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O Hospital Padre Albino está parti cipando de testes de um soft ware criado para medir em tempo real a quanti dade 
de soro que o paciente necessita durante uma cirurgia. Página 06.

Hospital Padre Albino participa de teste 
de software que mede dose ideal de soro

O Museu Padre Albino confeccionou “banners” com os nomes 
de todos os componentes da Associação Benefi cente de Catan-
duva e dos ex e atuais membros do Conselho de Curadores da 
Fundação Padre Albino, numa homenagem e reconhecimento ao 
trabalho voluntário que é prestado até hoje. Página 09. 

Dia 11 de outubro, o curso de Direito realizou cerimônia em 
comemoração aos 20 anos da Consti tuição Federal de 1988. 
Houve palestras e planti o de uma árvore. Página 11.

O curso de Educação Física teve três trabalhos aceitos pelo 
Congresso Nacional de Educação Física/CONEF, organizado 
pela UNESP de Bauru. Os mesmos trabalhos foram seleciona-
dos para o 9º CONIC da Unaerp. Página 09. 

Museu Padre Albino presta 
homenagens a membros da Fundação

Direito comemora os 20 anos da 
Constituição de 1988

Educação Física tem 3 trabalhos 
aceitos em Congressos

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), através do Núcleo 
de Pesquisa e Núcleo de Pós-Graduação, realizam de 06 a 08 de no-
vembro, no Campus I (Administração e Direito), o II Congresso de 
Iniciação Cientí fi ca e o I Workshop de Pós-Graduação. Página 07.

FIPA promove II Congresso de 
Iniciação Científica e I Workshop 

de Pós-Graduação

Divulgação

O Hospital Padre Albino recebeu, em doação, dia 22 de ou-
tubro últi mo, da Biocana - Associação de Produtores de Açú-
car, Álcool e Energia e do Grupo Aurélio Nardini, R$ 36.960,00 
para a compra de monitores para as Unidades de Terapia In-
tensiva Pediátrica e Neonatal. Página 12.

MUSEU ITINERANTE O curso de Enfermagem está levando 
o seu projeto Museu Iti nerante de Anatomia às escolas de En-
sino Fundamental. A primeira visita foi ao Colégio de Aplicação. 
Página 11.

Biocana e Grupo Aurélio Nardini 
fazem doação a UTIs do HPA

O curso de Enfermagem das Faculdades Integradas Padre 
Albino, através do seu Núcleo de Extensão, realizou diversas 
ati vidades junto à comunidade no primeiro semestre do ano, 
benefi ciando um grande número de pessoas. Página 08.

Enfermagem realiza 
atividades de extensão

Grupo “Enfermeiros da Alegria”, que atuou na Creche Irmã Sheila

Diretores da Biocana, do Grupo Nardini, da Fundação, prefeito Afonso Macchione, 
Drs. Souto e Valiatti   na UTI Pediátrica

Imprensa/FPA
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ESTAMOS APRENDENDO

SAUDADE É COISA NOSSA

Aprendi que eu não posso exigir o amor de 
ninguém; posso apenas dar boas razões para que 
gostem de mim e ter paciência para que a vida 
faça o resto.

Aprendi que não importa o quanto certas 
coisas sejam importantes para mim; tem gente 
que não dá a mínima e eu jamais conseguirei 
convencê-las.

Aprendi que posso passar anos construindo uma 
verdade e destruí-la em apenas alguns segundos.

Que posso usar meu charme por apenas 15 
minutos... depois disso, preciso saber do que es-
tou falando.

Eu aprendi... Que posso fazer algo em um mi-
nuto e ter que responder por isso o resto da vida.

Que por mais que se corte um pão em fati as, 
esse pão conti nua tendo duas faces... e o mesmo 
vale para tudo o que cortamos em nosso caminho.

Aprendi... Que vai demorar muito para me 
transformar na pessoa que quero ser... e devo 
ter paciência. Mas, aprendi também que posso ir 
além dos limites que eu próprio coloquei.

Aprendi que preciso escolher entre controlar 
meus pensamentos ou ser controlado por eles.

Que os heróis são pessoas que fazem o que 
devem fazer “naquele” momento, independente-
mente do medo que sentem.

Aprendi que perdoar exige muita práti ca.
Que há muita gente que gosta de mim, mas 

não consegue expressar isso.
Aprendi... Que nos momentos mais difí ceis, 

a ajuda veio justamente daquela pessoa que eu 
achava que iria tentar piorar as coisas.

Aprendi que posso fi car furioso, tenho direito 
de me irritar, mas não tenho o direito de ser cruel.

Que jamais posso dizer a uma criança que seus 
sonhos são impossíveis, pois seria uma tragédia 

Recentemente, uma pesquisa entre traduto-
res britânicos apontou a palavra saudade como a 
séti ma palavra de mais difí cil tradução. 

Segundo a Wikipédia, “Saudade é uma espé-
cie de lembrança nostálgica, lembrança carinho-
sa de um bem especial que está ausente, acom-
panhado de um desejo de revê-lo ou possuí-lo. 
Uma única palavra para designar todas as mu-
danças desse senti mento é quase exclusividade 
do vocabulário da língua portuguesa em relação 
às línguas românicas; há mesmo um mito de que 
seja intraduzível.” 

Sobre a saudade, a Wikipédia também relata 
“a lenda de que foi cunhada na época dos Des-
cobrimentos e no Brasil Colônia esteve muito 
presente para defi nir a solidão dos portugueses 
numa terra estranha, longe de entes queridos.” 

É possível imaginar a difi culdade para os pro-
fi ssionais da tradução explicar para outros povos 
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para o mundo se eu conseguisse convencê-la disso.
Eu aprendi que meu melhor amigo vai me ma-

chucar de vez em quando...E que eu tenho que me 
acostumar com isso.

Que não é o bastante ser perdoado pelos ou-
tros... Eu preciso me perdoar primeiro.

Aprendi  que não importa o quanto meu co-
ração esteja sofrendo; o mundo não vai parar por 
causa disso.

Eu aprendi... Que as circunstâncias de minha 
infância são responsáveis pelo que eu sou, mas 
não pelas escolhas que eu faço quando adulto.

Aprendi que, numa briga, eu preciso escolher de 
que lado eu estou, mesmo quando não quero me 
envolver. Que, quando duas pessoas discutem, não 
signifi ca que elas se odeiem; e quando duas pessoas 
não discutem, não signifi ca que elas se amem.

Aprendi que por mais que eu queira proteger 
os meus fi lhos, eles vão se machucar e eu tam-
bém.  Isso faz parte da vida.

Aprendi  que a minha existência pode mudar 
para sempre, em poucas horas, por causa de gente 
que eu nunca vi antes.

Aprendi também que diplomas na parede não 
me fazem mais respeitável ou mais sábio.

Aprendi que as palavras de amor perdem o 
senti do, quando usadas sem critério.

E que amigos não são apenas para guardar no 
fundo do peito, mas para mostrar que são amigos.

Aprendi que certas pessoas vão embora da 
nossa vida de qualquer maneira, mesmo que de-
sejemos retê-las para sempre.

Aprendi, afi nal, que é difí cil traçar uma linha 
entre ser genti l, não ferir as pessoas e saber lutar 
pelas coisas em que acredito. 

Eu aprendi que ainda tenho muito a aprender...
E você ???

o signifi cado de “ter saudade”; de “senti r sau-
dade”; de “morrer de saudade” ou de “matar a 
saudade”. Deve ser um desafi o e tanto... já que, 
até para nós, acostumados “a senti r a saudade na 
pele”, fi ca difí cil defi nir, tanto o bem quanto o mal 
que ela nos faz.

Assim, é palavra preferida de poetas, escri-
tores e compositores de língua portuguesa que 
sabem como ninguém expressar o nosso senti -
mento, sempre exageradamente afetuoso, po-
rém fraterno e genuíno. 

Somos um povo de amor sem fronteiras, por 
isso nossa saudade é enorme e tremenda, não 
tem limites e instala-se a vontade na alma, dei-
xando-nos a mercê de senti mentos sempre tão 
indefi níveis. 

