Os alunos do
primeiro e do quinto ano respon-
dem à mesma prova e o resulta-
do do conteúdo específico repre-
senta 75% do conceito final.

Analisando apenas os itens
avaliados com os alunos da Fun-

dação Padre Albino (somente in-
gressantes) aponta-se o seguinte
resultado:

1. Comparado com os cursos
da região, o curso da Fundação
Padre Albino teve notas acima em
todos os quesitos analisados;

2. Os alunos de primeiro ano
da FPA já conseguem ter prati-
camente o mesmo desempenho
em conhecimentos específicos
que alunos de quinto ano de ou-
tros cursos.

3. A avaliação sobre conhe-
cimentos gerais enfoca temas
constantes da matriz curricular do
curso, o que torna expressivo o
resultado obtido. São eles: sóciodi-
versidade, multiculturalismo e in-
clusão; exclusão e minorias; biodi-
versidade; ecologia; novos mapas
sócio e geopolíticos; globalização;
arte e filosofia; políticas públicas:
educação, habitação, saúde e se-
gurança; redes sociais e respon-
sabilidade: setor público, privado,
terceiro setor; relações interpes-
soais (respeitar, cuidar, conside-
rar e conviver); cidadania; violên-
cia; terrorismo.

3.1. Nessa avaliação, os alu-
nos do Direito da FPA de primei-
ro ano (49,8) estão acima dos
concluintes da maioria das facul-
dades da região;

3.2. Ampliando a compara-
ção, no item conhecimentos ge-
rais, os alunos ingressantes do

Conferência de Direito Comparado
O curso de Direito promo-

veu dia 23 de maio, a partir das
20h00, uma Conferência sobre
Direito Comparado, à cargo do
Dr. Carlos Alberto Burity da
Silva que abordou o tema “O
Costume como Fonte do Direi-
to”. O conferencista é Reitor da
Universidade Independente de
Angola – UNIA, Professor Ti-
tular da Cadeira de Direito Ci-
vil da Faculdade de Direito da
Universidade Agostinho Neto e
Advogado em Luanda/Angola.

Jornada de Processo Civil Coletivo
Dando continuidade à sua

tradição de estudo e pesquisa
dos grandes temas do Direito, o
curso de Direito das Faculdades
Integradas Padre Albino promo-
veu, no dia 02 de junho último,
a jornada “O Processo Civil Co-
letivo”.

De acordo com o Coorde-
nador do curso, Prof. Dr. Alys-
son Mascaro, o principal obje-
tivo da jornada foi o de propici-
ar uma reflexão sobre os direi-
tos coletivos e sua aplicação no
sistema jurídico brasileiro. “O
processo civil coletivo, como
novo ramo do Direito Processu-
al, é, indubitavelmente, um dos
principais instrumentos de am-
pliação e democratização do
acesso à justiça e de economia

A média das notas dos alunos de primeiro ano do curso de Direito da FPA é maior
que a dos alunos de quinto ano da maioria dos cursos da região

VISITA Dr. Carlos Alberto Burity, acompanhado dos professores
Fernando Mourão, Donizett Pereira, Alex Mascaro e Eduardo
Carrion visitaram a Fundação Padre Albino no dia 24, sendo re-
cebidos pelo presidente da Diretoria Administrativa, Dr. Olegário
Braido, pelo Diretor Financeiro, Renato Centurion Stuchi, e pelo
Coordenador Geral, João Luís Romitelli.

IMPRENSA/FPA

curso de Direito da FPA estão
acima de concluintes de 75 cur-
sos de Direito espalhados pelo
Estado de São Paulo, num total
de 111 avaliados integralmente;

4. Considerando todos os
cursos avaliados no Estado de
São Paulo, em um ranking que

inclui faculdades tradicionais,
como Puc, Unesp, Mackenzie, o
curso da FPA, que teve avaliado
apenas seu primeiro ano, encon-
tra-se entre os 20 melhores, in-
dependentemente do índice con-
siderado, mesmo sendo um dos
mais novos dentre os demais.

