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2010 chega ao fi m. 
Agora, prestes a dar 
adeus a esse ano que pas-
sou, cabe uma refl exão: 
“o que deixamos de fazer 
de importante”? Consu-
mimos demais, amamos 
menos? Deixamos de dar 
um abraço caloroso em 
um amigo querido e este 

hoje não está mais entre nós? Será que pen-
samos só em nós mesmos e nos esquecemos 
do irmão que sofre no leito do hospital ou 
naquelas crianças que estão em um orfanato 
esperando por uma simples visita?

Se deixamos tudo isso de lado, temos 
tempo ainda de rever nossos conceitos de 
vida para reverter o quadro em 2011, que já 
começa em poucos dias...

Amar o próximo nunca é demais. Respei-
tar o meio ambiente, pensando no bem estar 
da sociedade de hoje e no futuro dos nossos 
fi lhos e netos é um ato que precisa ser re-
tomado dia-a-dia com muita seriedade. E o 
voluntariado? Par  cipar de uma ONG ou de 
um grupo de apoio, sem fi ns lucra  vos, nos 
promove a maturidade interna como seres 
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Ano novo, vida nova?

Feliz Ano Novo!

Todo mundo sempre costuma repe  r: 
“Ano novo, vida nova”. Mas até que ponto 
sabemos realmente medir o peso desta afi r-
mação e a colocamos em prá  ca?

Se no ano que está acabando você não 
conseguiu a  ngir suas metas, concre  zar so-
nhos, acumulou mágoas e não superou desa-
fi os inesperados, agora é a hora de abrir as 
janelas da mente e do coração para o futuro.

É importante captar mensagens externas 
e não se esquecer de olhar para dentro de si 
porque o caminho para uma vida nova pas-
sa, impreterivelmente, por nosso universo 
interior.

A mutação de seu momento atual, en-
fi m, depende exclusivamente de você. De-
pende do seu trabalho mental, em acreditar 
e realizar. Nada, nem ninguém, poderá fazer 

Depois do pôr do sol do dia 31 de de-
zembro, estaremos no comando de um ano 
novinho, onde certamente enfrentaremos 
tempestades, situações que nos deixarão de 
ponta cabeça, ou de cabeça para baixo, onde 
não saberemos para que lado correr ou que 
simplesmente as coisas não vão funcionar!

Não desista, tenha fé e acredite sempre! 
Há uma luz no fi m do túnel, um pote de ouro 
no fi m do arco-íris. E que o arco-íris pode es-
tar em qualquer lugar, mesmo que discreta-
mente!

Em 2011 reúna os amigos para uma cer-

isso por você.
A ajuda pode, sim, vir de fora, mas o im-

pulso deve par  r de você. Independente-
mente de sua situação atual.

Em primeiro lugar, ques  one com hones-
 dade: “Eu realmente quero mudar minha 

vida?”
Se a sua resposta for afi rma  va, então é 

hora de mexer-se porque o ano novo está aí. 
Para que isto dê realmente certo, é necessá-
rio, antes de tudo, se permi  r mudar.

O próximo passo é derrubar aquelas bar-
reiras internas tão prejudiciais, como o pre-
conceito consigo próprio, o medo, a inveja e 
o rancor

E não esqueça; o mundo ao seu redor 
apenas refl ete o que você é.

Feliz Ano Novo!

vejinha ou uma pescaria. Ou para qualquer 
programa que você ache emocionante, ou 
não, mas reúna os amigos!

Viaje para casa, viaje para longe, bem 
longe!

Seja organizado, da forma que você achar 
melhor.

Trabalhe duro, trabalhe “pesado”, mas ar-
ranje tempo para se diver  r, cur  r o sol, a lua, 
o mar, o céu!

Enfi m, que em 2011 tenha paz, saúde, 
amor e trabalho. O resto é consequência e 
conquista.

humanos.
Esperanças renovadas para 2011! Tor-

cemos para que seja um ano de felicidade, 
harmonia, conquista, sucesso e muita, muita 
luz. Que o amor entre os homens seja exem-
plifi cado em a  tudes cristãs, que o carinho 
encubra o ódio, que o altruísmo subs  tua o 
individualismo. Vamos dar mais em vez de re-
ceber, dizer um “bom dia, amigo” com sorriso 
no rosto, ser mais humano, mais gente.

Seguindo os conceitos cristãos e dedica-
dos aos semelhantes, temos a certeza que 
a Fundação Padre Albino, em todos os seus 
departamentos, irá avançar ainda mais. Seja 
acolhendo pacientes em seus hospitais ou 
preparando jovens nas ins  tuições de ensino, 
sabemos que estamos prontos para a chega-
da de 2011.

E, como sempre, vamos, no ano que se 
inicia em breve, con  nuar seguindo o cami-
nho do bem, caminho este que nos foi ensi-
nado, tão claramente, pelo nosso saudoso 
Padre Albino. 

Amigos, um bom princípio de ano e que 
estejamos, todos nós da Fundação Padre Albi-
no, juntos por muito tempo trabalhando sem-
pre em favor de nossa comunidade.

Esperanças renovadas para 2011

Nelson Lopes Martins

Expediente

Membros Conselheiros

MEMBROS DA FUNDAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Membro Representa  vo do Bispado de Catanduva

CONSELHO FISCAL

Editor

O Jornal da Fundação Padre Albino é uma 
publicação interna editada pela Assessoria 
de Imprensa da Fundação Padre Albino.

• Antonio Hércules
• Antonio José dos Santos
• Delcides Montes
• Edison Bonu   
• Geraldo Paiva de Oliveira
• Padre Jeová Bezerra da Silva
• João Antonio Corniani
• Joaquim Carlos Mar  ns
• José Carlos Rodrigues Amarante
• José Pedro Mo  a Salles
• José Rodrigues
• Luiz Marcos Garcia
• Nélson Jimenes
• Nélson Lopes Mar  ns
• Olegário Braido
• Renato Centurion Stuchi
• Rodrigo Alonso Garcia
• Padre Sylvio Fernando Ferreira
• Valdemar Bergamaschi
• Vicente Chiavolo   

Presidente
Dr. Antonio Hércules
Membros 
Dr. Diomar Paleta
Edison Bonu    
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante 
José Silas Januário 
Renato Centurion Stuchi
Rodrigo Alonso Garcia
Valdi Fornazieri 
Dr. Vanderlei Carlos Facchin

Presidente: Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
Vice-presidente: Dr. Antonio José dos Santos
Secretário: Dr. Olegário Braido
1º Tesoureiro: Joaquim Carlos Mar  ns

• Padre Rosinei Aparecido Pessini

Membros Efe  vos: 
                          Delcides Montes
                          José Pedro Mo  a Salles
          Vicente Chiavolo   
             
Membros Suplentes: 
                          João Antonio Corniani 
                          Dr. José Rodrigues          

Mauro Tadeu Assi - MTb 11.895

Editoração Gráfi ca: Ato Comunicação
As matérias assinadas são de inteira responsa-
bilidade de seus autores e não refl etem neces-
sariamente a opinião do Jornal

TIRAGEM: 2.500 - EXEMPLARES

Correspondências, críticas sugestões e colaborações 
para o jornal devem ser encaminhadas para a Rua 
dos Estudantes nº 225 - Fone: 17 3311-3200 - Fax: 17 
3311-3205 / 15809-144 - Catanduva-SP
e-mail: imprensa.fpa@terra.com.br
www.fundacaopadrealbino.org.br

DEZEMBRO / 201002



JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

Aniversários - JANEIRO
D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E

22 –  Andréia Ozorio Uvinha
         Elaine Sander Vinha Azali
         Eliane Bernadete de Toledo Sartorello
         Tabita Colombo Cardoso
         Zumeire Mar  ns Yukawa
23 –  Gisele Fernanda Santana
         Izildinha Amélia Pança
         Dr. Sinval Sinter Bravin Banhos
24 –  André Luis Izidoro dos Santos
         Maria Aparecida Alves
         Newton Fernando Veteri
25 –  Marcela Pereira de Sá
27 –  Adriana Lázara Gonçalves de Oliveira 
         Angélica de Mello Abrão
         Maria do Carmo V. Garcia
         Marilda Soares da Silva
29 -   Cirma Edi Klein Rossi
         Maria Garcia Ribeiro 
30 –  Alessandra Rosa Soares
         Elisangela Cris  na dos Santos Souza