Encontra-se, na conclusão do compositor Pe-
ninha, a melhor versão,  já que, “ter saudade até 
que é bom; é melhor do que caminhar vazio”.
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Aniversários - NOVEMBRO
D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E

Membros do Conselho de Curadores
27 - Dr. Nélson Jimenes
29 -  Rodrigo Alonso Garcia

Membros Honorários da Fundação 
Padre Albino
10 – Jayme de Andrade Telles
16 – Dr. Lenício Pacheco Ferreira

Faculdades Integradas Padre Albino

Curso de Medicina
05 – Profª Therezinha Hernandes Gonzales
07 – Profª Adriana Romero Braga
09 – Prof. Marcos Antonio Lopes
12 – Prof. Emílio Herrera Júnior
         Prof. Everaldo Grégio
         Carmen Cristi na Cezare Simões
14 – Prof. Antonio José Trassi
16 – Prof. Arlindo Schiesari Júnior
17 – Renata De Fazzio Stuchi
19 – Prof. João Romera
20 – Luís Antonio Zanardi
28 – Prof. Marco César Peruchi

Curso de Enfermagem
06 – Profª Dircelene Jussara Sperandio
08 – Profª Maria Cristi na de Moura Ferreira
17 – Mariane Celi Groggia Centurion

Curso de Educação Física
08 – Thomáz Saturnino Rodrigues
17 – Tati ane Sabião do Nascimento Ravazzi
20 – Profª Zélia de Oliveira Pantaleão
         Profª Silene Fontana

Cursos de Direito e Administração
20 – Márcia Aparecida Mota Zirondi

Colégio de Aplicação Unifi pa
01 – Marlene Lopes
         Patrícia Fernanda Vizenti n de Souza
08 – Aparecida de Fáti ma Lazarini Silva
24 – Profª Roseli Francisco Rainho de Lucena

Hospital Padre Albino
02 – José Carvalho de Souza
         Gizele Daiana Panulo
03 – Márcia Regina Aleo Pereira
05 – Ozéias Ujaque
06 – Francisca Honorata Melo Freitas
         Daiane de Vietro
         Andreza Mathias Navarro
         Reginaldo Correa da Silva
         Rosemari da Costa Veroneze 
09 – Valdete Salles Maransatt o
         Margaret Bregolato Nicoleti 
10 – Marli Maria Camilo Carai
         Márcia das Graças Leite Braga
         Rodrigo Thiago Garavelo
11 – Cleonice Queiroz dos Santos
         Vera Lúcia Alberganti  Lucci
         Dario Hernandes
         Maria Aparecida Veronesi Bigoni
         Roseli Holanda da Fonseca
13 – Maria Ivonete Chagas
         Graziela Valderrama
         Marciel Joia Gimenez
         Mateus Domiciano Pinto
14 – Débora Cristi na Costa
15 – Maria de Faria Ramos
         Maria de Lourdes dos Santos
18 – Isabel Cristi na de Oliveira Won Ancken
20 – Maria de Lourdes Cristi anott e Costa
21 – Sérgio Valenti m Trigo
         Wanderley Carvalho de Azevedo Júnior
         Estela Cristi na Manfredo Botelho
23 – Sonia Aparecida Fernandes Casaletti  
         Aliane Nascimento Silva
24 – Cristi ane Aparecida Viana Acevedo
         Maria das Graças França
         Maria Nadege Castanha de Ângelo
         Edinéia Crispim de Oliveira
         Nair Feliciana de Campos Silva
25 – Ana Maria da Penha
         Sonia Mingóia Boraschi
         Carla Moraes Sampaio
         Flávio Luiz Revez dos Santos
         Rogério Aparecido Cruz
26 – Graziela Sanches Nasso

27 – Márcio Ricardo da Silva
         Ivonete Class Finanssi
         Alessandra Cristi na Maurício
28 – Wilson Wagner Ferreira Neves Júnior
29 – Joana Pinto
         Cristi ane Valéria da Silva P. de Oliveira
30 – Sueli Rodrigues Valente

Hospital Emílio Carlos
02 – Maria de Fáti ma Bueno Almeida Romana
         Hosana Raquel Valério Félix
03 – Edson Luís Aparecido Ferreira Barbosa
06 – Conceição Aparecida Mancini Gardini
09 – Rosinei de Lourdes Mandelle de Paula
10 – Luciana Gonçalves da Cruz
12 – Idevanir Aparecida Gussi da Silva
         Vanessa Mariano
13 – Márcia Regina da Silva Carvalho
16 – Karulini Davoli Prescilio Polo
18 – Maria do Carmo Galan Amaro
         Vanessa do Carmo Vicente Gravata
19 – Eunice José da Silva Pereira
20 – Noélia Almeida Teixeira da Silva
26 – Sílvia Helena Lisboa Malavais
27 – Rosicléia Gomes dos Santos Camargo
         Antonio Rodrigues dos Santos
28 – Ângela Aparecida Guti erres Barretos
         Odete Aparecida Bugatti  
         Ivone Alves Batti  lani
30 – Aparecida Donizeti  P. da Cruz Fiomano

Recanto Monsenhor Albino
07 – Odanir Esteves
         Benedito Daniel de Almeida
08 – Sandra Ap. Rosan de Paula Erchenberger
15 – Valdeci Alves

Padre Albino Saúde
20 – Márcia Regina Capachuti  de Jesus
23 – Keli Cristi na Siscar

Museu Padre Albino
17 – Sérgio Luiz de P. Bolinelli

ESTE CORAÇÃO CONTINUAESTE CORAÇÃO CONTINUA
 A BATER POR VOCÊ! A BATER POR VOCÊ!

Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos 

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

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

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

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

TELEVENDAS  17  3522-6167(    )

OUTUBRO / 2008
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Na manhã de 8 de março de 
2007, D. Elza Franzini Barbujani, 
82 anos, viúva, oito fi lhos, resi-
dente em Catanduva, acordou 
bem, tomou café da manhã e em 
seguida começou a senti r falta de 
ar. A fi lha Nilza e sua ti a Neusa, 
que moram com ela, acharam que 
era só um mal estar passageiro, 
mas como o estado foi piorando, 
chamaram o SAMU, que a levou 
ao Hospital Padre Albino.

Com diagnósti co de edema pul-
monar, D. Elza foi levada para a UTI, 
fi cando em coma por muitos dias, 
sob os cuidados do Dr. Jorge Valiatti   
e sua equipe. Nilza disse que todos 
os dias os fi lhos se revezavam para a 
visita e sempre entravam com mui-
ta esperança, mas saiam desolados, 
pois D. Elza teve várias complica-
ções. “Deus fazia com que os mé-
dicos agissem de maneira precisa e 

AGRADECIMENTO
Em primeiro lugar quero agradecer a Deus por termos um hospital tão abençoado, por aten-

der todas as cidades da região sem discriminação. Em segundo lugar quero parabenizar a direção 
do Hospital Padre Albino e pedir que Jesus dê cada vez mais sabedoria a ela para administrar 
essa grande obra que atende todos os doentes com muito amor. Quero parabenizar todos os 
médicos, enfermeiros e funcionários, que se dedicam ao seu trabalho.

Que Jesus ilumine cada vez mais todos vocês.
Jair Zanelato – Irapuã (SP)

É PROIBIDO! 
É proibido chorar sem aprender
Levantar-se um dia sem saber o que fazer
Ter medo de suas lembranças. 

É proibido não rir dos problemas
Não lutar pelo que se quer,
Abandonar tudo por medo.

Não transformar sonhos em realidade.
É proibido não demonstrar amor
Fazer com que alguém pague 
por tuas dúvidas e mau-humor.
É proibido deixar os amigos.

Não tentar compreender o que viveram juntos
Chamá-los somente quando necessita deles.
É proibido não ser você mesmo diante das pessoas
Fingir que elas não te importam.

Ser genti l só para que se lembrem de você
Esquecer aqueles que gostam de você.
É proibido não fazer as coisas por si mesmo,
Não crer em Deus e fazer seu desti no.

Ter medo da vida e de seus compromissos
Não viver cada dia como se fosse um últi mo suspiro.
É proibido senti r saudades de alguém sem se alegrar
Esquecer seus olhos, seu sorriso, 
só porque seus caminhos se desencontraram.

Esquecer seu passado e pagá-lo com seu presente.
É proibido não tentar compreender as pessoas
Pensar que as vidas delas valem mais que a sua.

Não saber que cada um tem seu caminho e sua sorte.
É proibido não criar sua história
Deixar de dar graças a Deus por sua vida.

Não ter um momento para quem necessita de você
Não compreender que o que a vida te dá, também te tira.
É proibido não buscar a felicidade.

Não viver sua vida com uma ati tude positi va
Não pensar que podemos ser melhores
Não senti r que sem você este mundo não seria igual.