A conferência marcou a co-
memoração do segundo ano de
atividades do CEPRAJUR (Cen-
tro de Prática Jurídica), que já
auxiliou a mais de mil pessoas
carentes na cidade de Catandu-
va, seja pelo atendimento direto
realizado no escritório jurídico
exercido em parceria com a As-
sociação Nosso Pão, presidida
pelo Padre Osvaldo, no Solo Sa-
grado, ou nas diversas parcerias
mantidas com várias outras en-
tidades beneficentes.

Professora da Administração torna-se
Doutora pela UNESP

Profª Silvia Ibiraci de Sou-
za Leite, docente de Economia
do curso de Administração, tor-
nou-se, dia 08 de maio último,
Doutora em Sociologia pela Uni-
versidade Estadual Paulista “Jú-
lio de Mesquita Filho” –
UNESP/Campus de Araraquara.

A tese Os italianos no po-
der, cidadãos catanduvenses de
virtude e fortuna 1918-1964 de-
fendida pela Profª Sílvia recebeu
elogios da banca, composta pe-
los seguintes  membros: Profª
Drª Maria Teresa Miceli Ker-

bauy, orientadora,  da  Faculdade
de Ciências e Letras de Araraqua-
ra; Prof. Dr. José Antonio Segat-
to, do Departamento de Sociolo-
gia da Faculdade de Ciências e
Letras  de Araraquara; Prof. Dr.
Oswaldo Mário Serra Truzzi, do
Departamento de Engenharia de
Produção da UFSCar;  Prof. Dr.
José Renato de Campos Araújo,
da Escola de  Artes, Ciências e
Humanidades, e Prof. Dr. Alys-
son Leandro Barbate Mascaro,
das Faculdades Integradas Padre
Albino.

processual, por evitar a multipli-
cação desnecessária de inúme-
ras ações individuais, reduzin-
do expressivamente a sobrecar-
ga do Judiciário”, explica ele.

A primeira palestra, às
09h00, “O Processo Civil Cole-
tivo: Legitimação, Competência
e Coisa Julgada”, coube ao Prof.
Alex Antonio Mascaro, Mestre
em Processo Civil pela Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie;
a segunda, às 10h45, “Ações Co-
letivas: Mandado de Segurança
Coletivo, Ação Civil Pública e
Ação Popular”, foi feita pelo
Prof. Marcelo Grimone, Mestre
em Direito pela USP. Ambos são
professores do curso de Direito
das Faculdades Integradas Padre
Albino.
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Recanto Monsenhor Albino inaugura sala de projeção
O Recanto Monsenhor Al-

bino inaugurou dia 02 de junho,
às 9h00, uma sala de projeção
para seus idosos. A sala foi ins-
talada com recursos, R$
10.000,00, doados pela Credi-
citrus, através do Fundo de In-
vestimento Social e Cultural
(FISC), criado para cuidar da
área de incentivo a projetos so-
ciais.

A sala de projeção tem ca-
pacidade para 40 pessoas - foram
adquiridas 10 cadeiras longari-
nas, com três assentos, e reser-
vado espaço para cadeira de ro-
das, e está equipada com uma
tevê de 44 polegadas e ar condi-
cionado. Irmã Anália Nunes, Su-
pervisora do Recanto Monsenhor
Albino, disse que a sala será utili-
zada toda quinta-feira, no perío-
do da tarde, quando a terapeuta
ocupacional e a psicóloga promo-
vem sessões de cinema. A sala vai
ser usada também para palestras.

À solenidade de inaugura-
ção, com descerramento de pla-

ca, compareceram o presidente
da Diretoria Administrativa da
Fundação, Dr. Olegário Braido,
o vice-presidente, Prof. Nélson
Lopes Martins, o 1º secretário, Dr.
Antonio José dos Santos, o Dire-
tor Social, Sr. Rodrigo Alonso
Garcia, o gerente da Unidade da
Credicitrus em Catanduva, Joa-
quim Carlos Martins, a voluntá-
ria Drª Marli Bugatte Gentile, Pe.
José Rubens Domingues, que pro-
cedeu a bênção das instalações,
entre outros convidados.