Hospital Emílio Carlos
01 –  Sandra Cris  na Sant’ Ana Ferro
03 –  Renata Perpétua Pedrassolli Honório
04 -  Danieli Aparecida Silva
         Iolanda Maria Dalécio Ferregu   
         Izilda Aparecida Mariano
05 -   Lidiane Rodrigues Barrionuevo
         Paulo César Andrade
         Perla Mar  ns Costa
         Roseli Diriguidi Baldo
06 –  Marta Francisca Raimundo
07 -  Ademir Aparecido Class
08 –  Nélson Thiago Jus  no
10 –  Sonia Maria Fávero Por  llo
15 -  Célia Donizete Jacomim  
16 -  Márcia Cleuza Pelicer
19 –  Tiago Augusto Barcelos Gussoni
20 – Le  cia Cris  ane Dassena Vereri
        Maria Ferreira Amaral
21 – Irineu Chiarello Junior
22 -  Ademir Aparecido Padovani
         Eliezer Clemente Valle
23 -  Neusa da Silva Abreu
        Rosângela Silva
25 – Lourdes P.B.Squincaglia
        Maria Aparecida Sar   de Siqueira
        Samuel Fernandes 
26 -  César Augusto Frias
28 –  Andréa Cris  na Rodrigues Ramalho
29 -   Cássia Regina Candido Staine
         Valdenir Francisco Vitore   
30 –  Vera Lúcia Alves Domingues
31 -   José Thiago Morais

Coordenadoria Geral
06 - Sueli Ravazzi
10 - Leandro Henrique de Andrade
16 - Laurindo Roberto 
25 - Clauris Antonio de Lima Junior
26 - André Luís Dias de Moraes

Hospital Padre Albino
01 - Alexandre Araújo
        Angélica Fernanda de Castro Rodrigues
02 - Moisés Antonio Francisque  
03 - Izabel de Fá  ma Luizon
        Ricardo Palhares
04 - Jéssica Janaína Simiel 
        Joana D’Arc de Campos     
05 - Cinira Aparecida Fassi
        Juliana de Sá
        Maria de Fá  ma Lobo
        Regina Aparecida Alves Pirolla
06 - Luciana Aparecida Oliveira Tibério
07 - Maria Lázara Pereira de Souza
08 - Roseli Aparecida Picoy de Oliveira
09 - Cris  ane Maria Graciano Pedrassoli
        Maria José de Souza Oliveira
10 - Thiago José Biancon
11 - Cris  na Aparecida Virgili
        Márcia Aparecida Pacheco Ber  no
12 - Carlos Henrique Ornellas
        Marisa Braz das Dores
 13 - Gilberto Bezerra da Silva
        Izabela Nunes Soares Bezerra
        Jane Candido Pacheco
        Dr. Luís Fernando Rodrigues Maria
        Pedro Luís Ferraz do Amaral
14 - Fá  ma Aparecida Cardozo da Silva
        Josiane Fá  ma de Marco
15 - Doralice Maria Reina Pichu  e
        Neusa Ba  sta Gonçalves de Campos
        Thalita Aparecida Cardoso
16 - Eliane de Queiroz Porto
        Ma  lde Ivete Bolonhini Ribeiro
        Patrícia Oliveira Santos          
17 - Giseli Pereira Teixeira
        Márcia Cris  na Alves Fernandes Pavin
        Solange Regina de Paulo
        Vladimir Donize   Novaes
19 - Lucimar Célia Della Via Silva
20 - Ana Paula Almeida Zanella
        Natália Cordon Sanches
        Rosangela Maria Ranzani
        Sebas  ão Rodrigues 
        Venina de Vito de Souza
21 - Marlete Soares Lima Seru  
        Moacir Gouveia

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

Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos 
doando a par  r de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz. 

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000

         Paulo César Quin  no dos Santos

Faculdades Integradas Padre Albino
02 –  Prof. Alexandre Teso
03 –  Prof. Arthur do Espirito Santo Neto
         Prof. Guilherme Manfrin Casseb
         Profª Luciana de Souza Cione Basto
04 – Prof. Donize   Pereira       
08 – Profª Luciana Stuchi Devito Griso  o
        Profª Maria Elizabete Jimenes de Campos
        Prof. Paulo Henrique Alves Togni 
        Profª Virtude Maria Soler       
09 – Profª Sandra Regina Miyoshi Lopes
11 – Prof. Alexandre Fontana Berto 
        Elcilene Fedossi Hernandes
        Prof. Marino Ca  alini
        Prof. Waldecir Veni Sacche  n
12 – Profª Maristela Aparecida Magri Magagnini
14 – Prof Sérgio Luís Tagliari
15 -  Abner da Silva Barbosa 
18 -  Prof. Ivan Humberto Sanches 
        Josiane Aparecida Zambon
19 – Prof. Carlos Elysio Castro Correa
20 -  Prof. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga 
21 – Profª Silvia Helena da Silva
23 – Heloisa Helena Figueiredo Ferreira
24 – Profª Ilza dos Passos Zborowski
        Prof. Marcelo de Andrade Hernandes
26 - Clecio Roberto Galhardi
        Profª Sirley Maria da Silva de Moraes
30 - Daniele de Cássia Zili
        Josiane de F. Casarin Borgo
31-  Prof. Fernando Stuchi Devito  

Colégio de Aplicação
09 - Prof. Antonio Jair Berni
        Prof. Osmar Vitussi
23 - Prof. Ivan Figueiredo de Angeli
26 - Profª Renata Aparecida Miesa 
28 - Prof. André Luiz Mar  ns 

Padre Albino Saúde
25 –  Paulo Henrique Donato
28 -   Crislaine de Almeida Brandão Bellini 
29 –  Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro
30 -   Sonia Ap. Peres Fernandes 

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

Membros Honorários da Fundação Padre Albino
04 – Dr. Raul  José de Andrade Vianna
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JANEIRO - DATAS COMEMORATIVASJANEIRO - DATAS COMEMORATIVAS

01 – Dia Mundial da Paz e da Frater-01 – Dia Mundial da Paz e da Frater-
nidade Universalnidade Universal
02 – Dia Nacional da Abreugrafi a, do 02 – Dia Nacional da Abreugrafi a, do 
Hemo  lico e da criação da primeira Hemo  lico e da criação da primeira 
 pografi a do Brasil (1808) pografi a do Brasil (1808)

06 – Dia de Reis e da Gra  dão06 – Dia de Reis e da Gra  dão
07 – Dia da Liberdade de Cultos07 – Dia da Liberdade de Cultos
08 – Dia Nacional do Fotógrafo e da 08 – Dia Nacional do Fotógrafo e da 
Fotografi aFotografi a
09 – Dia do Astronauta09 – Dia do Astronauta
15 – Dia Mundial do Compositor e 15 – Dia Mundial do Compositor e 
dos Adultosdos Adultos

17 – Dia dos Tribunais de Contas do 17 – Dia dos Tribunais de Contas do 
BrasilBrasil
20 – Dia do Farmacêu  co20 – Dia do Farmacêu  co
21 – Dia Mundial da Religião21 – Dia Mundial da Religião
24 – Dia da Cons  tuição24 – Dia da Cons  tuição
25 – Dia do Carteiro25 – Dia do Carteiro
27 – Dia do Orador27 – Dia do Orador
28 – Dia Mundial do Hanseniano, do 28 – Dia Mundial do Hanseniano, do 
Portuário e do Comércio ExteriorPortuário e do Comércio Exterior
30 – Dia Nacional dos Quadrinhos e 30 – Dia Nacional dos Quadrinhos e 
da Não Violênciada Não Violência
31 – Dia Mundial do Mágico31 – Dia Mundial do Mágico

Senhor Deus, dono do tempo 
e da eternidade, teu é o hoje e o 
amanhã, o passado e o futuro.

Ao acabar mais um ano, quero 
te dizer obrigado por tudo aquilo 
que recebi de Ti.

Obrigado pela vida e pelo amor, 
pelas fl ores, pelo ar e pelo sol, pela 
alegria e pela dor, pelo que foi pos-
sível e pelo que não foi.

Ofereço-lhe tudo o que fi z neste 
ano, o trabalho que pude realizar, 
as coisas que passaram pelas mi-
nhas mãos e o que com elas pude 
construir.

Apresento-te as pessoas que ao 
longo destes meses amei, as ami-
zades novas e os an  gos amores.

Os que estão perto de mim e 
aqueles que pude ajudar, os com 

Minha oração no final do ano
quem compar  lhei a vida, o traba-
lho, a dor e a alegria.

Mas também, Senhor, hoje que-
ro te pedir perdão. Perdão pelo 
tempo perdido, pelo dinheiro mal 
gasto, pela palavra inú  l e ao amor 
desperdiçado.

Perdão pelas obras vazias e pelo 
trabalho mal feito, perdão por vi-
ver sem entusiasmo.

Também pela oração que aos 
poucos fui adiando e que agora 
venho apresentar-Te, por todos 
meus olvidos, descuidos e silêncio, 
novamente te peço perdão.