Pablo Neruda 

NOVEMBRO - DATAS COMEMORATIVAS
01 – Dia de Todos os Santos
02 – Dia de Finados
03 – Dia do Guarda Florestal e do Cabeleireiro
04 – Dia do Inventor
05 – Dia Nacional da Cultura e da Ciência, do Cinema Brasileiro, do Escrivão de Polícia 
e do Radioamador
08 – Dia Mundial do Urbanismo e do Aposentado
09 – Dia Nacional do Hoteleiro e do Manequim
10 – Dia do Trigo
11 – Dia Nacional do Supermercado
12 – Dia do Diretor de Escola
14 – Dia Nacional de Alfabeti zação
15 – Aniv. da Proclamação da República (1889) e Dia do Esporte Amador
17 – Dia da Criati vidade
18 – Dia Nacional de Combate ao Racismo
19 – Dia da Bandeira Nacional e Mundial do Xadrez
20 – Dia Nacional da Consciência Negra e do Auditor Interno
21 – Dia Nacional da Homeopati a e do Diabéti co
22 – Dia da Música e do Músico
24 – Dia Mundial do Vovô
25 – Dia Mundial do Doador de Sangue e Internacional contra a exploração da Mulher
26 – Dia Nacional de Ação de Graças e do Ministério Público
27 – Dia do Técnico de Segurança do Trabalho e Internacional da luta contra o câncer
28 – Dia do Soldado Desconhecido
30 – Dia da Reforma Agrária, do Estatuto da Terra, do Síndico e do Teólogo

a cada dia ela superava os proble-
mas”, ressalta Nilza.

Depois de 52 dias na UTI, D. Elza 
teve alta, indo para o quarto, onde 
permaneceu mais oito dias. Após 
alta hospitalar e de uma semana 
em casa, ela precisou novamente 
de cuidados médicos, retornando 
ao  hospital por mais 23 dias.

A família considera que o atendi-
mento dado a D. Elza foi excelente, 
“porque se não fosse o carinho e a 
dedicação de todos não teria sido 
possível sua recuperação completa. 
Toda a equipe da UTI ti nha um único 
objeti vo, o seu restabelecimento”, 
afi rma Nilza, agradecendo ao Dr. Va-
liatti   e equipe, aos enfermeiros, em 
especial Rute e Henrique. No 5º an-
dar também foram muito bem aten-
didos e a família agradece as equipes 
de enfermagem, de limpeza e da 
copa e pelos cuidados dos médicos 

Sinval Malheiros, Farid Casseb 
e Renato Macchione.

Ao voltar para casa, D. 
Elza passou a se alimentar 
por sonda, a usar fraldas 
descartáveis, não movia um 
dedo sequer, sua mente es-
tava confusa, seu raciocínio 
comprometi do. Foram dias 
difí ceis, considera Nilza, pois 
D. Elza era uma pessoa mui-
to ati va, que a todos aten-
dia, quer com seus doces, 
quer com suas orações, mas 
principalmente com a prega-
ção da palavra de Deus e, de 
repente, se vê debilitada e muito 
limitada, dependendo de cuidados 
por 24 horas. “Precisávamos de seis 
pessoas da família para removê-la, 
pois fi cou um bom tempo acama-
da”, conta. No entanto, hoje, depois 
de um ano e quatro meses, Nilza 

História de Paciente Elza Franzini Barbujani
Álbum de família

OUTUBRO / 2008

ressalta que vê o milagre que Deus 
operou na vida de D. Elza e acredita 
que o carinho recebido da família 
foi muito importante. Ela conversa 
normalmente, alimenta-se muito 
bem, recuperou a memória e com a 
ajuda da fi sioterapeuta já fi ca em pé 
e dá alguns passos com o andador.
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 1) Enquadramento
Tente fugir do clichê de colocar o as-

sunto sempre no meio da foto. Deslocar 
o objeto principal da imagem pode fa-
zer toda a diferença para deixá-la mais 
interessante.

Divida mentalmente o visor da câme-
ra em três colunas e três linhas, como 
em um jogo da velha. As intersecções 
das linhas são os pontos mais interessan-
tes da sua foto. As linhas em si também 
mostram pontos de destaque, para colo-
car os olhos de uma pessoa ou o horizon-
te, por exemplo.

2) Flash desnecessário
Uma das coisas mais complicadas na 

fotografia é aprender a usar o flash de 
forma correta. Usar o flash muito em 
cima pode deixar a foto toda clara, e 
muito longe, escura.

Lembre-se que o fl ash tem um alcance 
limitado, de normalmente três a cinco me-
tros, às vezes um pouco mais. Não adian-
ta deixar o fl ash ligado em uma foto onde 
o foco é um objeto a 30 metros. Um bom 
exemplo de mau uso do fl ash são shows. 
Em linhas gerais, não é necessário luz extra 
alguma nesse caso. A luz do palco é mais 
do que sufi ciente para sua foto. Usar fl ash 
só vai iluminar as cabeças de quem está na 
sua frente, fazendo sumir o resto.

3) Flash necessário
Um ambiente escuro não é o único lu-

gar onde o fl ash é um acessório necessá-
rio. Em uma foto contraluz, por exemplo, o 
fl ash pode ser usado como preenchimen-
to. Quando você for ti rar uma fotografi a 
de alguém com uma fonte de luz ao fundo, 
como o sol, por exemplo, você pode notar 
que o sol vai fi car brilhante e somente a 
silhueta da pessoa vai aparecer. Neste caso 
o fl ash irá suprir a falta de luz, deixando 
ambos visíveis.

4) Cuidado com o fundo
Tenha muito cuidado ao selecionar o 

local onde você vai ti rar um retrato. A es-
colha do que aparece ao fundo é tão im-
portante quanto o que vem em primeiro 
plano. Cores vibrantes, linhas e outros ob-
jetos podem interferir ou ti rar a atenção 
do foco. Um erro engraçado, porém mui-
to comum, é ti rar foto de uma pessoa em 
frente a uma árvore onde os galhos pare-
cem formar chifres sobre sua cabeça.

5) Retratos
Aproxime-se. Quando o assunto é uma 

pessoa, o que se quer mostrar é, oras, a 
pessoa. Não tenha medo de chegar perto. 

Se quiser, pode até cortar um pouco da 
parte de cima da cabeça. A esta distância é 
possível reparar em detalhes como sardas 
e cílios. O que não pode acontecer é aque-
le monte de nada na volta e um pequeno 
sujeito no meio.

6) Olhe nos olhos
Tire fotos na altura dos olhos da pessoa. 

Para ti rar foto de criança fi que de joelhos, 
sente, ati re-se no chão. Faça o necessário 
para fi car ao nível dela.

7) Fotos verti cais
Muitos assuntos exigem uma foto 

vertical. Se o foco tiver mais linhas verti-
cais, como um farol ou uma escada, vire 
a câmera.

8) Aproveite a luz
Não há luz mais bonita que a luz natural 

do sol. Sempre que puder, aproveite-a. Po-
sicione-se de forma a deixar a fonte de luz 
à suas costas, aproveitando assim a ilumi-
nação. É impressionante quanta diferença 
pode fazer um simples passo para o lado.

A luz difusa de um dia nublado é exce-
lente para realçar cores e suavizar contor-
nos, sendo excelente para ti rar retratos. É 
preciso de muito cuidado ao usar o fl ash. 
A luz dele, além de forte, tem uma cor di-
ferente da do ambiente. Uma luz dura vai 
deixar rugas e imperfeições muito mais 
aparentes. Já notou como sempre se fi ca 
feio em foto 3x4? Eis a resposta.

9) Cor
A maioria das câmeras digitais vêm 

com controle de cor ou white balance. 
Esse controle de cor faz com que o bran-
co seja realmente branco sob determinada 
fonte de luz. Mas as confi gurações pré-
selecionadas da câmera nem sempre são 
as mais indicadas para quem quer fi delida-
de. A confi guração para dias ensolarados, 
normalmente indicada por um pequeno 
sol, dá um tom mais amarelado às fotos. 
Essa tonalidade dá uma sensação de calor 
e afeto, tornando a foto mais interessante 
sob determinados aspectos. Experimente 
bastante o controle de cor até acertar o 
que mais se adequa ao que você quer.

10) Experimente
Não há melhor dica do que esta: expe-

rimente. O segredo da fotografi a está na 
tentati va e erro. Leia de cabo a rabo o ma-
nual da sua câmera, para saber tudo que 
ela é capaz, e tente todas as confi gurações 
possíveis. A fotografi a é muito subjeti va, 
não há regras. O mais importante é apren-
der a dominar a luz e sua câmera, para de-
pois fazer o que quiser. 