O gerente da Unidade da
Credicitrus de Catanduva, Joa-
quim Carlos Martins, informou
que a verba foi doada ao Recan-
to por iniciativa da Dra. Marli
Gentile. Ele contou que num En-
contro de Mulheres Cooperati-
vistas, realizado em setembro
passado, na cidade de Bebedou-
ro, o presidente da Credicitrus,
Leopoldo Pinto Uchôa, falou so-
bre o FISC e pediu para que pro-
jetos sociais fossem cadastrados
no site do programa, que seriam

Sala foi instalada com recursos doados pela Credicitrus.

Dr. Olegário
Braido e
Joaquim
Martins

descerram a
placa de

inauguração.

IMPRENSA/FPA

ENFERMAGEM
O Recanto
Monsenhor

Albino realizou
de 15 a 18 de
maio a sua IV

Semana da
Enfermagem.

Dra Ana Carolina
Doti falou sobre

“Visão geral
sobre o câncer

de útero e
endométrio”.

analisados. Dra. Marli Bugatte
Gentile, presente ao Encontro, con-
versou com Irmã Anália Nunes, e
o projeto da sala de projeção foi
cadastrado. “O projeto foi analisa-
do, considerado viável, um consul-
tor veio a Catanduva, visitou o Re-
canto e a verba foi autorizada”, fi-
nalizou Joaquim Carlos Martins.

O gerente da Credicitrus em
Catanduva disse que o presiden-
te Leopoldo Uchôa, em todos os

Encontros que participa, fala so-
bre o FISC, pede o cadastramen-
to de projetos sociais ressaltan-
do que, na medida do possível, vai
procurar atendê-los. O site para
cadastramento é www.fisc.com.br

 Localizado na Rodovia Dr.
Alberto Lahóz de Carvalho, Km
04 (estrada Catanduva a Novais),
o Recanto Monsenhor Albino
mantém hoje 66 idosos de am-
bos os sexos.

Joaquim Martins,
Irmã Anália e Dra.
Marli Gentile.

HIDROTERAPIA
Os idosos do
Recanto
Monsenhor
Albino, orienta-
dos e acompa-
nhados pelas
fisioterapeutas
Analice Gomes
Silveira e
Charlene Gomes
Miguel, fazem
duas vezes por
semana, na
piscina aquecida,
uma série de
exercícios
fisioterapêuticos.

10 anos de Museu Padre Albino
Com o objetivo principal de

preservar a memória e docu-
mentação ligada ao principal
personagem da história catandu-
vense – Monsenhor Albino Al-
ves da Cunha e Silva - o Conse-
lho de Curadores da Fundação
Padre Albino, após aprovação da
idéia pela Diretoria Administra-
tiva, criou no dia 28 de Maio de
1997 o Museu Padre Albino.

No início de Junho, a Dire-
toria Administrativa da Funda-
ção contratou os professores
Brasil Procópio de Oliveira, Di-
retor, e Sérgio Luiz de Paiva Bo-
linelli, Assistente Técnico, para
a tarefa de montagem e organi-
zação do museu, que foi inaugu-
rado em 14 de Setembro de 1999,
na rua Ceará, 1045 e reinaugu-
rado no amplo prédio da rua Be-
lém, 647 (esquina com rua Cea-
rá), em 16 de Setembro de 2002.

Atualmente ampliando os
objetivos iniciais, o Museu Pa-
dre Albino conta com as Salas
“Monsenhor Albino” 1 e 2, “Pi-
nacoteca”, “da “Capela”, “Ca-
tanduva”, da “Imagem e Som”,
dos “Departamentos da Funda-
ção Padre Albino” e da “Impren-

sa e Autores Catanduvenses”.
Nelas, o visitante, além de co-
nhecer a história do Padre Albi-
no também poderá aumentar
seus conhecimentos a respeito
da história local, através do
grande acervo (jornais, revistas,
informativos vários e fotografi-
as) que poderá ser consultado e
pesquisado.

Prof. Sérgio Bolinelli, atual
diretor, informa que nesses 10
anos o museu já foi visitado por
mais de 16 mil pessoas, gravou
49 depoimentos com pessoas
que conviveram com o saudoso
Padre Albino, organizou e par-
ticipou de 39 exposições (foto-
grafias, quadros, postais, selos,
jornais, etc.) e proporcionou
oportunidades para 780 pesqui-
sas em seu acervo.

