JORNAL DA

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
ANO 16

CATANDUVA, AGOSTO DE 2012

Nº 194

IMPRESSO

Hospitais buscam novos parceiros para a
campanha da Nota Fiscal Paulista
Arquivo

Com o objeƟvo de expandir o número de pontos de arrecadação
da campanha “Amor não tem preço. Mas seu gesto vale uma nota”, a
Fundação Padre Albino firmou parceria com o Sindicato do Comércio
Varejista de Catanduva. Página 07.

Professor da Medicina lança livro
em Jornada de Oncologia
O Dr. Ayder Vivi, professor do curso de Medicina das FIPA, lançou
dia 17 de agosto, na Jornada de Oncologia, o seu livro “TireoideopaƟas
de tratamento cirúrgico”. O livro teve ainda a colaboração do Prof. Dr.
Paulo Henrique Togni, Dr. Vinicius Adami Vayego Fornazari e dos membros da Liga de Oncologia de 2012. Página 09.
Imprensa/FPA

O apoio do comércio e, principalmente, da população é refleƟdo em benfeitorias para os hospitais.

Direito recebe Desembargador do TJ-SP
O Dr. Vanderci Álvares, Desembargador do Tribunal de JusƟça de São
Paulo, proferiu a palestra Mediação para todos – A sustentabilidade no
Poder Judiciário dia 23 de agosto, no Campus I das FIPA. A palestra
foi promovida pelo curso de Direito das FIPA, Poder Judiciário de
Catanduva, Escola Paulista de Magistratura e OAB – 41ª Subseção de
Catanduva. ÚlƟma página.
Arquivo

Dr. Ayder Vivi e seu segundo livro.

XXI Semana Monsenhor Albino
A XXI Semana Monsenhor Albino será realizada de 17 a 22 de setembro próximo. A Semana tem o objeƟvo de reverenciar a memória
deste que foi o maior benfeitor de Catanduva e que deixou um patrimônio que hoje beneficia milhares de pessoas de Catanduva e região
nas áreas da saúde, educação e promoção social. Página 06.

População pode fazer doação
para os hospitais através da
conta de energia elétrica
As populações de Catanduva e região podem ajudar os hospitais
da Fundação através da campanha ‘Este coração conƟnua a bater por
você’, que tem o objeƟvo de arrecadar recursos para os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino. Página 07.

FAECA Júnior assume o projeto
Conjuntura Catanduva
A 3ª edição da Conjuntura de Catanduva foi lançada dia 8 de agosto
úlƟmo. O lançamento teve a parƟcipação de alunos do curso de Administração das FIPA, técnicos do IBGE e de autoridades municipais. A parƟr do
ano que vem, a FAECA Júnior assume esse projeto. ÚlƟma página.

Desembargador Vanderci Alvares, do TJ-SP.