Ingredientes
1 xícara (chá) de trigo para quibe
500 g de abóbora cozida e amassada
cebolinha, pimenta síria, salsa e hortelã     

   fresca a gosto
1 colher (sopa) de azeite
Recheio
200 g de queijo cott age
100 g de queijo provolone ralado
1/2 xícara (chá) de espinafre cozido e picado
sal a gosto
Modo de preparo
Em uma ti gela, coloque o trigo e cubra com 

água morna. Deixe descansar por 2 horas. Co-
loque a abóbora em uma ti gela e misture o 
trigo, a pimenta síria e as ervas. Coloque me-
tade desta mistura em um refratário untado 
com um pouco do azeite. Misture os ingre-
dientes do recheio e espalhe sobre a camada 
de abóbora. Cubra com o restante da massa. 
Faça riscas com a ponta de uma faca e pincele 
o restante do azeite. Leve ao forno médio por 
cerca de 30 minutos.

“Um covarde é incapaz de demonstrar amor; isso é privilégio dos corajosos”.
Mahatma Gandhi

10 dicas de fotografia digital

Lazer & Variedades

C U L I N Á R I A

Quibe de abóbora e espinafreQuibe de abóbora e espinafre
8 porções - 190 kcal/porção8 porções - 190 kcal/porção

Como os faraós eram embalsamados?
Em primeiro lugar, cérebro, intesti nos e 

outros órgãos vitais eram reti rados. Nessas 
cavidades, colocavam-se resinas aromáti cas 
e perfumes. Depois, os cortes eram fecha-
dos. Mergulhava-se, então, o cadáver num 
tanque com nitrato de potássio (salitre) para 
que a umidade do corpo fosse absorvida. Ele 
permanecia ali por setenta dias. Após esse 
período, o corpo era lavado e enrolado numa 
bandagem de algodão, com centenas de me-
tros, embebida em betume, uma substância 
pastosa. Só aí o morto ia para a tumba. Esse 
processo conservava o cadáver prati camente 
intacto por séculos. A múmia do faraó Ramsés 
II, que reinou no Egito entre 1304 e 1237 a.C., 
foi encontrada em 1881 apenas com a pele 
ressecada. Os cabelos e os dentes conti nua-
vam perfeitos.

 
Do Guia dos curiosos - O livro das pergun-

tas e das respostas

CURIOSIDADE

OUTUBRO / 2008



O Hospital Padre Albino, hos-
pital escola do curso de Medici-
na das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA), está partici-
pando de testes de um softwa-
re criado para medir em tempo 
real a quantidade de soro que 
o paciente necessita durante 
uma cirurgia. Dr. Jorge Valiatti, 
docente do curso de Medicina 
e Diretor da Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) do Hospital 
Padre Albino, informou que o 
software foi criado pelo anes-
tesiologista Marcel Rezende 
Lopes, aluno da pós-graduação 
em anestesiologia do Hospital 
das Clínicas (HC), em São Paulo, 
que o transformou em sua tese 
de doutorado.

O aluno do 6º ano do curso de 
Medicina das Faculdades Integra-
das Padre Albino, Lucas Botossi Trin-
dade, parti cipou do II Congresso de 
Cirurgia Geral e II Congresso Inter-
nacional da Unidade de Cirurgia e 
Transplante de Fígado e Intesti no da 
FAMERP/FUNFARME, realizado dias 
25, 26 e 27 de setembro últi mo, na 
UNIP, em São José do Rio Preto. 

Lucas apresentou na sessão de 
pôsteres o trabalho “Tumor Estro-
mal Gastrointesti nal – Relato de 
Caso”, que tem como co-autores 
Lucas José Garcia Dias, Dr. Emil 
Tannous Elias, Prof. Dra. Celina San-
taella Rosa e Prof. Dr. Teóclito S. de 
Carvalho.

No período de 02 a 04 de Outubro, as Enfermeiras do Hospital Padre Al-
bino Vanda Aparecida Manfredo e Andressa Alves Molina parti ciparam da 8ª 
Jornada de Enfermagem de Ribeirão Preto, na Maternidade Sinhá Junqueira. 

A parti cipação teve por objeti vo buscar novas atualizações em condutas 
de enfermagem nas populações neonatológicas e pediátricas, assim como 
em Educação Conti nuada.

De acordo com Dr. Valiatti  , no 
HC o tempo médio que os pacien-
tes permanecem na UTI caiu de 4 
dias para 1,4 com o uso do sof-
tware e o período de internação 
no pós-operatório caiu de 9 para 
3 dias. Todos os pacientes, ressal-
ta ele, haviam passado por cirur-
gias de alto risco e ti nham outras 
doenças associadas.

O soft ware estabelece as 
quanti dades que devem ser ad-
ministradas ao paciente de acor-
do com a variação da pressão 
arterial e freqüência cardíaca en-
tre os movimentos de inspiração 
e expiração. Ele foi acoplado ao 
monitor de sinais vitais uti lizado 
nas operações, o que facilita o 
trabalho dos médicos.

Hospital Padre Albino participa de teste 
de software que mede dose ideal de soro

Aluno da Medicina apresenta 
trabalho em Congresso

Dr. Valiatti   explica que du-
rante a cirurgia, a administração 
de líquidos e o monitoramento 
das funções vitais fi cam a cargo 
do anestesiologista. O excesso 
de soro pode causar problemas 
como edema pulmonar e com-
plicações cardíacas. A falta de 
soro pode levar, por exemplo, ao 
comprometi mento das funções 
renais. Nas cirurgias de alto risco 
o problema pode ser mais grave, 
quando há possibilidade de mais 
instabilidade, o que requer maio-
res quanti dades de fl uídos ou fár-
macos para auxiliar o sistema car-
diovascular. O estudo englobará 
aproximadamente 260 pacientes, 
com encerramento previsto para 
o próximo ano.

JORNAL DA FUNDAÇÃO
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A importância da utilização 
do software, além da maior pre-
cisão e segurança durante as 
cirurgias é que quanto menor 
o tempo de internação numa 
UTI menor a probabilidade de 
infecção. Com a diminuição do 
tempo médio de internação e 
as complicações pós-operatórias 
espera-se uma redução dos cus-
tos hospitalares.

O soft ware já foi testado no 
Insti tuto do Coração (Incor) e na 
Santa Casa de Passos (MG). O es-
tudo agora prossegue com a par-
ti cipação, além do Hospital Padre 
Albino, da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). O Insti tu-
to do Câncer de São Paulo tam-
bém terá o soft ware.

O docente de Clínica Médica 
do curso de Medicina das Facul-
dades Integradas Padre Albino 
(FIPA), Diretor Técnico dos hos-
pitais da Fundação Padre Albino 
e das Unidades de Terapia Inten-
siva dos hospitais Padre Albino e 
Emilio Carlos, Prof. Dr. Jorge Luís 
Valiatti  , foi autor de um capítulo 
do livro PROURGEN – Programa 
de Atualização em Medicina de 
Urgência, da Sociedade Brasileira 

de Clínica Médica.
Neste Ciclo 2, Módulo 1 do 

Sistema de Educação Médica 
Continuada a Distância, Dr. Va-
liatti abordou o tema Ventilação 
mecânica no Pronto Socorro. O 
livro foi editado pela Artmed/
Panamericana Editora Ltda, de 
Porto Alegre.

BANCA
Prof. Dr. Jorge Valiatti   parti ci-

Docente da Medicina participa de livro
da Sociedade Brasileira de Clínica Médica

pou, como membro efeti vo, dia 23 
de setembro últi mo, a parti r das 
9h00, na Faculdade de Medicina 
de Rio Preto, da banca examinado-
ra da dissertação de Mestrado da 
aluna Adriana Carta Longo, com o 
tema “Interleucina-6 como marca-
dor de mortalidade na fase precoce 
da sepse grave e choque sépti co”, 
no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde – Eixo Temáti co 
Medicina e Ciências Correlatas.

Lucas e seu trabalho apresentado 
no Congresso.

Dr. Valiatti  : arti go em livro e membro 
de banca de tese de Mestrado.

Divulgação

Arquivo
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Jornada de Enfermagem
Divulgação
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As Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA), através do Núcleo de 
Pesquisa e Núcleo de Pós-Gradua-
ção, realizam de 06 a 08 de novem-
bro próximo, no Campus I (Adminis-
tração e Direito), o II Congresso de 
Iniciação Cientí fi ca e o I Workshop 
de Pós-Graduação com o objeti vo 
de esti mular o desenvolvimento 
da pesquisa cientí fi ca na região no-
roeste de São Paulo, divulgando à 
comunidade cientí fi ca os trabalhos 
realizados pelos alunos das faculda-
des e universidades, comparti lhan-
do o conhecimento com insti tuições 
nacionais de pesquisa.