O Museu Padre Albino está
instalado na rua Belém, 647, es-
quina com a Rua Ceará, e fun-
ciona de 2ª a 6ª feira, das 7 à 17h
e aos sábados, das 7 à 11h. As
visitas são gratuitas e monitora-
das. Para grupos com mais de 10
pessoas as visitas devem ser
agendadas pelo telefone 3522-
4321.

RECANTO

RECANTO
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Fundação e Napra renovam parceria para 2007
A Fundação Padre Albino e

o NAPRA (Núcleo de Apoio às
Populações Ribeirinhas da
Amazônia) renovaram dia 1º de
junho a parceria firmada no ano
passado que propiciou a parti-
cipação no projeto de alunos dos
cursos de Medicina e Enferma-
gem, atuando na área de saúde.

O Coordenador de Extensão
do curso de Medicina, Dr. Ri-
cardo Santaela Rosa, destacou
a presença dos Coordenadores
dos outros cursos das Faculda-
des Integradas Padre Albino –
Administração, Direito e Educa-
ção Física, o que vai possibilitar
a integração deles, na medida do
possível, no projeto. Ele frisou
que o Napra, para a Medicina,

deixou de ser um projeto para se
transformar num programa.

O vice-presidente do Na-
pra, Marcelo Salazar, ressaltou
a importância para o projeto da
participação da Fundação Padre
Albino, inicialmente com alu-
nos da Medicina e Enferma-
gem, e o interesse da integra-
ção dos outros cursos. Ele ex-
plicou que o Napra atua nas áre-
as de Educação, Saúde e Desen-
volvimento da Produção e Ren-
da, com 12 projetos que se in-
terligam, citando os programas
de valorização da cultura local,
através do esporte e da dança,
e de capacitação de educadores
ribeirinhos. “Espaço para atuar
e comunidades precisando de

Abertas inscrições para Vestibular do Ensino a Distância
A Fundação Padre Albino

está com inscrições abertas até
05 de julho próximo para o
vestibular do seu Ensino a Dis-
tância, oferecido em parceria
com a UNOPAR – Universida-
de Norte do Paraná. A prova
será aplicada dia 08 de julho,
no Colégio de Aplicação Uni-
fipa (Colégio Catanduva).

A Fundação Padre Albino
oferece os seguintes cursos a
distância, todos com diploma
de graduação superior, válido
em todo o território nacional,

e autorizados pelo MEC: Pro-
cessos Gerenciais (tecnológi-
co), Ciências Contábeis (Ba-
charelado), Letras e Pedagogia
(Licenciatura), com mensali-
dades a partir de R$ 160,00,
sendo que o aluno deverá com-
parecer apenas um dia para
assistir a tele aula, com acom-
panhamento on-line durante o
curso.

Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone
3522.4177, inclusive sobre ou-
tras opções de cursos.

ajuda não faltam na Amazônia”,
frisou Salazar.

Representando Dr. Olegário
Braido, presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação,
João Luís Romitelli, Coordena-
dor Geral, disse que a entidade
sente o maior orgulho em parti-
cipar do projeto.

Da reunião também partici-
param Dr. José Alves de Freitas,
Prof. Joacyr Vargas, Prof. Vag-
ner Alexandre Marques e Profª

Participação de alunos pode aumentar, com Educação Física, Administração e Direito.
Jussara Sperandio, respectiva-
mente coordenadores dos cursos
de Medicina, Administração,
Educação Física e Enfermagem,
Dra. Rima Goraib, Coordenado-
ra de Extensão do curso de Di-
reito, Dr. Carlos Roberto Suri-
an, docente do curso de Medici-
na, e alunos de medicina e en-
fermagem. A reunião aconteceu
na sala da Coordenação do curso
de Medicina, no prédio do Hos-
pital Escola Emílio Carlos.

AVOHPA doa veículo para Banco de Leite Materno do HPA
A Associação de Voluntári-

os do Hospital Padre Albino
(AVOHPA) doou para o Banco
de Leite Materno do Hospital
Padre Albino, dia 18 de maio,
uma Belina ano 82.