Simpósio da Administração
debate a era da oportunidade
O curso de Administração das FIPA realiza dia
14 de setembro, às 20h30, no Clube de Tênis, o
seu Simpósio Empresa Escola cujo tema será A
Era da oportunidade e sua revolução em comportamento e negócios, que será debaƟdo por Carlos
Hilsdorf, considerado um dos melhores palestrantes do Brasil na atualidade. Página 11
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O período eleitoral que estamos
vivendo enseja muitas questões que
afetam a vida do
cidadão brasileiro, em especial aquelas voltadas aos temas da saúde, educação, saneamento
básico, caresƟa, etc. Mas talvez nenhuma delas
afete mais a vida do brasileiro que a saúde.
Via de regra nós não nos preocupamos muito com o tema, até que nós ou alguém de nossa
família seja acomeƟdo por alguma doença grave ou não tão grave. Nesse momento lamentamos não ter um plano de saúde e termos que
nos sujeitar ao atendimento pela rede pública
ou pelos hospitais que prestam serviço público:
as conhecidas enƟdades filantrópicas. E não raras vezes exigimos desses órgãos atendimento
como se fôssemos clientes parƟculares. Isto é
simplesmente impossível! Não deveria ser de
desconhecimento de ninguém, nem dos clientes
parƟculares e muito menos dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a situação econômico-financeira das Santas Casas do Brasil.
Segundo a CMB (Confederação das Santas
Casas de Misericórdia do Brasil), as 2.100 Santas Casas de Misericórdia do Brasil deviam R$
11,2 bilhões até maio passado, podendo chegar aos R$ 15,0 bilhões até o final do ano se
nada for feito. Isto significa que para atender
a todos os usuários do SUS, as Santas Casas
Ɵveram que Ɵrar do seu próprio bolso dinheiro que não Ɵnham. Nem por isso deixaram de
atender os pacientes do SUS.
Muitos ainda cometem o desplante de criƟcar o governo pela isenção (na verdade imunidade consƟtucional) tributária para esses
hospitais, como se isso fosse crime. Se esquecem que as filantrópicas (enƟdades sem fins
lucraƟvos) fazem o impossível para cumprir o
dever consƟtucional do governo de promover
a saúde da população, com os parcos recursos
que recebem, muito além da referida isenção.
Como já disse recentemente neste espaço,
segundo a CMB, de cada R$ 100,00 gastos pelos hospitais filantrópicos apenas R$ 65,00 são
reembolsados pelo sistema. Claro que existem
muitas insƟtuições mal administradas e que poderiam reduzir bastante seus custos. Ainda assim
ficariam no prejuízo, considerando os altos custos
dos serviços de saúde no Brasil. Entre os principais moƟvos da elevação desses custos estão o
envelhecimento da população e os constantes
avanços tecnológicos, tanto na área de diagnósƟcos quanto no tratamento dos doentes.
Os hospitais filantrópicos, geralmente administrados por fundações privadas (terceiro
setor), têm como dirigentes voluntários que,
apesar de nada ganharem para assumir tama-

nha responsabilidade, são pessoas com pouca
ou nenhuma formação profissional e experiência que o cargo exige. “A profissionalização da
gestão na área da saúde deixou de ser uma
vantagem compeƟƟva ou um diferencial da insƟtuição, tornando-se um determinante básico,
como na maioria dos outros setores da economia”, afirma Álvaro Escrivão Júnior em recente
análise do setor no jornal Folha de São Paulo.
Não por outro moƟvo, muitos hospitais buscam hoje no mercado profissionais gabaritados
para tentar reverter essa situação de constantes
instabilidades, visando não só os bons resultados,
mas perenizar esses resultados através de uma administração eficiente e transparente.
A situação econômico-financeira da Fundação
Padre Albino é muito sólida, porém, não difere das
demais insƟtuições do gênero quanto aos resultados da sua área da saúde. Por isso, seus dirigentes,
cientes das suas responsabilidades, buscam, através de várias ações coordenadas, reverter essa situação antes que se torne insustentável.
Em seu dever de casa, contratou uma das mais
renomadas empresas no ramo de reorganização e
reestruturação empresarial, a KPMG, com dois objeƟvos principais, entre outros: a redução de custos
e a preparação para uma gestão profissionalizada.
Estamos já na etapa de implantação das ações (5ª
etapa), que deverá durar alguns meses. Na outra
ponta buscamos agregar novos recursos, não só
governamentais, através de reivindicações constantes para o reajuste da tabela SUS, mas também
na iniciaƟva privada e na população em geral, para
quem, ao final, os beneİcios são reverƟdos.
Por isso estão sendo reaƟvadas duas importantes
ações já existentes, mas que estavam praƟcamente
esquecidas: o projeto “Este coração conƟnua batendo
por você”, que arrecada doações através da conta de
energia elétrica, em parceria com a CNEE, e o Nota
Fiscal Paulista, que transfere recursos das notas fiscais
que o consumidor abre mão (não coloca o número do
seu CPF). Esses recursos não são vultosos, mas são de
uma importância incomensurável para as despesas
básicas dos hospitais e contribuem diretamente para
a assistência social da própria Fundação nos casos não
cobertos pelo SUS ou planos de saúde.
É muito importante que todos nós - dirigentes, funcionários, usuários, alunos e a população
em geral - façamos a nossa contribuição e, mais
importante ainda, que conversemos com nossos
parentes, amigos, vizinhos para que eles também
façam sua contribuição.
O espírito de Monsenhor Albino certamente
se regozijará com isso e a Fundação conƟnuará
a prestar os serviços de saúde com qualidade,
como sempre fez.
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria AdministraƟva
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Aniversários - Setembro
DIA / NOME