O curso de Enfermagem das 
Faculdades Integradas Padre Albino 
realizou dia 25 de setembro últi mo, 
a parti r das 9h00, na sala de aula nº 
05 do campus sede, o seu II Semi-
nário de Pesquisa com a palestra 
“Práti ca baseada em evidências”, 
pela Profª Drª Maria Helena Larcher 
Caliri, do Departamento de Enfer-
magem Fundamental e Especiali-
zada da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto/USP, para alunos de 
3ª e 4ª séries, e para professores e 
convidados, às 13h30.

“O objeti vo da palestra foi for-
talecer e incenti var a pesquisa junto 
aos discentes e docentes”, informou 
a Coordenadora do curso, Jussara 
Sperandio. A palestrante abordou 
os métodos uti lizados em pesquisas 
por meio de internet na base de da-
dos do site da Biblioteca Virtual em 
Saúde, cujas fontes de informações 
são oriundas do LILACs e do MEDLI-

A Coordenadora do Núcleo de 
Pesquisa das FIPA, Profª Drª Maria 
Luiza Nunes Mamede Rosa, informa 
que os objeti vos do Congresso e do 
Workshop são valorizar a pesquisa e 
a iniciação cientí fi ca como forma de 
contribuir para o desenvolvimento 
cientí fi co e tecnológico regional e 
nacional, despertando a vocação 
para os campos das ciências e a 
inovação tecnológica; incenti var o 
corpo discente de graduação para 
ingresso nos programas de pós-gra-
duação e esti mular professores pes-
quisadores a engajarem estudantes 
de graduação e pós-graduação nos 

NE e Biblioteca Cochrane, onde os 
alunos colocam palavras-chave para 
pesquisar.

Após o Seminário o curso de En-
fermagem promoveu o lançamento 
do segundo número de sua revista, 
Cuid’Arte. Ela traz arti gos na área da 
saúde de docentes do curso e convi-
dados “com a fi nalidade de dissemi-
nar informações cientí fi cas para que 
as pesquisas feitas por profi ssionais 
da saúde sejam de conhecimento de 
outras pessoas da área e também de 
alunos”, ressaltou Jussara. A revista 
está disponível para consulta na bi-
blioteca do curso.

No lançamento, com a pre-
sença de docentes do curso, o 
Diretor Geral das FIPA, Dr. Nélson 
Jimenes, cumprimentou o Conse-
lho Editorial pelo trabalho e disse 
que naquela manhã, em entre-
vista dada na TV Record, já havia 
informado sobre a revista.

FIPA promove II Congresso de Iniciação 
Científica e I Workshop de Pós-Graduação

Enfermagem realiza Seminário 
de Pesquisa e lança revista

projetos de pesquisa.
O período de inscrição dos traba-

lhos foi de 1º a 12 de outubro e de ou-
vintes será até 05 de novembro pelo site
www.fundacaopadrealbino.org.br, 
onde poderão ser obti das mais in-
formações. A taxa de inscrição para 
trabalhos é de R$ 30,00; para ouvin-
tes, alunos das FIPA, R$ 5,00, e alu-
nos de outras IES, R$ 10,00.

PROGRAMAÇÃO

06/11 
19h00 – sessão de abertura
19h15 – Conferência – “Células 
tronco: aplicações terapêuti cas e 

implicações éti cas” – Prof. Dr. João 
Tadeu Ribeiro Paes – UNESP/Assis.
07/11
9h00, 13h00 e 19h00 – Apresenta-
ção de trabalhos orais e painéis nas 
diversas áreas.
08/11
9h00 – Conferência de encerramen-
to – Profª Drª Anete Maria Francisco 
– Faculdade de Medicina de Marí-
lia/FAMEMA
10h00 – Premiação para cada área 
do conhecimento
11h00 – Encerramento
O Campus I das FIPA fi ca na Rua 
Seminário, 281, São Francisco, em 
Catanduva.

As Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) encerram neste mês 
de novembro as inscrições para os 
Vesti bulares 2009 dos seus cinco 
cursos. No dia 07 de novembro en-
cerram-se as inscrições para o cur-
so de Medicina e no dia 18 para o 
Vesti bular Unifi cado para os cursos 
de Administração, Direito, Educa-
ção Física (Licenciatura) e Enferma-
gem. A Fundação para o Vesti bular 
da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” (VUNESP) 
é responsável pelos dois processos 
seleti vos.

O curso de Medicina oferece 64 
(sessenta e quatro) vagas em perío-
do integral (manhã e tarde); o curso 
de Administração (noturno) oferece 
180 vagas; Direito (noturno), 100 
vagas; Educação Física/Licenciatura 
(matuti no), 60 vagas; Educação Físi-
ca/Licenciatura (noturno), 120 vagas; 
Enfermagem (matuti no), 30 vagas; 
Enfermagem (noturno) 30 vagas.

O processo de inscrição para o 
curso de Medicina será exclusiva-
mente pela internet, pelo site www.
vunesp.com.br, mediante o preen-
chimento da fi cha de inscrição e o 
pagamento da taxa, por meio de 
boleto bancário, em qualquer agên-
cia bancária. A taxa de inscrição é 
de R$ 100,00 (cem reais) e o ma-
nual do candidato estará disponível 
aos interessados somente no site. 
A efeti vação da inscrição se dará 
somente com o pagamento do bo-Dr. Nélson Jimenes, Jussara Sperandio e o Conselho Editorial da revista.

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Em novembro encerram-se as
 inscrições para os vestibulares  

leto bancário. O candidato deverá 
assinalar, na Ficha de Inscrição, a 
cidade em que deseja realizar as 
provas - Catanduva ou São Paulo, 
que serão aplicadas nos dias 08 e 
09/12/2008. A divulgação dos re-
sultados é de responsabilidade da 
VUNESP e está prevista para o dia 
12 de janeiro de 2009.

As inscrições para o Vesti bular 
Unifi cado para os cursos de Admi-
nistração, Direito, Educação Física e 
Enfermagem também deverão ser 
feitas exclusivamente pela internet, 
pelo site www.fundacaopadrealbi-
no.org.br ou www.vunesp.com.br, 
mediante o preenchimento da fi cha 
de inscrição e o pagamento da taxa, 
por meio de boleto bancário, em 
qualquer agência bancária e a efeti -
vação da inscrição se dará somente 
com o pagamento do boleto bancá-
rio. No entanto, nas secretarias dos 
cursos estará disponível serviço de 
internet aos candidatos para a rea-
lização da inscrição. A taxa de inscri-
ção é de R$ 30,00 (trinta reais) e o 
manual do candidato estará dispo-
nível aos interessados somente no 
site www.vunesp.com.br 

A prova será aplicada em Catan-
duva, no Campus I (FAECA), na Rua 
Seminário 281, Bairro São Francis-
co, no dia 06/12/2008, às 14h00. 
A divulgação dos resultados é de 
responsabilidade da VUNESP e 
está prevista para o dia 17 de de-
zembro de 2008.
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O curso de Enfermagem das Fa-
culdades Integradas Padre Albino, 
através do seu Núcleo de Extensão, 
de acordo com sua Coordenadora, 
Profª Simone Roque Mazoni, re-
alizou diversas ati vidades junto à 
comunidade no primeiro semestre 
do ano, benefi ciando um grande 
número de pessoas.

Através da Liga da Saúde da 
Mulher, sob orientação de sua 
coordenadora Profª Vanda Man-
fredo, os alunos desenvolveram, 
nos meses de abril, maio e junho, 
ati vidades de promoção, controle 
e prevenção, através de orienta-
ções sobre a importância do pré-
natal e da amamentação exclusiva, 
cuidados com a mãe e o bebê no 
puerpério; a importância do exame 
Papa Nicolau e a sua periodicidade; 
preparo das mamas para o aleita-
mento materno e cuidados e pre-
venção de fi ssuras ou rachaduras 
no mamilo e planejamento fami-
liar no Centro de Saúde José Perri 
e na Maternidade Hospital Padre 
Albino, benefi ciando 41 mulheres 
usuárias desses Serviços. 