A responsável pelo Banco de
Leite do HPA, enfermeira Van-
da Manfredo, informou que o
veículo, para uso exclusivo do
setor, vai facilitar muito o traba-
lho de coleta domiciliar de leite
humano, já que usava os veícu-
los do hospital. “A tendência é
aumentar a coleta diária de lei-
te”, acredita a enfermeira. Van-
da Manfredo disse que o Banco
de Leite também faz visitas do-
miciliares no sentido de orientar
as mães na coleta e com relação
à importância do leite materno.

O Banco de Leite Materno
do Hospital Padre Albino existe
desde 1981 e atende recém nas-
cidos de baixo peso, prematuros
e com patologias. A Técnica de
Enfermagem Cristiane Pedraso-
li, que visita diariamente as resi-
dências das mães doadoras, dis-
se que coleta mensalmente de 11
a 40 litros e que a média de doa-
doras é de 11 a 20 mães.

Irmã Ana Maria Custódio,

presidente da AVOHPA, contou
que, sentindo a necessidade do
Banco de Leite, decidiu abrir um
livro de ouro para a compra de
um veículo que resolvesse o pro-
blema de locomoção da técnica
de enfermagem. Ela ressalta que
teve também a colaboração fi-
nanceira do Serviço de Enferma-
gem do hospital e agradece a to-
das as pessoas que colaboraram
com o livro de ouro. As mães que
quiserem doar leite humano ao
Banco do Hospital Padre Albino
devem ligar para 3531.3076.

Ao ato de entrega do veícu-
lo estiveram presentes o presi-
dente da Diretoria Administrati-
va da Fundação, Dr. Olegário
Braido, o Administrador do Hos-
pital Padre Albino, Reinaldo
Candido, o Supervisor de Saúde
da Fundação, Dr. Sinval Banhos,
e voluntárias da AVOHPA.

TERÇO

Todos os dias, às 18h00, há
a reza do terço na capela interna
do Hospital Padre Albino (entra-
da pela rua Belém). Irmã Ana
Maria Custódio convida as pes-
soas interessadas a participar
desse ato de fé.

Dr. Olegário Braido recebe de Irmã Ana Maria Custódio as
chaves do carro.

AVOHPA

Administração promove 2º Encontro de Micro e
Pequenos Empresários da Região de Catanduva

O curso de Administração
(FAECA) promoveu dia 05 de
junho, a partir das 20h00, no
Campus 1, Rua do Seminário,
281, o 2º Encontro de Micro e
Pequenos Empresários da Re-
gião de Catanduva. Os objetivos
do Encontro foram debater so-
bre a real situação das Micro e
Pequenas Empresas da região de
Catanduva e suas práticas admi-

nistrativas e realizar um estudo
sobre o novo sistema de tributa-
ção para Micro e Pequenas Em-
presas, o Super Simples.

O Encontro, que teve a co-
ordenação do Prof. Cleber Pe-
res e a organização dos alunos
do 2º ano A e B do curso de Ad-
ministração, foi gratuito e vol-
tado para alunos da faculdade e
público de interesse.

Enfermagem comemora Semana do Meio Ambiente
A disciplina de Ecologia e

Saúde do curso de Enfermagem
(FEC) promoveu dia 06 de ju-
nho, às 10h30, a palestra “Água:
escassez e importância no pla-
neta” para todos os alunos da
graduação, pelo engenheiro da
Secretaria Municipal de Sanea-

mento Básico, João César Men-
des Meneghelli.

Profª Antonia de Fátima
Zanchetta Serradilha, docente
da disciplina, informou que a
palestra foi promovida em co-
memoração à Semana Mundial
do Meio Ambiente.
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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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Serviço de Hemodiálise do HPA recebe máquina em doação
O Serviço de Hemodiálise

do Hospital Padre Albino rece-
beu da empresa Fresenius, em
doação, uma máquina para rea-
lizar tratamento de hemodiálise
(rim artificial). Com esta, o Ser-
viço passa a contar com 14 má-
quinas para atender os pacien-
tes renais crônicos com perda
total da função renal, sendo que
duas delas são exclusivas para
tratamento da hepatite B e C.