DIA / NOME

Membros Honorários da Fundação Padre Albino
05 – Pedro Nechar
11 – José Altêmio Ferreira
Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
04 – Renato Centurion Stuchi
20 – Valdemar Bergamaschi
Coordenadoria Geral
08 – Célia Marilda Francisqueƫ Casarini
10 – Camila Ceroze Barbosa
13 – Antônio Márcio Paschoal
16 – Camila Barbosa
Lauanda Hernandes Sader
18 – Mauro Tadeu Assi
19 – Fernando Ruiz Cegaƫ
22 – Ana Paula Saturnino Viale
26 – Adilson José Longhitano
Juliana CrisƟna Caracini
Hospital Padre Albino
01 – Daniela CrisƟna Rondão Moralles
Jeziel Erik Pinto
02 – Tabita Cruz Ribeiro
04 – Claunice Marques de Araújo
Gigliani Gleice Ruy
Dr. José Joaquim Ribeiro de Souza
05 – Regina Célia Zucchini Leite
06 – Ana Zélia Barbosa Miranda
Margarida de Lourdes Dias Gozzi
Regina Aparecida Barbosa Beia
Rosevania Aparecida Colturato
Yago Henrique de Oliveira
07 – Mauro José Francisqueƫ
08 – Aparecida Ivanete Feliciano
Luciano Aparecido Fumagali
09 – Daniele Silva Duarte
Débora Ferreira da Cruz
Débora Patrícia Ribas
Gislaine Fernanda Soares Pereira
Maria Vanir BriguenƟ
Raina Magda Bonfochi Alencar
11 – Edna Santana
Nair Monari
Vera Lúcia dos Santos MarƟnez
12 – Emiliane CrisƟna Pinto dos Santos
13 – Gláucia Regina Dias
Márcia Aparecida do Prado
14 – Daniele do Amor
Lourdes de Jesus Silva
15 – Benedito Barbosa da Silva
16 – Francisco Antônio Ferreira Neto
Maria Aparecida Lopes Malheiro
17 – Andresa Bardela Ferreira
Jane Graciela Izepan
Jane Pinto Mendonça
Marco Antônio Milan
18 – José Luis de Moraes
Tamires Fernanda Saurin

20 – Jovelina Correa Lemos Hanaoka
21 – Adriana Aparecida Bianchi Tanaka
Ana Lúcia de Abreu
Maria Ângela Brocco Paião
22 – Melina Natani Bastasini
23 – Dalva Antonia Pedroso da Cruz
Estefani Barbosa de Aguiar Caldera
Joana Aparecida Lima Vieira
Rozemir Gusmão Castelani
24 – Claudina Angélica Crocciari
Elsa Aparecida Tadeu Vieira
Erondina Cunha Barbosa
Joyce Ferreira da Silva
Marcos Wagner da Silva
Maria Luiza Rodrigues
Maria Madalena Campos
25 – Renata Rodrigues Chaves
Sandra Regina de Andrade Pedrassoli
26 – Bacilicia Ap. Medina Mameli
Benedito Carlos Rodrigues
Fabrício Sidnei da Silva
Guilherme BaƟsta CassioƟ
27 – Eleni Vieira Silva
Eliana CrisƟna Vicente
Rogério MarƟns da Silva
28 – Neili Raquel de Oliveira Rodrigues
Priscila Maria Benassi Capparelli
Sueli Aparecida Favaron
29 – Dr. Antônio Jarbas Ferreira Junior
Fernando Camora
30 – Andrea Aparecida Francisco
Antônio Luiz Marques da Silva
Maria Aparecida de Oliveira Lima
Vera Lúcia de Souza Torres
Hospital Emílio Carlos
01 – Maria Aparecida Capute
Marta Ester MarƟns de Souza
Sônia Maria Bonfim MasseƟ
02 – Rafaela CrisƟna Poleƫ Caíres
Silvia Maria Poveia
04 – SebasƟão Severo dos Santos
05 – Daniela Aparecida Costa
Eliete Felisbino da Silva
06 – Aparecido de Jesus Bertolim
08 – Setuka Tereza Nose Araújo
09 – Fabiana Teresinha Bizari
11 – Sonia Maria Pereira Brito
13 – KáƟa Helena CurƟ
14 – Eliane Aparecida Cezario
Juliana Darc Soares
Rogério Torres
15 – Ivone Sousa Isidoro
Juliete Samira Tonon
Lindaura da Silva
Neuci das Dores Barbosa AgusƟneli
16 – Giselly Julia Menezes Branzani
Maritsa de Freitas Scarbini
17 – Eva Aparecida Faria Bazon