Nos próximos dias começare-
mos um ano novo.

Paro a minha vida diante do 
novo calendário que ainda não se 
iniciou e te apresento estes dias, 

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 36 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(    )
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Dentro de alguns dias, como 
um trem, um Ano Novo vai chegar 
a esta estação.

Se não puder ser o maquinista, 
seja o seu mais diver  do passageiro.

Procure um lugar próximo à jane-
la, desfrute cada uma das paisagens 
que o tempo lhe oferecer, com o pra-
zer de quem realiza a primeira viagem.

Não se assuste com os abis-
mos, nem com as curvas que não 
lhe deixam ver os caminhos que 
estão por vir.

Procure cur  r a viagem da 
vida, observando cada arbusto, 

Choro, mas não é tempo de lágrimas, pois preciso ver o futuro.
Penso, mas é tempo de agir; preciso seguir o caminho.
Ando, mas é preciso correr; tenho tanto para conquistar.
Falo, mas deveria fazer silêncio; é tempo de fazer mais.
Pergunto, mas deveria ensinar; passei por tantas difi culdades.
Olho, mas nem sempre enxergo; há ainda uma nuvem no meu olhar.
Vigio, mas deveria dormir, abandonar-me em mim mesmo.
Canso, mas deveria ter mais energia, seguir adiante, não olhar para trás.
Amo, mas ainda não me amam, mas não desisto do amor.
Creio, e sei que Deus me ouve, ainda que eu não entenda o que Ele 

responde.
Sonho, porque a noite cai e adormeço, e quando o dia vem, vem a 

certeza: eu posso ser feliz.
 D.A.

Pessoas entram na sua vida por uma razão, por uma estação ou por 
uma vida inteira.

Quando perceber qual mo  vo é, você vai saber o que fazer com 
cada pessoa.

Quando alguém está em sua vida por uma razão é, geralmente, para 
suprir uma necessidade que você demonstrou.

Elas vêm para auxiliar em uma difi culdade, fornecer apoio e orien-
tação, ajudar  sica, emocial ou espiritualmente.

Elas poderão parecer dádiva de Deus.
E são!
Elas estão lá pela razão que você precisa que estejam lá.
Então, sem nenhuma a  tude errada de sua parte ou em uma hora 

inconveniente, esta pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar 
essa relação a um fi m.

Às vezes, essas pessoas morrem.
Às vezes, elas simplesmente se vão.
Às vezes, elas agem e te forçam a tomar uma posição.
O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendi-

das, nossos desejos preenchidos e os trabalhos delas feitos.
As suas orações foram atendidas.
E agora, é tempo de ir.
Quando pessoas entram em nossas vidas por uma estação é porque 

chegou sua vez de dividir, crescer e aprender.
Elas trazem para você a experiência da paz ou fazem você rir.
Elas poderão ensinar algo que você nunca fez.
Elas, geralmente, dão uma quan  dade enorme de prazer.
Acredite!
É real!
Mas, somente, por uma estação.
Relacionamentos de uma vida inteira ensinam lições para a vida in-

teira. Coisas que você deve 
construir para ter uma for-
mação emocional sólida.

Sua tarefa é aceitar a 
lição, amar a pessoa e co-
locar o que você aprendeu 
em uso, em todos os outros 
relacionamentos e áreas de 
sua vida.

É dito que o amor é cego, 
mas a amizade é clarividente.

Ano novo chegando....

Fruto da vida

Ninguém se cruza por acaso

que somente Tu sabes se chegarei 
a vivê-los.

Hoje, te peço para mim, meus 
parentes e amigos, a paz e a ale-
gria, a fortaleza e a prudência, a 
lucidez e a sabedoria.

Quero viver cada dia com o  -
mismo e bondade, levando a toda 
parte um coração cheio de com-
preensão e paz.

Fecha meus ouvidos a toda falsi-
dade e meus lábios a palavras men-
 rosas, egoístas ou que magoem.

Abre, sim, meu ser a tudo o que 
é bom.

Que meu espírito seja repleto 
somente de bênçãos para que as 
derrame por onde passar.

Enche-me, também, de bonda-
de e alegria para que todas as pes-
soas que eu encontrar no meu ca-
minho possam descobrir em mim 
um pouquinho de Ti.

Dá-nos um ano feliz e ensina-
-nos a repar  r felicidade.

Amém.

cada riacho, beirais de estrada e 
tons mutantes de paisagem.

Desdobre o mapa e planeje ro-
teiros.

Preste atenção em cada ponto 
de parada e fi que atento ao apito 
da par  da. 

E quando decidir descer na 
estação onde a esperança lhe ace-
nou, não hesite

Desembarque nela junto com 
os seus sonhos...

Desejamos que a sua viagem 
pelos dias de 2011 seja de primei-
ra classe!



3. Acrescente a levedura . Não há neces-
sidade de misturar. Ela criará dióxido de car-
bono. 

4. Coloque a parte do funil, virada para 
baixo, dentro da outra metade da garrafa. 
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Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo apenas de fi car parado.
Provérbio chinês  

Lazer & Variedades

A seguir estão os passos a desenvolver:
 
1. Corte uma garrafa de plás  co ao meio. 

Guarde a parte do gargalo: 

 

2. Misture o açúcar mascavo com água 
quente. Deixe esfriar depois e despeje na 
metade de baixo da garrafa. 

Como matar mosquitos ecologicamente

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA

O céu é visto do mesmo jeito, com as mesmas constelações, no mundo inteiro?
A posição das estrelas e constelações mudam de acordo com a hora e o local de observação. 

Segundo Ednilson Oliveira, doutorando do Departamento de Astronomia do Ins  tuto Astro-
nômico e Geo  sico da USP, o céu fi ca diferente conforme a distância de um lugar a outro. Na 
mesma data e no mesmo horário, por exemplo, o céu de São Paulo não é o mesmo visto em 
Brasília. Também existem constelações no hemisfério norte que nunca veremos no hemisfério 
sul, como a Ursa Menor e a estrela Polaris. Já as pessoas que estão no hemisfério norte não 
vêem o Cruzeiro do Sul.

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

• Para fazer uma torta de arroz, bata 3 gemas 
e arroz sufi ciente para 4 pessoas no liquidi-
fi cador até que vire uma pasta. Acrescente 
uma pitada de sal e em seguida misture uma 
caixinha de creme de leite à mistura de ovos 
e arroz. Derrame tudo numa travessa untada 
com margarina e cubra com bastante queijo 
ralado e/ou mussarela. Leve ao forno por ± 
20 minutos.
• Para recuperar o queijo que fi cou duro, é 
só deixá-lo  de molho no leite de um dia para 
o outro.
• Para  rar a acidez do café acrescente um 
pouco de sal ao pó no coador.
• Para não alterar a consistência da massa de 
suas receitas, não use manteiga ou ovos ge-

CURIOSIDADE

lados. A sua receita irá fi car da maneira que 
você imagina, sem alteração!
• O arroz fi cará mais gostoso se lhe forem 
acrescentados uma folha de louro e um ramo 
de tomilho na hora de cozinhá-lo. E depois de 
pronto, não deixe de colocar um pedaço de 
manteiga. Misture com o próprio garfo.
• Para fazer um requeijão cremoso, você 
precisará de 2 litros de leite tipo C, 1 xícara 
de vinagre branco, 1 colher de manteiga e 
sal a gosto. Coloque o leite numa panela e 
quando começar a ferver, coloque o vina-
gre e mexa. Desligue o fogo. Escorra o soro. 
Coloque a massinha no liquidificador e mis-
ture com a manteiga e sal. Bata até ficar 
cremoso.

Ingredientes
- 1 xícara (chá) de leite desnatado
- 1 xícara (chá) de farinha de rosca
- 1 ovo
- 1 xícara (chá) de queijo ralado
- 1 pitada de pimenta
- ½ colher (chá) de mostarda
- 1 colher (sopa) de molho inglês
- 5 colheres (sopa) de abobrinha cozida e picada
- 5 colheres (sopa) de chuchu cozido picado
- 5 colheres (sopa) de cenoura cozida picada
- 5 colheres (sopa) de brócolis cozido e picado
- sal a gosto.

Modo de fazer
Preaqueça o forno à temperatura de 180ºC 

e unte uma forma refratária. Aqueça o leite e 
despeje-o sobre a farinha de rosca. Misture a 
gema com ¾ do queijo e com a pimenta, a mos-
tarda e o molho inglês. Acrescente à mistura de 
farinha de rosca com leite. Adicione os vege-
tais, mexendo levemente, e tempere com sal 
a gosto. Junte a clara ba  da em neve. Coloque 
a mistura na forma: salpique-a com o restante 
do queijo. Asse durante 30 a 35 min.