Hoje o Serviço, que funcio-
na das 7h00 às 19h00, atende 65
pacientes que realizam semanal-
mente três sessões de hemodiá-
lise, com duração de 3,5 a 4 ho-
ras, por tempo indeterminado
até que consigam fazer o trans-
plante renal.

Dr. Farid Casseb Filho, mé-
dico do Serviço de Hemodiáli-
se do Hospital Padre Albino, dis-
se que a doação da máquina foi

muito importante. De acordo
com ele, a demanda é constante
e, por falta de máquinas, pacien-
tes são encaminhados para ou-
tras Regionais.

CAMPANHA

A Central para Captação de
Doações da Fundação Padre Al-
bino está fazendo campanha com
o objetivo de trocar os equipa-
mentos do Serviço de Hemodiá-
lise do Hospital Padre Albino.

As pessoas que quiserem
colaborar receberão um recibo
da Fundação Padre Albino assi-
nado pelo Diretor Financeiro,
Renato Centurion Stuchi, entre-
gue por um mensageiro devida-
mente uniformizado.

A Central de Doações está lo-
calizada na rua Maranhão, 1495,
1º andar, telefone 3522.8353.

IMPRENSA/FPA

Hospitais realizam SIPATs
Os hospitais Emílio Carlos

e Padre Albino realizaram suas
SIPATs – Semanas Internas de
Prevenção de Acidentes no Tra-
balho. No “Emílio Carlos”, dias
29, 30 e 31 de maio, o tema cen-
tral foi “Trabalhador consciente
previne acidentes, pois trabalho
sem prevenção pode por fim a sua
profissão” e no “Padre Albino”,
“A segurança de todos depende
do procedimento adequado de
cada um”, dias 12, 13 e 14 de ju-
nho. Os temas foram definidos
em um concurso de frases venci-
do pela funcionária Daniela Pe-
reira de Morais, da área de Re-
cursos Humanos, no “Emílio
Carlos”, e pelo funcionário Gil-
vandro Francisco Zeliboni, do
Museu Padre Albino, no “Padre
Albino”.

As duas Semanas tiveram a
mesma programação. A palestra
“Agerasia: como envelhecer com
saúde através de uma alimenta-
ção saudável”, pelo Dr. Durval

Ribas Filho, médico nutrólogo
e endocrinologista, Presidente
da Associação Brasileira de Nu-
trologia e docente da Fameca;
apresentação de dança pelo Pro-
grama Beneficente “Criança,
Cidadão do Futuro”; entrega do
prêmio ao vencedor do concur-
so de frases; palestra “Hepati-
tes”, pelo Dr. Ricardo Santaela
Rosa, médico infectologista da
Fundação Padre Albino e docen-
te da FAMECA, e a palestra
“Vontade firme, otimismo e a ale-
gria de viver”, pelo administra-
dor de empresas Ademar Ma-
theus Santiago. No “Emílio Car-
los”, a fisioterapeuta Lívia Dalto
abordou o tema “Exercícios para
prevenção de lesões repetitivas”,
sendo que no “Padre Albino” o
tema abordado pela fisioterapeu-
ta Renata Rocha foi “Ergonomia
e Ginástica Laboral”.

Houve sorteio de brindes
todos os dias, ao final das pa-
lestras, nas duas Semanas.

Mais uma máquina para o
Serviço: doação importante.

Sipat/Emílio
Carlos: palestra
do Dr. Durval
Ribas Fº.

SIPAT/Padre
Albino: palestra

do Dr. Ricardo
Santaela.

IMPRENSA/FPA

O REGIONAL

Hospital Emílio Carlos empossa CIPA 2007/2008
A Comissão Interna de Pre-

venção de Acidentes do Hospi-
tal Escola Emílio Carlos tomou
posse dia 11 de junho, às 14 ho-
ras, no refeitório. A eleição dos
membros foi realizada nos dias
09 e 10 de maio, na Central de
Cartões, das 7h00 às 17h00, e a
apuração dos votos ocorreu no
dia 10, às 9h00, na sala da Se-
gurança do Trabalho.