Na Creche Irmã Sheila, no período 
de abril a junho, a professora Ma-
ria Cláudia Parro e 17 alunos do 
curso desenvolveram o Projeto 
Alimentação saudável e qualida-
de de vida materno-infanti l, com 
o objeti vo de orientar as crianças 
sobre a importância da escolha 
de alimentos saudáveis para um 
crescimento e desenvolvimento 
sadio e melhor qualidade de vida. 
O grupo desenvolveu ati vidades 
lúdicas embasadas em ações edu-
cati vas, abordando a importância 
da alimentação e hábitos alimenta-
res saudáveis vivenciados por elas 
em casa e na creche. Apostando na 
arte como veículo de sensibilização 
e educação foi uti lizado o teatro de 
fantoches, tendo como pano de 
fundo uma estória sobre as dúvi-
das infanti s – como se alimentar de 
forma saudável. Os personagens se 
consti tuíram de alimentos de to-
das as classes, que falavam com as 
crianças sobre suas propriedades, 
benefí cios e funções para o bom 
desempenho do organismo huma-
no. Após a apresentação do teatro 
e a conversa com os fantoches, as 
crianças foram convidadas a esco-
lher alimentos de suas preferências 
e dispô-los na pirâmide alimentar, 
discuti ndo com os personagens 
sobre as porções diárias recomen-
dadas para uma alimentação sau-
dável. Parti ciparam do projeto 110 
crianças.

Dentro do projeto Alimenta-
ção, onze alunos do curso, coor-
denados pela Profª Maria Cláudia 
Parro, formaram o grupo Enfermei-
ros da Alegria que se apresentou 
dia 03 de junho, durante 4 horas, 
para crianças na Creche Irmã Shei-
la. Através de ati vidades lúdicas re-
alizadas por palhaço e mágico, que 
transformaram balões de ar em 
animais posteriormente doados 
às crianças, o trabalho do grupo 
buscou desenvolver a socialização, 
a responsabilidade social e a capa-
cidade de trabalho em grupo por 
meio da esti mulação da cidadania, 
solidariedade, afeti vidade e valori-
zação do ser humano.

O Programa Educação em Saú-
de: a práti ca educati va como viabi-
lizadora da promoção e prevenção 
em saúde, coordenado pela Profª 
Fáti ma Serradilha e desenvolvido 
em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, realizou nas UBSs 
Dr. Geraldo M. Uchoa, Nosso Teto e 
Dr. Michel Curi reuniões educati vas 
com mulheres da comunidade para 
esclarecer e orientar sobre a impor-
tância do exame e o procedimento 
de coleta de material para exame 
colpocitológico; o auto-exame das 
mamas e a importância do uso de 
preservati vos para a prevenção de 
doenças sexualmente transmissí-
veis; os riscos da hipertensão arte-
rial e diabetes e os hábitos de vida 
saudáveis para a prevenção e con-
trole dessas patologias. Sete alunas 
parti ciparam dessas reuniões, que 
benefi ciaram 40 mulheres usuárias 
desse Serviço e cinco agentes co-
munitárias.

Através do Programa Educação 
em Saúde: a práti ca educati va 
como viabilizadora da promoção 
e prevenção em saúde as profes-
soras Fáti ma Serradilha e Karina 
Molinari Morandin e alunos do cur-
so parti ciparam de Campanhas de 
vacinação e prevenção em saúde, 
em parceria com Secretaria Muni-
cipal de Saúde, com o objeti vo de 
aprimorar conhecimentos e habili-
dades no preparo e administração 
de imunobiológicos por diversas 
vias. Nos meses de fevereiro, abril 
e junho, com a parti cipação de 38 
alunos das 2ª, 3ª e 4ªs séries foram 
feitos 1.055 atendimentos: na UBS 
Dr. Michel Curi, aplicação de 367 
doses de vacina contra febre ama-
rela em pessoas com idade acima 
de 6 meses; na UBS Dr. José Bar-
rionuevo, aplicadas vacinas contra 
gripe em 120 pessoas com idade 
acima de 60 anos. Na Farmácia Po-

Enfermagem realiza atividades de extensão
pular foi feita campa-
nha de prevenção da 
hipertensão e diabe-
tes, com o cadastro 
de 53 clientes com 
hipertensão arterial 
e/ou diabetes, 107 
aferições de pressão 
arterial e 100 testes 
de glicosimetria ca-
pilar. No Centro de 
Saúde José Perri os 
alunos parti ciparam 
da campanha de vaci-
nação contra poliomielite, quando 
foram vacinadas 308 crianças.

A Profª Maristela Magagnini e 
cinco alunas parti ciparam da va-
cinação contra rubéola na UBS Dr. 
José Perri, dia 30/08, quando fo-
ram administradas 80 doses de va-
cina na população de Catanduva, 
de 19 a 39 anos.

O curso parti cipou do Dia sem 
tabaco e prevenção de doenças 
respiratórias, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde, 
na Praça da República, dia 07/06. 
Profª Janaína Ornelas Thomazini e 
19 alunos da 2ª e 3ª séries orienta-
ram a população sobre a importân-
cia do controle da pressão arterial, 
taxa de glicemia e a necessidade de 
tratamento quando os parâmetros 
estão alterados e incenti varam a 
parti cipação em grupos de apoio 
nas UBSs. Na oportunidade foi 
aferida pressão arterial de 96 mu-
lheres e 189 homens e verifi cada 
glicemia de 252 pessoas, sendo 82 
mulheres e 170 homens.

Para alertar sobre os riscos e 
prejuízos à saúde, Profª Virtude 
Soler e três alunos fi zeram a pa-
lestra Piercings, tatuagens e alar-
gadores: riscos para a saúde no 
Colégio de Aplicação, dia 25/06, 
para 80 alunos do ensino médio 
e fundamental, com idade de 10 
a 16 anos. 

O curso de Enfermagem tam-
bém prestou serviço insti tucional, 
através de capacitação cientí fi co-
tecnológica. Nos dias 19 e 20/04, 
05/05, 03 e 04/06, as professoras 
Maria Rita Braga, Maria Regina 
Jabur e Ilza dos Passos Zborowski 
e 11 alunas da 4ª série ministra-
ram os treinamentos Parada cár-
dio-respiratória e ressuscitação 
cárdio-pulmonar e Traçado de 
eletrocardiograma para 79 en-
fermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem da Equipe de Enfer-
magem do Hospital Emílio Carlos. 
O objeti vo foi esclarecer dúvidas 
com relação aos temas e orientar 
quanto a novas técnicas.

 

A docente do curso de Enferma-
gem das Faculdades Integradas Pa-
dre Albino, Ilza dos Passos Zborowski, 
conquistou seu Doutorado dia 19 de 
setembro últi mo ao defender a tese 
“Estratégias uti lizadas por enfermei-
ros responsáveis téc-
nicos na prevenção 
e enfrentamento de 
ocorrências éti cas 
na assistência de 
enfermagem” junto 
a Escola de Enferma-
gem de Ribeirão Pre-
to da Universidade 
de São Paulo. Ela foi 
orientada pela Profª 
Drª Márcia Regina 
Antoniett o da Costa 
Melo.

A banca examinadora do traba-
lho foi composta pela Profª Drª Ma-
ria Auxiliadora Trevizan/EERP/USP, 
Profª Drª Cléa Regina O. Ribeiro/
EERP/USP e Profª Drª Maria Cristi na 
Komatsu Braga Massarollo/EE/USP.

Docente conquista Doutorado

Da esquerda para direita: Enfa. Nelci Conceição Peixoto, Ilza 
dos Passos Zborowski, Profa. Dra. Marcia Regina Antoniett o da 
Costa Melo (Orientadora), Profa. Dra. Maria Regina Lourenço.

DivulgaçãoDivulgação

Alunos parti cipantes do Projeto Enfermeiros da Alegria

Divulgação
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Durante a XVII Semana Mon-
senhor Albino, realizada em se-
tembro passado, o Museu Padre 
Albino procurou dar destaque e 
homenagear pessoas que dire-
tamente, junto ou após o Padre 
Albino, auxiliaram no progresso e 
desenvolvimento de todo o com-
plexo cultural, fi lantrópico, médico 
e educacional hoje representado 
pela Fundação Padre Albino.