C U L I N Á R I A

Sufl ê de legumesSufl ê de legumes

5. Enrole a garrafa com algo preto, me-
nos a parte de cima, e coloque em algum 
canto de sua casa. 

Em duas semanas você vai ver a quan  -
dade de mosquitos que morreu lá dentro da 
garrafa. 
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Para ajudar na luta con  nua contra os mosquitos da dengue, uma ideia é trazê-los para uma armadilha que pode matar muitos deles. 
O material necessario é:  200 ml de água, 50 gramas de açúcar mascavo,  1 grama de levedura (compra-se em loja de produtos naturais) e uma garrafa plás  ca 

de 2 litros.
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A Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes – CIPA do Hospi-
tal Emílio Carlos, em parceria com 
os departamentos de Recursos Hu-
manos, Medicina do Trabalho e Se-
gurança do Trabalho, promoveu no 
úl  mo dia 2 de dezembro, às 14h, 

Palestra aborda o tema finanças pessoais
na Sala de Espera da Ortopedia a 
palestra “Finanças Pessoais”, com 
o professor Mo  a.

A ação exemplifi ca a preocupa-
ção da ins  tuição com a instrução 
e o bem-estar dos seus colabora-
dores. 

O curso de Administração das 
FIPA realizou nos meses de no-
vembro e dezembro, no Campus I, 
solenidades de entrega de cer  fi -
cados de conclusão de curso de in-
formá  ca a alunos de três projetos 
sociais.

Dia 26 de novembro, a par  r 
das 9h00, receberam cer  fi cados 
de conclusão de curso os alunos 
da XVI turma do O ABC da Infor-
má  ca.

Na solenidade falaram o Coor-
denador do curso de Administra-
ção, Prof. Joacyr Vargas, o conse-
lheiro da Fundação, Prof. Nelson 

Administração entrega certificados a alunos 
de projetos sociais na área de informática

Lopes Mar  ns, a Coordenadora 
Pedagógica das FIPA, Drª Dulce 
Vendrúscolo, e o Coordenador de 
Extensão, Prof. Marcílio Bortoluci. 
Todos cumprimentaram os for-
mandos e ressaltaram a impor-
tância dos projetos sociais desen-
volvidos pela Fundação. A aluna 
Eva Serrato Avena agradeceu em 
nome dos formandos.

A turma, formada por 26 alu-
nos, teve aula às quintas-feiras, 
das 9h00 às 11h00, de agosto a 
novembro. Desde que foi implan-
tado, em 2004, o projeto já capaci-
tou aproximadamente 280 alunos. 

O curso é gratui-
to, as inscrições 
para a próxima 
turma estarão 
abertas em ja-
neiro e as aulas 
iniciadas em 
março.

No dia 03 de 
dezembro, às 
9h00, solenidade 
de formatura de 
alunos de outros 
dois projetos so-
ciais.

O projeto O bê-a-bá da Infor-
má  ca para Bombeiros Mirins en-
tregou cer  fi cados para 37 alunos 
das 12ª e 13ª turmas, que  veram 
aulas às terças-feiras, das 9h00 às 
10h00, de março a junho e de agos-
to a novembro. Os alunos são enca-
minhados pelos parceiros do proje-
to, Educandário São José e o Corpo 
de Bombeiros de Catanduva. O pro-
jeto teve início no ano de 2004.

O projeto Informá  ca Inclusiva 
para Crianças, o Projeto Cipó, ini-
ciado em 2009, entregou cer  fi ca-
dos a 31 alunos das 2ª e 3ª turmas, 
que  veram aulas às terças-feiras, 
das 10h00 às 11h00, de março a 
junho e de agosto a novembro. Os 
alunos deste projeto são encami-
nhados através de parceria com o 
Educandário São José.

Na solenidade, o Coordenador 
do curso de Administração, Prof. 
Joacyr Vargas, o Prof. Nélson Lopes 
Mar  ns, representando a Funda-
ção Padre Albino, o Coordenador 
de Extensão do curso de Adminis-

tração, Prof. Marcílio Bortoluci, o 
1º sargento do Corpo de Bombei-
ros, Yasser Arafat Abdel Hamid, a 
presidente do Educandário São 
José, Irmã Antonia Pinheiro, e o 
professor do curso, José Claudinei 
Cordeiro, cumprimentaram os alu-
nos, ressaltaram a importância do 
curso e o empenho dos alunos. O 
Prof. Nelson Mar  ns, ainda, agra-
deceu a confi ança no trabalho pro-
posto e desenvolvido pela Funda-
ção Padre Albino.

Após a entrega dos cer  fi ca-
dos, os alunos dos projetos fi ze-
ram apresentações de fl auta doce 
e dança de salão (Bombeiros Mi-
rins) e coral e violão (Projeto Cipó).

Par  ciparam também da sole-
nidade a Coordenadora do Proje-
to SOS Bombeiros Mirins, Maria 
Cris  na Leonardi, a Coordenadora 
do Projeto Cipó, Sílvia Elaine Ma-
theus, o 1º Sargento Ademir Go-
mes de Morais, o Cabo Vinícius Ca-
selli e as professoras Martha e Sula 
Ocon e Sílvia de Campos Santana.

Turmas dos  Bombeiros Mirins

Turma do ABC da Informá  ca

Turmas do Projeto Cipó

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Prof. Mota: orientações aos colaboradores sobre fi nanças pessoais

DivulgaçãoDivulgação
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A Associação de Voluntários dos 
hospitais da Fundação Padre Albino – 
AVOFPA recebeu no úl  mo dia 9 de 
novembro, no restaurante La Buca, 
em Catanduva, 
uma homenagem 
do Grupo Reveja 
– Ação e Pesquisa 
da Diversidade Se-
xual de Catanduva 
e Região.

A Associação 
foi contemplada 
com o prêmio 
Reveja Ação e Ci-
dadania. O troféu 
‘Osvaldo Franzine’ 
é um reconheci-
mento ao traba-
lho e a postura de 

A Associação de Voluntários da 
Fundação Padre Albino – AVOFPA 
agradece a Sra. Iara do Carmo pela 
inicia  va em prol da Pediatria do 
Hospital Padre Albino – HPA. A colu-
nista social pediu às amigas brinque-
do como presente de aniversário. Os 

A Associação de Voluntários dos 
hospitais da Fundação Padre Albino 
– AVOFPA celebrou o fi nal do ano 
com confraternização de Natal em 
diferentes setores.

Nos dias 1 e 2 de dezembro a As-
sociação realizou a confraternização 
na Hemodiálise do Hospital Padre Al-
bino – HPA. No dia 3 de dezembro a 
festa de Natal aconteceu na Quimio-
terapia do Hospi-
tal Emílio Carlos 
– HEC. E no dia 6 
de dezembro a 
comemoração foi 
na Pediatria do 
HPA. Na ocasião, 
houve entreteni-
mento e entrega 
de brindes.

A Irmã Ana 
Maria Custódio 
agradece os que 

A Associação de Voluntários 
dos hospitais da Fundação Padre 
Albino – AVOFPA realizou campa-
nha de Natal. 

De acordo com a presidente da 
associação, Irmã Ana Maria Cus-
tódio, a campanha teve o obje  vo 

Os hospitais Emílio Carlos 
e Padre Albino realizaram o 
primeiro Seminário da Co-
missão de É  ca de Enferma-
gem no dia 12 de novembro, 
às 14h, no auditório de trei-
namentos do Emílio Carlos.

A enfermeira fi scal do 
Conselho Regional de En-
fermagem de São Paulo, 
Milena Carla Silva Moreno 
Vilalva, falou sobre a impor-
tância da Comissão de É  ca 
de Enfermagem.

O evento reuniu lideranças 
e colaboradores da ins  tuição.

Homenagem à AVOFPA Agradecimento

AVOFPA comemora o Natal

Campanha de Natal

Hospitais realizam evento sobre Ética

personalidades, ar  stas, polí  cos, 
empresas, imprensa, en  dades go-
vernamentais ou não no enfrenta-
mento aos direitos humanos.

mesmos foram doados à AVOFPA. 
A presidente da Associação, 

Irmã Ana Maria Custódio, fez ques-
tão de registrar a sua gra  dão. 
“Que Deus abençoe a Iara por mais 
esse gesto de amor e a todos que 
colaboraram”, diz.

contribuíram para a realização dos 
eventos. “Que Deus abençoe a todos. 
Agradecemos também, os funcio-
nários da Quimioterapia, os padres 
Rosinei Pessini e Marcelo Bonifácio e 
a Sra. Luzia de Fá  ma Francisco”, diz.