Após a apuração os repre-
sentantes dos empregados elei-
tos foram:

Efetivos
Edson Luis Ap. Ferreira
Ivani Mozaquio Ferreira
Lauraci de Jesus Camargo
Vanessa do Carmo V. G. da Silva

Suplentes
Silvia Andréia Terrão Brizoti
Sandro Ramos da Silva
Célia Cardoso de Oliveira Santos
Cristiane Assênio Leite

Os representantes indicados
pelo Empregador foram:
Efetivos

Márcia Polimeno Coneglian
Valdemir César Fioravante
Ademir Aparecido Padovani
Cássia Maria de Sousa

Suplentes
Michele Sona
Carlos Roberto Fernandes
Tânia Cristina Manganeli
Sonia Maria Bomfim Massetti

A CIPA 2007-2008 do Hos-
pital Escola Emílio Carlos ficou
assim constituída:
Presidente: Márcia Polimeno
Coneglian
1ª Secretária: Suelen Cristina
Ribeiro Zanirato
2ª Secretária: Elisandra Cristi-
na Stopa

O curso para cipeiros foi
ministrado pelo SESMT (Servi-
ço de Engenharia de Segurança
e Medicina do Trabalho), com
carga horária de 20 horas, no
período de 21 a 25 de maio, para
os membros eleitos e represen-
tantes do empregador.

DOAÇÃO Raphael Dodorico
(foto) doou um micro-sistem
para o Serviço de Enfermagem
do Hospital Emílio Carlos. Os
enfermeiros rifaram o
aparelho e com a renda
compraram uma câmera digital
para o Grupo de Curativo do
hospital, cujo objetivo é o
estudo e a pesquisa.

Funcionários são vacinados contra a gripe
A Fundação Padre Albino,

através do Serviço Especializado
em Segurança e Medicina do Tra-
balho, da Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar e do Grupo de
Apoio ao Trabalhador, realizou dias
16, 17 e 18 de maio campanha de
vacinação contra a gripe para os
funcionários dos hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos, Coorde-

nadoria Geral, FAMECA, FEC e
Recanto Monsenhor Albino.

A vacinação foi gratuita e
aplicada em três horários, das
6h00 às 10h00, das 13h00 às
19h00 e das 19h00 às 20h00. 387
funcionários optaram por tomar a
vacina, informou Renata Pereira
Guedes Vianna, Coordenadora do
SESMT.
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Leilão de Gado atinge seus objetivos
O 2º Leilão de Gado pró

Fundação Padre Albino realiza-
do dia 03 de junho último no
Recinto de Exposições João Zan-
caner atingiu seu objetivo. Ao
todo, entre as 12 e às 21 horas,
foram comercializados 141 ani-
mais e estima-se um lucro de
aproximadamente 50 mil reais.
O leilão foi organizado por uma
Comissão formada por voluntá-
rios de Catanduva e região.

A Comissão de Voluntários,
encabeçada pelo Sr. Edison Bo-
nutti, pelo casal Ana e Toninho

Simielli e pela Irmã Ana Maria
Custódio, ficou satisfeita com o
resultado, agradece a todos os
doadores, que garantiram o su-
cesso do leilão, e aos voluntá-
rios que trabalharam e infor-
mou que o Convite de número
015 foi o sorteado e seu porta-
dor, que não estava presente no
leilão, ganhará uma novilha. A
pessoa deve fazer contato com a
Comissão Organizadora até o dia
30 de julho próximo.

Ao lado algumas imagens do
leilão.

FOTOS: ANTONIO FAZIO

Jornadas de Cirurgia Digestiva e Endoscopia
O curso de Medici-

na (FAMECA) das Fa-
culdades Integradas Pa-
dre Albino realizou dia
15 de junho último, no
anfiteatro da Fundação
Padre Albino, a partir das
20h00, a XII Jornada de
Cirurgia Digestiva e a VI
Jornada de Endoscopia.