DIA / NOME
18 – Cícera Aparecida de Jesus Baroni
20 – Maira Gisele Spada Barbosa
Silvia Rodrigues Quidiquimo
21 – Cláudia Andrea dos Santos Correia
22 – José Antonio CouƟnho
23 – Alesandra Maura Braz
Márcia Polimeno Coneglian
24 – Antônio DonizeƟ Braƞisch
Dierk Tiradentes de Oliveira
26 – Aparecida Ribeiro Merigue
27 – Elisabete de Lucca
Vanessa Fernandes Rodrigues
28 – Célia Regina Messias Piovesan
Ricardo Espinosa
Solange Pereira Zini
29 – Nayara MarƟns Gomes
30 – Ana Catarina dos Santos
Elizabete Ap. de M. Maƫoli
Recanto Monsenhor Albino
01 – Ana Paula Floriano Ferreira
Malvina Giroto Euzébio
05 – Mauriza Souza Santos
07 – Maria Célia Oliveira Santos
08 – Aparecido Antônio VicenƟn
09 – Gelour Paulo de Campos Placco Junior
14 – Maria de Lourdes dos Santos
26 – Dr. Celso Luiz Barbieri
Padre Albino Saúde
14 – Dr. Emmanuel OrƟz Afonso
Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Prof. Durval Ribas Filho
Vilma Aparecida Nasorri
10 – Cleusa Aparecida Vieira Pereira
11 – Profª Silvia Ibiraci de Souza Leite
12 – Profª Mirtes Abdelnur
15 – Prof. Geovanne Furtado Souza
Profª Maria Cláudia Parro
19 – Prof. Pedro Celso Ribeiro Bazilli
Prof. Thales Fernando Roque Barba
20 – Marcelo Aparecido Godoy Ruiz
21 – Prof. Kleber Henrique Saconato Afonso
24 – Prof. Eduardo Carlos da Silveira Mendes Júnior
25 – Ana Leơcia MarƟn Vidoto
29 – Profª Eliana Meire Melhado
Colégio de Aplicação
15 – Patrícia Santos Parra
24 – Gabrieli Dias Pereira Neves
30 – Profª Rita de Cássia Massambani Peres
Ambulatório Médico de Especialidades AME
16 – TaƟara Porfirio
25 – Maria Eugenia Aparecida Aleixo
28 – Renata Aparecida Rocha Bugaƫ
30 – Josuelen Maria Poveda Alves Cavallari