Mais informações sobre a AVO-
FPA no Hospital Padre Albino – rua 
Belém, 519, no Centro ou pelos te-
lefones 17 3531 3034 – 81160639.

de presentear os pacientes inter-
nados nos hospitais Emílio Carlos 
e Padre Albino. 

No dia 21 de dezembro, a par-
 r das 9h, a AVOFPA entregou o 

mimo. “Que Deus abençoe a todos 
que colaboraram”, agradece.

Enfermeiros dos hospitais Emílio 
Carlos e Padre Albino par  ciparam 
no úl  mo dia 5 de novembro do I 
Simpósio da Segurança do Pacien-
te, promovido pelo Pólo de Segu-
rança do Paciente de São José do 
Rio Preto, no Auditório Fleury – 
Hospital de Base.

Ações como a melhor iden  fi ca-
ção dos pacientes, prevenção de 
infecções e implantação de uma 
polí  ca de segurança dos pacientes 
foram os temas abordados durante 

Profissionais da saúde participam de Simpósio
o evento.

A enfermeira coordenadora do 
Grupo de Segurança do Paciente do 
Padre Albino, Adriana Bianchi, mo-
derou a mesa com o tema ‘Cuidado 
Limpo, Cuidado Seguro e Melhores 
Prá  cas de Segurança’.

Os hospitais da Fundação Padre 
Albino compõem o Pólo de Segu-
rança do Paciente que tem suas 
ações direcionadas pela Rede Brasi-
leira de Enfermagem em Segurança 
do Paciente – REBRAENSP.

De acordo com a coorde-
nadora do grupo do Padre 
Albino, a segurança tem sido 
amplamente difundida pela 
Organização Mundial da Saú-
de – OMS. “O foco do traba-
lho do Pólo é a iden  fi cação 
das possíveis situações de 
risco para o paciente duran-
te o período de internação”, 
explica.

O evento contou com a 
par  cipação de 270 inscritos.

Enfermeiros par  ciparam do Simpósio da Segurança 
do Paciente

Colaboradores par  cipam do I Seminário de É  ca

Osvaldo Franzine entrega o troféu a Irmã Ana Maria

 Irmã Ana Maria com Iara do Carmo

Fes  nha de fi nal de ano na Pediatria

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação
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As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA)  veram quinze 
trabalhos aprovados para apresen-
tação no 10º Congresso Nacional 
de Iniciação Cien  fi ca – CONIC, 
promovido pelo Sindicato das En-
 dades Mantenedoras de Estabe-

lecimentos de Ensino Superior no 
Estado de São Paulo/SEMESP e rea-
lizado dias 19 e 20 de novembro no 
Ins  tuto Presbiteriano Mackenzie, 
em São Paulo.

O evento, que comemorou dez 
anos e é considerado o maior do 
gênero no Brasil, recebeu 1.495 
trabalhos de 3 mil par  cipantes 
entre alunos e professores.

Dos quinze trabalhos aprova-
dos das FIPA, cinco são do curso de 
Educação Física, quatro do Direito, 
quatro de Enfermagem e dois da 
Medicina. São eles:

EDUCAÇÃO FÍSICA

- Respostas hemodinâmicas de 
indivíduos dependentes químicos 
quando subme  dos a uma sessão 
de exercício  sico. Autores: Julio 
Cesar Parente e Luciane de Olivei-
ra Neves. Orientador: Prof. Marce-
lo Velloso Heeren

- Treinamento  sico aquá  co 
reduz pressão arterial e frequên-
cia cardíaca em um modelo expe-

FIPA tem 15 trabalhos aprovados para o CONIC
rimental de menopausa. Autores: 
Vinícius Delalibera e Atos Guilher-
me Espejo. Orientador: Prof. Mar-
celo Velloso Heeren

- A  vidade  sica para crian-
ças com HIV/AIDS. Autores: Bruno 
Vanni Bolinelli e Régis Fernandes 
Maranza   . Orientadora: Profª Lu-
ciana de Souza Cione Basto

- Interferência da omissão do 
café da manhã e horas de sono no 
desenvolvimento da obesidade 
infan  l. Autores: Maitê Cris  na 
Costa e Bruna dos Santos. Orienta-
dora: Profª Maria Ângela Figueire-
do Tuma

- A infl uência da tecnologia na 
obesidade infan  l. Autores: Eva 
Ta  ane Pereira e Ana Paula Mini-
celi. Orientadora: Profª Maria Ân-
gela Figueiredo Tuma 

 
 DIREITO
 
- Situação da criança e do ado-

lescente no município de Catan-
duva. Autora: Thamires Oliveira da 
Silva. Orientador - Prof. Heveraldo 
Galvão

- Análise dos mo  vos de in-
cons  tucionalidade das Leis Mu-
nicipais. Autora: Camila Facchin 
Marques. Orientador: Prof. Fábio 
Can  zani Gomes 

- Polí  cas públicas de susten-

tabilidade rural no agronegócio. 
Autor: Leonardo Riva Fatorelli. 
Orientadora: Profª Elisabete Ma-
niglia

 - Ações de ruptura com princí-
pios é  cos e queimadas da palha 
de cana-de-açúcar na região de 
Catanduva. Autor: Bruno Augusto 
Guerra. Orientador: Prof. Antenor 
Celloni

 
 ENFERMAGEM
 
- Resposta dos marcadores 

bioquímicos de portadores de sín-
drome metabólica após interven-
ção educacional junto aos fami-
liares. Autora: Daiane Aparecida 
Marin. Orientador: Prof. Marino 
Catallini.

- Capacitação de agentes co-
munitários de saúde sobre o es-
pectro au  sta. Autora: Elissa Bor-
tolozzo Menegoli. Orientadora: 
Profª Carina Ta  ana Giunco

- Incidência de úlcera por pres-
são em uma unidade de terapia 
intensiva. Autora: Melina Cano de 

O professor de Clínica Médi-
ca/Molés  as Infecciosas do cur-
so de Medicina das FIPA, Arlindo 
Schiesari Junior, obteve  tulo de 
Mestre. 

A defesa de Mestrado ocorreu 
no dia 25 de novembro, às 10h, 
na Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto (FAMERP). 
O tema da dissertação foi Infec-
ções oportunistas em portadores 
de HIV-1/AIDS da Rede Pública de 
Catanduva, Brasil. 

Professor da Medicina obtém título de Mestre

Dr. Arlindo teve como orienta-
dor o Prof. Dr. Ricardo Luiz Dantas 
Machado (Livre-Docente em Saú-
de/FAMERP), que também foi o 
presidente da banca examinadora 
composta ainda pelo Prof. Dr. José 
Carlos Cacau Lopes (Medicina Pre-
ven  va e Social/FAMERP) e pelo 
Prof. Dr. Mauro José Costa Salles 
(Infectologista/Faculdade de Ci-
ências Médicas da Santa Casa de 
São Paulo, Vice-Presidente da So-
ciedade Paulista de Infectologia).
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Haro. Orientadora: Profª Maria Re-
gina Lourenço Jabur

 - Acidentes de trânsito: levan-
tamento de ocorrências atendi-
das por um serviço de atendimen-
to móvel de urgência do interior 
paulista. Autora: Rina Sapia dos 
Santos. Orientadora: Profª Antonia 
de Fá  ma Zancheta Serradilha

MEDICINA

- Estudo da prevalência das 
malformações congênitas em na-
 vivos assis  dos em maternidade 

de hospital terciário. Autora: Ma-
riana Lourenço Lino. Orientadora: 
Profª Nilce Barril Brighe   

- Avaliação da infl uência da 
contaminação transversal por ci-
tomegalovírus (CMV) na e  ologia 
de malformações congênitas. Alu-
na: Ana Cláudia Cavalcan   Gandol-
fi . Orientadora: Profª Nilce Barril 
Brighe   

Neste ano nenhum trabalho 
classifi cou-se entre os dez primei-
ros colocados.

Da esquerda para direita, José Carlos “Cacau” Lopes, Ricardo Luiz D. Machado,
Arlindo Schiesari Junior e Mauro José C. Salles

DivulgaçãoDivulgação

Cinco alunos do 4º ano do 
curso de Enfermagem das FIPA 
desenvolveram no mês de outu-
bro, no município de Pindorama, 
sob a supervisão da Profª Antonia 
de Fá  ma Zanche  a Serradilha, o 
Estágio Supervisionado da disci-
plina Gerenciamento de Enfer-
magem na Rede Básica de Saúde 
com a  vidades assistenciais, edu-
ca  vas e administra  vas.