De acordo com o Diretor do 
Museu, Prof. Sérgio Bolinelli, depois 
de difi cultosas pesquisas em livros 
próprios, documentos e jornais, 
dois “banners” foram confecciona-
dos e estão expostos no Museu. O 
primeiro possui os 60 nomes de to-
dos os componentes da Associação 
Benefi cente de Catanduva, que foi, 
de 1926 a 1968, o órgão direti vo e 
administrati vo do Hospital Padre 
Albino e do Asilo dos Velhos; o se-

O curso de Educação Física das 
Faculdades Integradas Padre Albino 
enviou três Projetos de Extensão, 
apresentados como Trabalhos de 
Conclusão de Curso por alunos do 
4º ano, para o processo de seleção 
do Congresso Nacional de Educa-
ção Física/CONEF, organizado pela 
UNESP de Bauru. Os três foram 
aceitos entre os 31 selecionados 
dos 386 enviados de todo o país. 
Os trabalhos, apresentados em for-
ma de pôster, fi caram expostos de 
22 a 26 de setembro no SESC/Bau-
ru, onde, no dia 25, foram aprecia-
dos pelo corpo docente da UNESP, 

gundo tem os 72 nomes dos ex e 
atuais membros do Conselho de 
Curadores da Fundação Padre Al-
bino. “E com um detalhe dos mais 
importantes: todos realizando tra-
balho voluntário”, ressalta o Dire-
tor do Museu.

Prof. Sérgio disse também que 
sete plaquinhas metálicas de agra-
decimento por graças alcançadas 
através da intercessão do Padre 
Albino, que estavam na capela do 
Cemitério Nossa Senhora do Car-
mo, foram incorporadas ao acer-
vo do museu. “Essas plaquinhas, 
juntamente com mais de centenas 
nos mesmos moldes, conta ele, es-
tavam, em mostruário, ao lado do 
túmulo do Padre Albino. Elas regis-
tram nomes, abreviaturas, datas e 
os agradecimentos e as Irmãs Fran-
ciscanas da Imaculada Conceição, 
que cuidam da capela, fi zeram a 

sendo muito elogiados.
Os trabalhos, orientados pela 

Profª Silvana Frey Dias, foram: Ati -
vidade fí sica como fator de preven-
ção dos problemas decorrentes do 
sedentarismo em idosos asilados, 
pelos alunos Waldemir Euzébio 
e Adriano Carlos; Recuperando 
sonhos - ati vidade fí sica e lúdica 
auxiliando na recuperação de de-
pendentes químicos, pelos alunos 
Gabriela Senise Gussi e Rafael Vei-
ga, e Ati vidade fí sica - acolhimen-
to e melhoria da auto-esti ma para 
detentas da Penitenciária de Santa 
Adélia (SP), pela Profª Silvana Cam-

panelli Frey Dias e 
pela aluna Marielen 
Barrozo.

Profª Silvana 
informa que esses 
mesmos trabalhos 
foram selecionados 
entre os 851 inscri-
tos para o 9º CO-
NIC da Unaerp, que 
acontecerá no dia 6 
de novembro, em 
Ribeirão Preto.

Museu Padre Albino presta homenagens
a ex e atuais membros da Fundação

Educação Física tem 3 trabalhos 
aceitos em congressos

doação”, completa Prof. Sérgio.
Os “banners”, além das plaqui-

nhas, são as novas peças incorpo-
radas ao acervo do Museu Padre 

Divulgação
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Albino, que está situado na Rua 
Belém 647 e aberto para visitação 
de 2ª a 6ª feira das 7h00 às 17h00 e 
aos sábados, das 7h00 às 11h00.

Homenagem aos membros do Conselho 
de Curadores.

Homenagem aos membros da Associação 
Benefi cente de Catanduva.

Os alunos e o trabalho sobre a terceira idade
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601

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

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

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

CIRURGIA GERAL E 
GASTROENTEROLOGIA

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

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, 
REPARADORA, TRAUMATISMO 

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

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

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

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

CLÍNICA MÉDICA/REUMATOLOGIA
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiatti  
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 4907

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

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658. - Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

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

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

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

MEDICINA DO TRABALHO
PROMED
Rua Maranhão, 2.035. - Fone: 3524 4563
INSMED
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 4930

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

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

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA 
E LENTES DE CONTATO

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

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

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA 
TRAUMATOLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA 
E ESTUDO DOS FLUXOS

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

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

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

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

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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O Professor Marcelo Truzzi Otero, 
ti tular da cadeira de Direito de Famí-
lia do curso de Direito das Faculdades 
Integradas Padre Albino, conquistou, 
dia 10 de outubro, o grau de Doutor 
em Direito pela Ponti fí cia Universida-
de Católica de São Paulo (PUC). Sua 
tese versou sobre o tema “A justa 
causa na clausulação da legíti ma do 
herdeiro necessário” e a banca exa-
minadora foi composta pelos Profs. 
Drs. Francisco José Cahali (orienta-
dor), Euclides Benedito de Oliveira, 
Cláudio Bueno de Godoy, Oswaldo 
Peregrina Rodrigues e Maria Helena 
Marques Braceiro Daneluzzi. A tese 

Dia 14 de outubro últi mo, 43 
alunos do curso de Enfermagem das 
Faculdades Integradas Padre Albi-
no, acompanhados das professoras 
Virtude Maria Soler e Jussara Spe-
randio fi zeram uma visita técnica ao 
Hospital de Câncer de Barretos.

De acordo com Profª Jussara, 
Coordenadora do curso, o objeti vo 
da visita foi de dar aos alunos das 

O curso de Enfermagem está pro-
movendo um Ciclo de Palestras, para 
alunos e professores, cujos temas foram 
defesas de teses de Doutorado e disser-
tações de Mestrado de suas docentes.

O ciclo foi iniciado no dia 29/09, 
às 12h00, com “Acidentes de traba-
lho com material biológico e o seu 
signifi cado para os profi ssionais en-
volvidos”, pela Profa Ms. Maristela 
Ap. Magri Magagnini. No dia 16 de 
outubro, Profª Ms. Maria Cláudia 
Parro falou sobre “Desenvolvimento 
de soft ware para a organização da 
informação de um serviço de saúde 
ocupacional hospitalar” e no dia 27 
o tema foi “Reincidência de gravidez 

O curso de Enfermagem, através 
do Núcleo de Extensão, apresentou 
o seu projeto Museu Iti nerante de 
Anatomia dia 06 de outubro últi mo 
aos alunos do Colégio de Aplicação.

Profª Jussara Sperandio, respon-
sável pelo projeto, informou que seu 
objeti vo é introduzir conceitos bá-
sicos sobre Anatomia Humana que 
permitam aos alunos do ensino fun-
damental conhecer o corpo humano 
e propiciar o ensino-aprendizagem 
aos alunos do curso de Enfermagem 
das FIPA. Seis alunas do curso par-
ti cipam do projeto. Inicialmente as 
crianças aprendem a reconhecer uma 
parte importante do corpo humano - 
o sistema esqueléti co, com o desen-
volvimento de ati vidades visando 
apresentar ao aluno ossos saudáveis 
e ossos fraturados, sendo que foram 

Dia 11 de outubro últi mo, às 9h30, 
no Salão das Audiências, no Campus 
I, o curso de Direito das Faculdades 
Integradas Padre Albino realizou ceri-
mônia em comemoração aos 20 anos 
da Consti tuição Federal de 1988.

O ato foi marcado com duas pa-
lestras, sob a responsabilidade dos 
Profs. Drs. Alysson Leandro Masca-
ro, Coordenador do curso de Direito 
das FIPA, Professor Livre-Docente da 
USP e do Mackenzie, e Plínio Anto-
nio Brito Genti l, Professor do curso 
de Direito das FIPA e Procurador de 
Justi ça. Na oportunidade, também 
falou o Prof. Guilherme Leguth Jú-
nior, Professor do curso de Direito, 
ex-Diretor da Faculdade de Direito e 
Administração e Promotor de Justi ça 
aposentado.

O Coordenador do curso de 
Direito, Prof. Dr. Alysson Leandro 
Mascaro, disse que “a Consti tuição 
brasileira, considerada uma das mais 
avançadas consti tuições contem-
porâneas, representou a saída do 
período ditatorial, com uma espécie 
de delegação democráti ca e social a 
parti r da pressão dos grupos sociais 
sobre os velhos congressistas que se 
tornaram, com a redemocrati zação, 
Assembléia Nacional Consti tuinte. 
Resgatar a riqueza desse período e 
culti var, nas novas gerações de juris-
tas, o gosto pela luta políti ca em prol 
de uma sociedade justa, é o nosso 
propósito no curso de Direito”.