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a parƟr
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Os pais envelhecem, mas os filhos também
Talvez a mais rica, forte e profunda experiência da caminhada
humana seja a de ter um filho. Ser
pai ou ser mãe é provar os limites
que consƟtuem o sal e o mel do
ato de amar alguém.
Quando nascem, os filhos comovem por sua fragilidade, seus
imensos olhos, sua inocência e graça. Eles chegam à nossa vida com
promessas de amor incondicional.
Dependem de nosso amor, dos
cuidados que temos. E retribuem
com gestos que enternecem.
Mas os anos passam e os filhos
crescem. Escolhem seus próprios
caminhos, parceiros e profissões.
Trilham novos rumos, afastam-se
da matriz. O tempo se encarrega
da formação de novas famílias. Os
netos nascem.
Envelhecemos! E então algo
começa a mudar.
Os filhos já não têm pelos pais
aquela aƟtude de antes. Parece
que agora só os ouvem para fazerem críƟcas, reclamarem e apontarem-lhe falhas. Já não brilha mais
nos olhos deles aquela admiração
da infância.
E isso é uma dor imensa para
os pais. Por mais que disfarcem,
todo pai e mãe percebem as mínimas faíscas no olho de um filho.
Apenas passaram-se alguns anos
e parece que foram esquecidos os
cuidados e a sabedoria que antes era

referência para tudo na vida.
Aos poucos, a aƟtude dos filhos
se torna cada vez mais imperƟnente. PraƟcamente não ouvem mais
os conselhos. A cada dia demonstram mais impaciência. Acham
que os pais têm opiniões superadas, anƟgas.
Pior é quando implicam com
as manias, os hábitos anƟgos, as
velhas músicas. E tentam fazer os
velhos pais adaptarem-se aos novos tempos, aos novos costumes.
Quanto mais envelhecem os pais,
mais os filhos assumem o controle.
Quando eles estão bem idosos,
já não decidem o que querem fazer
ou o que desejam comer e beber.
Raramente são ouvidos quando
tentam fazer algo diferente. Passeios, comida, roupas, médicos,
tudo passa a ser decidido pelos
filhos. E, no entanto, os pais estão
apenas idosos. Mas conƟnuam em
plena posse da mente. Por que
então desrespeitá-los? Por que
tratá-los como se fossem inúteis
ou crianças sem discernimento?
E, no entanto, no fundo daqueles
olhos cercados de rugas há tanto
amor! Naquelas mãos trêmulas há
sempre um gesto que abençoa e
acaricia.
A cada dia que nasce, lembre-se, está mais perto o dia da separação. Um dia, o velho pai já
não estará aqui. O cheiro familiar

SETEMBRO - DATAS COMEMORATIVAS
1º – Dia do Caixeiro Viajante
02 – Dia do Repórter Fotográfico
03 – Dia das Organizações Populares, da Guarda Civil e do Biólogo
05 – Dia do FarmacêuƟco e da Amazônia
06 – Dia do Alfaiate, do Barbeiro e do Cabeleireiro
07 – Aniversário da proclamação da independência do Brasil
08 – Dia Mundial da AlfabeƟzação
09 – Dia do Administrador e do Veterinário
10 – Dia da Imprensa
12 – Dia Nacional da Recreação e da Seresta
13 – Dia do Agrônomo
14 – Dia do Frevo
17 – Dia da Compreensão Mundial
18 – Dia dos símbolos nacionais
19 – Dia do Comprador
20 – Dia do pombo da paz
21 – Início da Primavera, Dia da Árvore, do Fazendeiro e do Radialista
22 – Dia Nacional da Juventude, da Fauna e do Técnico Agropecuário
24 – Dia do Soldador
25 – Dia Nacional do Trânsito e do Rádio
26 – Dia de São Cosme e Damião e Internacional das Relações Públicas
27 – Dia Internacional do Idoso, Mundial do Turismo, da Caridade, do
Cantor e do Encanador
29 – Dia do Professor de Educação Física e do petróleo
30 – Dia Mundial da navegação, do Tradutor e da Secretária

da mãe estará ausente. As roupas
favoritas para sempre dobradas
sobre a cama, os chinelos em um
canto qualquer da casa.
Então, valorize o tempo de
agora com os pais idosos.
Paciência com eles quando
se recusam a tomar os remédios,
quando falam interminavelmente
sobre doenças, quando se queixam de tudo. Abrace-os apenas,

Theilard Chardin

enxugue as lágrimas deles, ouça as
histórias, mesmo que sejam repeƟdas, e dê-lhes atenção, afeto...
Acredite: dentro daquele velho
coração brotarão todas as flores
da esperança e da alegria.
Com esse arƟgo a nossa homenagem a todos os pais pelo
seu dia.