Os alunos par  ciparam da 
elaboração, implementação e 
aplicação da Sistema  zação da 
Assistência de Enfermagem para 
clientes com Hipertensão Arte-
rial e/ou Diabetes Mellitus, re-
sistentes à adesão ao tratamento 
e às medidas de prevenção das 
complicações, da elaboração do 
Protocolo de Enfermagem para 
realização de cura  vos sép  co 
e assép  co, dos Procedimentos 
Operacionais Padrão (POPs) das 
seguintes técnicas de enferma-
gem: cateterismo vesical de alívio 
masculino e feminino, aferição e 
registro de sinais vitais, cura  vos 
e coleta de sangue e cuidados ge-
rais na realização do teste do pe-
zinho e do Fluxograma Descritor 
do Processo de Trabalho no aten-

Alunos da Enfermagem fazem estágio 
na Rede Básica de Saúde de Pindorama

dimento a  clientes portadores 
de Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS).

Na área educa  va, ministra-
ram palestra sobre Meningites: 
cuidados e prevenção na Esco-
la Estadual Dr. Carlos Augusto 
Froelich para 130 estudantes do 
Ensino Fundamental (de 5ª a 8ª 
séries) e aula exposi  va intera  -
va sobre Primeiros socorros em 
parada cardiorrespiratória, crise 
convulsiva, hipoglicemia e que-
das, para Auxiliares e Técnicos de 
Enfermagem do Lar dos Idosos.

A Profª Antonia de Fá  ma 
disse considerar “de suma impor-
tância a elaboração de a  vidades 
prá  cas no decorrer dos períodos 
de estágio supervisionado, com o 
obje  vo de aprimoramento e im-
plementação dos conhecimentos, 
habilidades e a  tudes relaciona-
das com a formação do enfermei-
ro, para permear o co  diano de 
trabalho na área da saúde”.

Par  ciparam das a  vidades 
os acadêmicos Carina Dermindo, 
Leandro Samuel Pereira, Lucinéia 
da Silva Velho Mendonça, Manoel 
da Silva e Marcelina Domingos 
Patrocínio.
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A Câmara de Vereadores de 
Catanduva aprovou emenda do 
vereador Nelson Lopes Mar  ns 
(PSDB) des  nando R$ 300 mil para 
a Unidade de Urgência e Emergên-
cia (Pronto Socorro) do Hospital 
Padre Albino (HPA), através da Lei 
Orçamentária do Município.

Nelson Lopes informou que o 
HPA é de referência e possui um 
Pronto Socorro estruturado para 
receber casos de Urgência e Emer-
gência de Catanduva e região, nas 

Câmara aprova emenda de R$ 300 mil para o HPA
Subvenção é destinada à Unidade de Urgência e Emergência

especialidades de Clínicas Médica 
e Cirúrgica, Ortopedia e Pediatria 
24 horas, dispondo de equipes 
médica, de enfermagem e admi-
nistra  va especializadas para estes 
 pos de assistência.

As Unidades de Terapia Inten-
siva Pediátrica e Neonatal do Hos-
pital Padre Albino também são 
responsáveis pelo atendimento de 
um grande número de pacientes. 

“O Hospital Padre Albino pos-
sui ainda serviços de Hemodiálise, 

A Fundação Padre Albino obte-
ve oito novas bolsas de Residência 
Médica dentro do programa Pró-Re-
sidência (MEC/Ministério da Saúde), 
sendo três em Anestesia, uma em 
Ortopedia, duas em Medicina da Fa-
mília, uma em Neonatologia e uma 
em Cirurgia do Trauma. O início dos 
novos programas deve acontecer a 
par  r de 1º de fevereiro de 2011.

O Pró-Residência (Programa 
Nacional de Apoio à Formação de 
Médicos Especialistas em Áreas Es-
tratégicas) tem o obje  vo de favore-
cer a formação de especialistas, na 
modalidade residência médica, em 
especialidades e regiões prioritárias 
defi nidas em comum acordo com 
gestores do SUS.

Estes novos Programas de Resi-
dência Médica da Fundação Padre 

O Recanto Monsenhor Albino 
realizou de 22 a 26 de novembro a 
VII Semana da Consciência Saudá-
vel, com palestras na sala de vídeo 
e eventos a par  r das 13h00.

“Esta Semana, voltada para to-
dos os funcionários do Recanto e 
interessados, é promovida anual-
mente no mês de novembro e visa 
trazer conhecimentos de qualida-
de de vida, incen  var e promover 
saúde e trabalhar a mo  vação e 
auto-es  ma dos funcionários e 
interessados”, informa a psicóloga 
Lilian Buniak, sua organizadora.

No dia 22 a palestra foi A Fibro-
mialgia, pelo Fisioterapeuta Fábio 
Paglio  o da Conceição, Graduado 
em Fisioterapia pelo IMES Fafi ca, 
Especialista em Gerontologia e 

A Associação de Diabetes de 
Catanduva, em colaboração com 
a Liga de Endocrinologia e Dia-
betes do curso de Medicina das 
FIPA, realizou dia 20 de novem-
bro, das 7h30 às 12h00, na Praça 
da República, a 13ª Campanha de 
Detecção de Diabetes, coordena-
da pelos professores Marino Cat-
talini e Eliana Gabas S. Perez.

O obje  vo, segundo Dr. Mari-
no Ca  alini, foi diagnos  car casos 
novos de Diabetes Mellitus, uma 
doença silenciosa e traiçoeira, 
que frequentemente não apre-
senta sintomas e não pode ser 
detectada sem realizar o exame 
de glicemia.

“Devido ao atraso no diagnós-
 co, o portador de diabetes man-

tém níveis elevados de glicemia 
por anos afora e justamente esta 
situação é responsável pelo surgi-
mento das complicações crônicas 
(neuropa  a, re  nopa  a, nefropa-
 a e, sobretudo, a cardio-vasculo-

pa  a)”, explica Dr. Marino. “Desta 
forma, não é incomum diagnos-
 car casos de Diabetes Mellitus 

após o surgimento das complica-

Oito novas bolsas de Residência 
Médica para a Fundação

Recanto realiza a VII Semana 
da Consciência Saudável 

Associação e Liga de Diabetes 
realizam campanha de detecção

Albino, criados pela Portaria Conjun-
ta nº 9, de 26 de novembro de 2010, 
do Secretário de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde, do Minis-
tério da Saúde e da Secretaria de 
Educação Superior do Ministério da 
Educação, já receberam a visita de 
Comissões de Credenciamento no-
meadas pela Comissão Estadual de 
Residência Médica e fi carão sob a 
responsabilidade do curso de Medi-
cina (FAMECA) das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino.

O Pró-Residência já havia des  -
nado à Residência Médica do curso 
de Medicina treze vagas, cujos pro-
gramas começaram em fevereiro 
deste ano, nas especialidades de 
Clínica Médica, Obstetrícia e Gine-
cologia, Cirurgia Geral, UTI Adulto, 
UTI Infan  l e Pediatria.

Geriatria pela Universidade Cidade 
de São Paulo – UNICID e Especialis-
ta em Medicina Tradicional Chine-
sa – Acupuntura e Aurículo Terapia 
pelo Ins  tuto Paulista de Estudos 
Sistêmicos – IPESCERME – Ribeirão 
Preto.

Doenças Sexualmente Trans-
missíveis foi o tema do dia 24, abor-
dado por Izabela Mendonça e Ma-
riana Dusso, acadêmicas do úl  mo 
ano de Enfermagem das Faculda-
des Integradas Padre Albino (FIPA).

A Semana foi encerrada no dia 
26 com A arte de superar desafi os, 
por Adhemar Matheus San  a-
go, Defi ciente Visual, palestrante 
mo  vacional e escritor dos livros 
Cego também é gente e Uma luz 
encantadora.

ções, uma vez que, desconhecen-
do a doença, nenhum tratamento 
é realizado”, completa.

Dr. Marino informa ainda que 
o lema da campanha deste ano 
foi “Diabetes: Vamos controlar o 
Diabetes já”, visando iden  fi car 
os diabé  cos sem sintomas, so-
bretudo aqueles de  po 2, onde a 
doença está associada com a obe-
sidade, realizando um diagnós  co 
precoce e prevenindo as compli-
cações crônicas.

Desta campanha par  ciparam 
cerca de 20 acadêmicos dos cur-
sos de Medicina e Enfermagem 
das FIPA, sendo que foram rea-
lizados 450 exames de glicemia, 
detectando 38 casos novos de 
Diabetes, além de inúmeros casos 
de hipertensão arterial grave. “Os 
pacientes receberam orientação 
médica e nutricional, sendo enca-
minhados para um atendimento 
especializado, inclusive nos Am-
bulatórios do Hospital Escola Emi-
lio Carlos”, explicou Dr. Marino.