Logo após as palestras de Mas-
caro e Genti l todos os presentes se 
deslocaram para a área externa do 

Doutor pela PUC/SP

Visita a hospital 

Ciclo de Palestras

Museu Itinerante de Anatomia 
vai às escolas

Direito comemora 20 anos da Constituição de 88
Campus, na calçada da Rua Marí-
lia, onde foi plantada uma árvore 
como símbolo e em comemoração 
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Planti o da árvore após a solenidade

Divulgação

Divulgação

foi aprovada com conceito A.
O Coordenador do curso de Di-

reito, Prof. Livre-Docente Alysson 
Leandro Mascaro, destacou a im-
portância da tese de Otero e dos 
demais tí tulos conquistados pelos 
professores: “O curso de Direito 
da Fundação Padre Albino se des-
taca pela qualidade excelente do 
seu corpo docente, cuja maioria é 
composta de mestres e doutores. 
O nível de nossos professores e sua 
projeção no mundo jurídico permi-
tem ao curso de Direito ocupar um 
espaço de destaque no cenário do 
direito brasileiro”, disse Mascaro.

2ª e 3ª séries a oportunidade de 
conhecer o hospital como comple-
mento do conteúdo teórico e prá-
ti co da disciplina “Processo de Cui-
dar da Saúde do Idoso I”, “trazendo 
experiências inovadoras de outros 
serviços do atendimento de enfer-
magem, focalizando a humanização 
da assistência de enfermagem aos 
pacientes oncológicos”.

na adolescência: retrato de uma rea-
lidade” pela Profa Ms. Vanda Apare-
cida Manfredo.

As palestras são ministradas na 
Sala 2 do curso e as deste mês de no-
vembro são:

10/11 - 12h00 – “Estratégias uti -
lizadas por enfermeiros responsáveis 
técnicos na prevenção e enfrenta-
mento de ocorrências éti cas na as-
sistência de enfermagem” - Profª Drª 
Ilza dos Passos Zborowski

24/11 - 11h30 – “A tecnologia 
computacional móvel na Sistemati -
zação da Assistência de Enfermagem: 
avaliação de um soft ware” - Profª Drª 
Dircelene Jussara Sperandio.

usados ossos do corpo humano. Da 
aula expositi va parti ciparam 33 alu-
nos da 5 ª série e 16 alunos da 4 ª sé-
rie do Colégio de Aplicação.

No dia 08, 29 alunos do Ensino 
Médio do Colégio de Aplicação par-
ti ciparam do Museu Iti nerante de 
Anatomia de uma forma diferente. 
No Laboratório de Anatomia do cur-
so de Enfermagem eles parti ciparam 
de uma aula práti ca sobre Sistema 
Digestório, ministrada pelas alunas 
da 2ª série, e de uma aula sobre Son-
dagem Nasogástrica, ministrada pela 
Profª Maristela Magagnini. No dia 09 
o Museu visitou a Escola Vida Viva, 
onde parti ciparam 52 alunos do Ma-
ternal, Jardim I, II  e III.

As escolas que se interessarem 
em receber o Museu devem fazer 
contato  pelo fone (17) 3531.3228.

à Consti tuição Brasileira, com a par-
ti cipação de professores, alunos e 
funcionários.

O grupo de alunos que visitou o hospital
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O Hospital Padre Albino recebeu ofi cial-
mente, em doação, dia 22 de outubro últi mo, 
da Biocana - Associação de Produtores de 
Açúcar, Álcool e Energia e do Grupo Aurélio 
Nardini, R$ 36.960,00 para a compra de moni-
tores multi paramétricos dixtal para as Unida-
des de Terapia Intensiva Pediátrica e Neona-
tal. No total doado, a Fundação Padre Albino 
acrescentou R$ 7.040,00 e comprou cinco 
monitores, no valor total de R$ 44.000,00.

De acordo com Dr. Antonio Carlos de Arru-
da Souto, responsável pelas Unidades, os mo-
nitores, equipamentos indispensáveis para 
a segurança e o tratamento adequado, são 
uti lizados para o acompanhamento contí nuo, 
durante as 24 horas do dia, dos sinais vitais 
dos pacientes internados.

A solenidade contou com a parti cipação 
do presidente da Biocana, Luciano Sanches 
Fernandes, representantes das usinas as-
sociadas, de diretores e da presidente do 
Grupo Aurélio Nardini, Sra. Guiomar Nardi-
ni, de diretores e do presidente da Diretoria 
Administrati va da Fundação, Olegário Brai-
do, do prefeito Afonso Macchione Neto, 
do médico responsável pelas UTIs, Antonio 
Carlos de Arruda Souto, administradores e 
chefi as do hospital.

Luciano Sanches Fernandes disse que a 
Biocana, através das usinas associadas, com a 
doação, está possibilitando melhorias no cam-
po da saúde para a comunidade, cumprindo 
seu compromisso social de proporcionar qua-
lidade de vida e colaborando com o projeto de 
expansão do hospital. Parabenizou a Diretoria 

Administrati va e a Administração do hospital 
“que com o real profi ssionalismo implantado nes-
ta gestão vêm colhendo a cada dia os êxitos deste 
modelo de trabalho correto e efi ciente”.

Sra. Guiomar Nardini disse que a doação 
vem de encontro com a políti ca de responsabi-
lidade social da empresa. “Quando recebemos 
o pedido do hospital e verifi camos que era para 
atender a UTI da Pediatria, aprovamos pronta-
mente a doação, pois sabemos do benefí cio que 
isto trará à comunidade”, afi rmou.

O prefeito Afonso Macchione Neto ressaltou 
a importância das doações da iniciati va privada, 
pois o Estado não consegue atender todas as 
demandas.

Dr. Olegário Braido disse que a Fundação 
Padre Albino, com recursos próprios e dos go-
vernos estadual e federal, reformou e equipou 
as duas Unidades. Salientou que, no entanto, os 
recursos nunca são sufi cientes e é muito grati fi -
cante receber as doações da Biocana e do Grupo 
Aurélio Nardini, que com este ato demonstram 
uma grande e importante preocupação com o 
social. Por fi m, agradeceu pela doação dos mo-
nitores, “que sem dúvida trarão um grande be-
nefí cio aos pequenos pacientes que se uti lizam 
das nossas UTIs Pediátrica e Neonatal”. Ele ain-
da mencionou a importante parti cipação do Sr. 
Aurélio Nardini (in memorian) na administração 
da Fundação.

Dr. Antonio Carlos de Arruda Souto infor-
mou que as Unidades de Terapia Intensiva 
Pediátrica, com cinco leitos, e Neonatal, com 
dez leitos, vêm atendendo a comunidade de 
Catanduva e região, e em alguns momentos 

Biocana e Grupo Nardini fazem doação às
UTIs Pediátrica e Neonatal do HPA

também de outras regiões, há 20 anos. 
Com uma média de ocupação de 8 crian-
ças por dia, recebe aproximadamente 150 
a 200 crianças por ano encaminhadas de 
35 cidades diferentes.

De acordo com ele, desde dezembro de 
2007 as duas novas unidades vêm sendo 
construídas dentro das mais modernas nor-
mas técnicas, permiti ndo uma ampliação do 
número de leitos e uma melhor qualidade do 
atendimento aos pacientes. “Além da cons-
trução, novos equipamentos foram adquiri-
dos, entre eles, monitores, venti ladores me-
cânicos, camas apropriadas para UTI, isoletes 
e berços aquecidos”, enumerou.

Souto disse ainda que esse projeto faz 
parte de um planejamento que já vem sendo 
desenvolvido há algum tempo pela Fundação 
Padre Albino nos hospitais Padre Albino e 
Emílio Carlos, onde já se realizaram diversas 
reformas e reestruturações, como a Unidade 
de Urgência e Emergência do Hospital Padre 
Albino, os Centros Cirúrgicos, as UTIs, as en-
fermarias, entre outras.

“Apesar da parti cipação do Governo e da 
Fundação Padre Albino, os recursos tornam-
se insufi cientes, sendo importante, pela rele-
vância do projeto, o envolvimento da comuni-
dade, como se observa em outras insti tuições 
na área da saúde, onde é freqüente a ajuda 
da sociedade”, observa Dr. Antonio Souto. “A 
primeira solicitação de auxílio foi prontamen-
te correspondida pela comunidade de Catan-
duva e região, através da Biocana e do Grupo 
Aurélio Nardini”, fi nalizou.

Dr. Olegário Braido: agradecimento pelas doações
Luciano Sanches Fernandes: cumprindo 
compromisso social

Homenagem à Sra. Guiomar Nardini

Imprensa/Grupo Nardini 
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Sra. Guiomar Nardini: benefí cio para a comunidade

OUTUBRO / 2008