Após abertura, às 20h15 hou-
ve a discussão do tema “Coledo-
colitíase” nas visões do cirurgião,
Prof. Dr. Adhemar Monteiro Pa-
checo Júnior, e do endoscopista,
Prof. Dr. Tadayoshi Akiba. Prof.
Dr. André De Moricz, às 21h00,
falou sobre “Tumores Pancreáticos
– o que fazer?” e às 21h30 houve
debate interativo com participação
da platéia, quando o Prof. Dr. Ro-
drigo Altenfelder Silva apresentou
três casos, cujos debatedores foram
os Profs. Drs. Adhemar Pacheco
Júnior, Tadayoshi Akiba e André
De Moricz.

As Jornadas foram realiza-
das pela disciplina de Clínica Ci-
rúrgica I, através dos Profs. Sér-
gio Centurion, Raul Vianna Jú-
nior e José Celso Assef. Dr. Raul
Vianna Júnior, um dos organiza-
dores, disse que “foi um evento

do mais alto nível científico e os
palestrantes vieram do Grupo de
Vias Biliares e Pâncreas da Fa-
culdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo”. Infor-
mou ainda que 110 pessoas par-
ticiparam das jornadas, sendo es-
tudantes, Residentes dos Hospi-
tais Padre Albino e Emílio Car-
los e Médicos das cidades  de
Catanduva, Tabapuã, Pirangi,
Itápolis, Araraquara, São José do
Rio Preto, Barretos e Jales, “mui-
tos destes médicos ex-alunos da
Faculdade de Medicina de Catan-
duva”, ressaltou Dr. Raul Vianna
Junior.

Por fim, ele destacou o apoio
recebido de alguns laboratórios, da
FAMECA (Prof. Dr. José Alves de
Freitas) e da Fundação Padre Al-
bino, representada pelo Diretor Dr.
Antonio José dos Santos.

Os palestrantes e organizadores
das Jornadas.

DIVULGAÇÃO

Nélson Martins propõe emenda em favor do HPA
O Hospital Padre Albino,

mantido em quase sua totalida-
de pelo SUS, continua necessi-
tando de verbas para manter o
padrão de atendimento que tem
desde sua fundação. Somente a
sua Unidade de Urgência e
Emergência realizou 87.372
atendimentos em 2006.

Para diminuir as dificulda-
des financeiras vividas no HPA,
o vereador Nélson Lopes Mar-
tins (PP) propôs uma emenda à
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) - P. L. 426/07 solicitan-
do subvenções na ordem de R$
300 mil ao hospital. A LDO é
uma peça de estudos que resul-
ta no Orçamento do município
para o ano seguinte. É em cima
do que ficou decidido pela Lei
de Diretrizes que o município
irá destinar seus recursos.

Nélson Lopes Martins infor-
ma que “o Hospital Padre Albino
é de referência e possui um Pron-

to-Socorro estruturado para rece-
ber casos de Urgência e Emergên-
cia de Catanduva e região, nas es-
pecialidades de Clínica Médica,
Clínica Cirúrgica, Ortopedia e
Pediatria 24 horas por dia”. Des-
taca também que as “Unidades de
Terapia Intensiva Pediátrica e
Neonatal do Hospital Padre Albi-
no são responsáveis pelo atendi-
mento de um grande número de
pacientes”.

O vereador informou tam-
bém que a UTI Adulta do HPA é
considerada Referência e atende
pacientes de Catanduva e região.
O Hospital Padre Albino possui
ainda Serviços de Hemodiálise,
Pediatria, Banco de Olhos, Ma-
ternidade, Laboratório de Análi-
ses e Centro Cirúrgico.

A emenda foi lida na sessão
do dia 12 de junho passado, ane-
xada a LDO e aprovada em se-
gunda discussão na sessão do dia
26 de junho.

Alunos de Educação Física se apresentam no Festão de Junho
Alunos do 2º ano

da Graduação do cur-
so de Educação Físi-
ca (ESEFIC) das Fa-
culdades Integradas
Padre Albino apre-
sentaram a dança da
quadrilha no Festão
de Junho do SESC,
dia 07 de junho últi-
mo. De acordo com a
Profª Silvana Frey Dias, docente da disciplina “Manifestações Cultu-
rais e Dança”, participaram da quadrilha 62 casais e a apresentação foi
considerada um sucesso, recebendo inúmeros elogios.

Dança dos alunos foi muito elogiada.

ESEFIC