A campanha contou, ainda, 
com o apoio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.
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Pediatria, Banco de Olhos, 
Maternidade, Laboratório 
de Análises e Centro Ci-
rúrgico”, acrescentou o 
vereador.

Nelson Lopes lembrou 
também que o Hospital 
Padre Albino “defronta-se 
com inúmeras difi culda-
des, principalmente fi nan-
ceiras”. Essa foi a razão da 
solicitação da subvenção 
na ordem de R$ 300 mil.

Nelson Lopes: HPA é referência e atende Urgência e 
Emergência de Catanduva e região

Acadêmicos deram orientações e realizaram exames

ArquivoArquivo

DivulgaçãoDivulgação



JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

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 Mar  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 Ba  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 Griso  o
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cris  na Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522-1179

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 Natal, 453 
Fone 3521.7791.
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 
Fone 3521.7791

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 Ca  alini
Rua Maranhão, 1.405. - Fone: 3524 4809

GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
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
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 17 - 3524.1718

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA

•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Bolívia, 94 - Fone 3524-6500

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
INSMED
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 4930

NEFROLOGIA
•Dra. Luciana S. Devito Griso  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 infan  l)
Eletroencefalografi a computadorizada e 
mapeamento cerebral eletroneuromiogra-
fi a e potenciais evocados audi  vo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•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 Belém, 400.
Fone: 3521 7558
•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 Belém, 440 - Fone: 3523.1899
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263

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 Sacche  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 Natal, 453
Fone 3521.7791.

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA 
E ESTUDO DOS FLUXOS

•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
•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 Natal, 453 - Fone 3521.7791.

PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Belo Horizonte, 1023. - Fone: 3522 3899

REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valia   
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522.3870
•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. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850. - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº

DEZEMBRO / 201010



JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) iniciaram na 
semana dos ves  bulares para o 
curso de Medicina e do Integrado 
(para os cursos de Administração, 
Direito, Enfermagem e Educação 
Física), dias 6 , 7 e 11 de dezembro, 
respec  vamente, uma campanha 
contra o trote com a fi xação, nos 
locais das provas, de cartazes e 
banners com a Resolução nº 18.

“A Resolução nº 18, de 15 de 

FIPA realiza campanha contra o trote
outubro de 2009, do Diretor Ge-
ral, Dr. Nelson Jimenes, proíbe o 
trote universitário dentro e fora 
dos limites das FIPA, independen-
te de tempo e espaço”, informa 
a Coordenadora Pedagógica, Drª 
Dulce Vendrúscolo.

A Resolução atende, desta for-
ma, a Lei Municipal nº 4.809, de 
25 de setembro de 2009, e as de-
terminações do Ministério Públi-
co, confi gurando o trote como um 
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As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino realizaram a formatura 
da 36ª Turma do curso de Medi-
cina, denominada Mariana Bone   
Abrahão.

A colação de grau foi realizada 
no dia 13 de novembro, às 19h30, 
no ginásio de esportes do Colégio 
Jesus Adolescente e a missa em 
ação de graças no mesmo dia, às 
17h30, no Hospital Emílio Carlos.

O paraninfo da turma foi o Dr. 
Flávio Louzada Graciano e o pa-
trono o Dr. Áureo José Ciconelli. 
Foram homenageados os profes-
sores Antonio Ângelo Bocchini, Ar-
lindo Schiesari Jr., Fernando Stuchi 
Devito, Francisco Carlos De Lucca, 
Geovanne Furtado de Souza, Ju-
arez Fortunato Braga, Manoel de 
Souza Neto, Paulo Ramiro Madeira, 
Ricardo Alessandro Teixeira Gonsa-

O curso de Educação Física 
realizou a formatura da sua XXXV 
Turma no dia 22 de dezembro, 
no SESC/Catanduva. Houve missa 
às 19h30, seguida da colação de 
grau. O Prof. Luciano Marcos da 
Silva foi o Paraninfo. 

A formatura da IV Turma do 
curso de Direito tem início no dia 
04 de janeiro de 2011, com missa 
às 19h30, na Igreja de São Fran-
cisco. No dia 06, às 20h00, have-
rá a colação de grau no anfi teatro 
da Rua 13 de maio; no dia 07, às 
21h00, jantar no Clube de Tênis 
Catanduva e no dia 8, às 22h00, 
baile na Maison Villa Nobre.

Quatro dias foram reservados 
para a formatura da XXXVI Turma 
do curso de Administração. No dia 
19 de janeiro, às 19h30, missa na 

O Coordenador do curso de 
Medicina das FIPA, Dr. José Alves 
de Freitas, par  cipou da Semana 
Brasileira do Aparelho Diges  vo, 
em Florianópolis (SC), no período 
de 21 a 25/11/2010, como ou-
vinte, na qualidade de debatedor 
de casos clínicos e presidente de 
Conferências Internacionais.

Dr. José Alves informou que 
além de presidir as conferências, 
teve a oportunidade de conhecer 
melhor os conferencistas interna-
cionais vindos da Alemanha, No-

Medicina forma sua 36ª Turma

Educação Física, Direito, 
Administração e Enfermagem

Coordenador da Medicina participa da 
Semana Brasileira do Aparelho Digestivo

ga e Thales Fernando Roque Barba. 
Também receberam homenagem 
os médicos residentes Diogo Koki-
so, Gustavo Floriano de Queiroz, 
José Hermínio Donizete Milani Jr., 
Marcel Calegari Hayashi e Vinício 
Hernandes Perez Braion e o funcio-
nário Ademilson Ronzani.

O orador da turma foi o for-
mando Gustavo Sanches Faria Pin-
to e o juramento conduzido pelo 
formando Auro Marcos Levy de 
Andrade Filho, que recebeu o Di-
ploma de Honra ao Mérito como o 
melhor aluno desta turma. 

 A Faculdade de Medicina de 
Catanduva foi fundada em 1969 e 
é uma das mais tradicionais esco-
las de medicina do Brasil. Ao longo 
desses quarenta e um anos, já for-
mou 2.293 médicos, incluídos os 
desta turma.

Igreja de São Francisco; no dia 20, 
às 19h00, colação de grau no Clu-
be de Tênis Catanduva, onde no 
dia 21, às 21h00, será realizado 
o jantar e no dia 22, às 22h00, o 
baile.

O curso de Enfermagem reali-
za a formatura da sua VIII Turma, 
denominada Professor Ivanhoé 
Calache, no dia 27 de janeiro. No 
Teatro Municipal Aniz Pachá, às 
19h00, haverá a colação de grau, 
seguida de jantar e baile, no Clube 
de Tênis Catanduva, às 22h00.

A turma de formandos presta 
homenagem às professoras Ma-
ristela Aparecida Magri Magagni-
ni, Maria Regina Lourenço Jabur e 
Maria Cláudia Parro e às funcioná-
rias Tânia Regina Bortolozzo Me-
negoli e Marisa Centurion Stuchi.

ruega, Estados Unidos e Chile, ci-
ceroneando-os durante um jantar. 

“Isto permi  u troca de informa-
ções e foram criadas condições cla-
ras para que possamos estabelecer 
uma parceria permi  ndo que do-
centes de nossa ins  tuição possam 
realizar estágios de aprimoramento 
em algumas áreas na Universidade 
de Magdeburg, Alemanha, no Ser-
viço do Prof. Peter Malfertheiner, e 
em Dallas, nos Estados Unidos, no 
Serviço do Professor Robert Genta”, 
destacou Dr. José Alves.

ato de violência, zombaria, humi-
lhação, ridicularização e situação 
constrangedora a alunos e tercei-
ros e, portanto, sujeito a penalida-
des  ins  tucionais e medidas poli-
ciais e judiciais conforme o caso.

A campanha também será reali-
zada pela Direção Geral, Coordena-
ção dos cursos e Núcleo de Apoio 
ao Estudante/NAE, por meio de 
ações pontuais junto aos alunos 
dos diferentes cursos, visando o 
es  mulo e apoio a ações solidárias 
e de cidadania na recepção aos ca-

louros e a conscien  zação e par  -
cipação da comunidade acadêmica 
ao presente disciplinamento, disse 
a Coordenadora Pedagógica.

Um folheto com a Resolução 
18/2009 foi entregue aos alunos 
regulares, no ato da matrícula, dia 
20 úl  mo.

A Coordenadora Pedagógica 
lembra que desde 2007 as FIPA 
vêm proibindo os trotes universi-
tários, sobretudo através da inicia-
 va da Coordenação do curso de 

Medicina.

O curso de Direito das FIPA par-
 cipou da Virada inclusiva – par  ci-

pação plena realizada pela primeira 
vez em Catanduva nos dias 03 e 04 
de dezembro para comemorar o 
Dia Internacional da Pessoa com 
Defi ciência. Foram dois dias de pro-
gramação intensa, com ações espor-
 vas, culturais, sociais, educacionais 

e de lazer direcionadas a toda a co-
munidade, em especial às pessoas 
com defi ciências e seus familiares.

Três alunos do Direito, Carolina 
de Jesus, Gustavo Pelisson e Marília 

Direito participa da Virada 
Inclusiva de Catanduva

Serpa Ses  to, e o Prof. Heveraldo 
Galvão, dentro do tema Serviços 
Sociais, prestaram assessoria jurídi-
ca de orientação sobre os direitos 
da pessoa com defi ciência no dia 
03, das 9h00 às 17h00, no Conjunto 
Espor  vo Anuar Pachá, no Parque 
Iracema.

A ação foi liderada pela Coorde-
nadoria Municipal de Inclusão So-
cial, com apoio da Celt, Fundo Social 
de Solidariedade, Assistência Social, 
Secretaria de Saúde e Conselho da 
Pessoa com Defi ciência.

Dr. José Alves presidiu conferências e foi debatedor de casos
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As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) ob  veram do 
MEC autorização para instalação 
de três novos cursos de Bacha-
relado: Biomedicina, Educação 
Física e Engenharia de Produção 
e aguarda a autorização, a curto 
prazo, para o curso de Licenciatura 
em Pedagogia.

O curso de Biomedicina ofere-
ce 100 vagas, sendo 50 no período 
matu  no e 50 no período notur-
no, com duração de quatro anos. 
O curso de Educação Física, com 
duração de quatro anos, oferece 
100 vagas, sendo 60 no período 
noturno e 40 no matu  no. O cur-
so de Engenharia de Produção 
também oferece 100 vagas (50 no 
período matu  no e 50 no período 
noturno), mas sua duração é de 
cinco anos.

Educação Física

O curso de Educação Física 
contará com ampla e moderna es-
trutura  sica oferecida aos alunos: 
salas de aula, quadras espor  vas, 
Laboratórios de Fisiologia e Ana-
tomia, Laboratório de Informá  ca, 
Sala de ginás  ca e dança, bibliote-
ca, Sala de musculação, restauran-
te e convênio com academia para 
aulas de natação em piscina clima-
 zada, entre outros bene  cios.

Com relação ao mercado de 
trabalho são crescentes as opor-
tunidades para os profi ssionais 
qualifi cados, que podem atuar em 
escolas, clubes, hotéis, empresas, 
ins  tuições, clínicas de avaliação, 
academias, e na esfera par  cular 
como preparador  sico, personal 
trainer, técnico de iniciação es-
por  va, coordenador de esportes, 
entre outros.

O profi ssional de Educação Fí-
sica também poderá desenvolver 
trabalhos com portadores de defi -
ciências  sicas e orgânicas (asma, 
diabetes, cardíacos, obesos, des-
vios posturais), além de planejar, 
executar e avaliar a  vidades para 
crianças, jovens, adultos e idosos.

O curso de Bacharelado em 
Educação Física foi autorizado pela 
Portaria nº 2.185, de 06/12/2010.

Biomedicina

A Biomedicina tem o obje  vo 

FIPA terá três novos cursos
 MEC autoriza instalação de Biomedicina, Educação Física (Bacharelado) e Engenharia de Produção

de suprir a carência de docentes 
especializados na área da saúde e 
também formar cien  stas em po-
tencial, ou seja, pessoas que te-
nham familiaridade com métodos 
cien  fi cos e que possam, através 
desse conhecimento, desenvolver 
um plano de pesquisa dentro da 
área biomédica. Uma das jus  fi -
ca  vas para a criação deste perfi l 
profi ssional foi a evolução tecno-
lógica que integrou novas alterna-
 vas nas áreas de saúde e biotec-

nologia.
Os profi ssionais formados em 

Biomedicina estarão capacitados 
para o trabalho em análises clíni-
cas, pesquisa cien  fi ca e docên-
cia na área da saúde, com perfi l 
para atuarem como gestores de 
clínicas, hospitais, laboratórios 
de análises clínicas e de pesquisa, 
além de estarem capacitados para 
atuar no setor público, dentro de 
secretarias de saúde e unidades 
de saúde.

O perfi l do gestor na área da 
saúde é o diferencial do curso das 
FIPA em relação aos demais cursos 
de Biomedicina do país. Atualmen-
te o mercado de trabalho exige 
pessoas com perfi l mul  profi ssio-
nal, capazes de atuar em todos os 
setores da empresa e é este o pro-
fi ssional que as FIPA quer formar, 
capacitado, altamente compe   -
vo e que supre todas as necessi-
dades do setor em que atua. 

As FIPA não esperam formar 
apenas o técnico de laboratório 
ou o auxiliar em análises clínicas. 
O obje  vo é inserir no mercado 
profi ssionais que de fato contri-
buam para o crescimento da em-
presa, seja pública ou privada, 
promovendo também o desenvol-
vimento regional.

O curso de Biomedicina foi au-
torizado pela Portaria nº 1.865, de 
10/11/2010.

Engenharia de Produção

Compete à Engenharia de Pro-
dução o projeto, a implantação, 
a melhoria e a manutenção de 
sistemas produ  vos integrados, 
envolvendo homens, materiais e 
equipamentos, especifi car, pre-
ver e avaliar os resultados ob  -
dos destes sistemas, recorrendo 
a conhecimentos especializados 

da matemá  ca,  sica, ciências 
sociais, conjuntamente com os 
princípios e métodos de análise e 
projeto da engenharia”. 

O curso de Engenharia de Pro-
dução das Faculdades Integradas 
Padre Albino tem como obje  vo 
a formação de profi ssionais com 
sólidos conhecimentos cien  fi cos 
e profi ssionais que o capacitem a 
iden  fi car, formular e solucionar 
problemas ligados às a  vidades 
de projeto, operação e gerencia-
mento do trabalho e de sistemas 
de produção de bens e/ou servi-
ços, considerando seus aspectos 
humanos, econômicos, sociais e 
ambientais, com visão é  ca e hu-
manista em atendimento às de-
mandas da sociedade.

As FIPA querem formar um 
profi ssional capaz de atuar no 
mercado de trabalho geral e tam-
bém em centros de pesquisa tec-
nológica da área e exercer a  vida-
des acadêmicas.

O profissional formado em En-
genharia de Produção possui um 

amplo conjunto de competências 
e habilidades, além de posturas e 
a  tudes espelhadas no mercado 
de trabalho e no conhecimento 
cien  fico, fundamentais para o 
desempenho daqueles que fre-
quentemente integram e coorde-
nam grandes equipes mul  disci-
plinares. 

O conjunto de conhecimentos 
inclui desde as áreas mais clássi-
cas da Engenharia de Produção 
até novos campos da gestão em-
presarial e ambiental, passando 
por uma sólida base de conheci-
mentos cien  ficos e tecnológicos 
que permitem ao profissional for-
mado atuar nas mais diversas a  -
vidades gerenciais, ampliando seu 
espectro de competências. Por es-
ses mo  vos, muitos profissionais 
com essa formação, ao longo de 
suas carreiras, podem assumir 
postos de alta direção na hierar-
quia empresarial.

O curso de Engenharia de Pro-
dução foi autorizado pela Portaria 
nº 1.812, de 27/10/2010.

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) realizaram dias 
6 e 7 e 11 de dezembro úl  mo, 
respec  vamente, os ves  bulares 
para o curso de Medicina e o Uni-
fi cado, para os cursos de Admi-
nistração, Direito, Educação Física 
e Enfermagem. Ambos foram de 
responsabilidade da VUNESP.

A abstenção do ves  bular da Me-
dicina foi de 17% para um total de 
2.479 inscritos (38,7 candidatos por 
vaga). 1.539 candidatos se inscreve-
ram para as provas aplicadas em Ca-
tanduva, realizadas dias 6 e 7, a par  r 

Vestibulares da Medicina e Unificado

das 14 horas, no Hospital Emílio Carlos 
e no Campus I (FAECA). Em São Paulo, 
os 940 candidatos restantes fi zeram 
as provas no prédio da UNIP, no Cam-
pus Paraíso. O resultado será divulga-
do pela Vunesp dia 10/01/2011.

O Ves  bular Unifi cado para os 
cursos de Administração, Direito, 
Educação Física e Enfermagem 
teve abstenção foi de 18,56%. O 
total de inscritos foi de 544. 

A prova foi realizada no dia 11 
de dezembro, às 14h00, no Campus 
I (FAECA). A Vunesp divulgou o resul-
tado do ves  bular dia 21 úl  mo.

 Os ves  bulares das FIPA foram organizados pela Vunesp
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