Paciência

Ah! Se vendessem paciência
nas farmácias e supermercados...
Muita gente iria gastar boa parte
do salário nessa mercadoria tão
rara hoje em dia.
Por muito pouco a madame
que parece uma “lady” solta palavrões e berros que lembram as
anƟgas “trabalhadoras do cais” e o
bem comportado execuƟvo.
“O cavalheiro” se transforma
numa “besta selvagem” no trânsito
que ele mesmo ajuda a tumultuar!
Os filhos atrapalham, os idosos incomodam, a voz da vizinha
é um tormento, o jeito do chefe é
demais para sua cabeça, a esposa
virou uma chata, o marido uma
“mala sem alça”.
Aquela velha amiga uma “alça
sem mala”, o emprego uma tortura, a escola uma chaƟce. O cinema
se arrasta, o teatro nem pensar,
até o passeio virou novela.
Outro dia vi um jovem reclamando que o banco dele pela internet estava demorando para dar
o saldo; eu me lembrei da fila dos
bancos e balancei a cabeça inconformado.
Vi uma moça abrindo um e-mail com um texto maravilhoso
do Jabor e ela deletou sem sequer
ler o ơtulo, dizendo que era longo
demais.
Pobres de nós, meninos e me-

ninas sem paciência, sem tempo
para a vida, sem tempo para Deus.
A paciência está em falta no
mercado, e pelo jeito, a paciência
sintéƟca dos calmantes está cada
vez mais em alta.
Pergunte para alguém que
você saiba que é “ansioso demais”
aonde ele quer chegar. Qual é a finalidade de sua vida?
Surpreenda-se com a falta de
metas, com o vago de sua resposta.
E você? Aonde você quer chegar?
Está correndo tanto para que?
Por quem?
Seu coração vai aguentar?
Se você morrer hoje de infarto
agudo do miocárdio o mundo vai
parar?
A empresa que você trabalha
vai acabar?
As pessoas que você ama vão
parar?
Será que você conseguiu ler
até aqui?
Respire... Acalme-se...
O mundo está apenas na sua
primeira volta e, com certeza, no
final do dia vai completar o seu
giro ao redor do sol, com ou sem a
sua paciência.
Não somos seres humanos
passando por uma experiência
espiritual. Somos seres espirituais
passando por uma experiência humana.

Homenagem a funcionários
Na matéria “Diretoria homenageia funcionários pelo trabalho
desenvolvido”, publicada na página
07 deste jornal, edição nº 193, de
julho/2012, foi citada a homenagem prestada aos funcionários que
se dedicaram para o início das aƟvidades do AME.
Os funcionários homenageados
foram Renata Aparecida Rocha Bugaƫ, Dr. João Marcelo J. C. F. PorcionaƩo, Dr. Flávio Fernando Pascolat,

Enfermeira Sílvia Andréia Terrão BrizoƟ, Rogério Goltardo, CrisƟane Valéria Silva Procópio de Oliveira, Marco
Antonio Salvador, Marco Antonio
Milan, Célia Marilda FrancisqueƟ
Casarini, Dr. Nelson Gomes Hespanha, Michelle Sona, Drª Sonia Maria
Corradi, Drª Renata Pereira Guedes
Vianna e os prestadores de serviço
Célio Roberto da Silva e Nicolau José
Morato, assim como todos os outros
envolvidos no processo.

JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

AGOSTO / 2012

Lazer & Variedades

05

Nossa mente é como um pára-quedas: só funciona aberto.

Dicas para se viver melhor
29. Ter um dia só para você
Os AdvenƟstas do SéƟmo Dia que vivem em
Loma Linda, na Califórnia, recolhem-se em suas
casas aos sábados e aproveitam a ocasião para
meditar e orar. E esse parece ser mais um bom
hábito que poderíamos nos esforçar em copiar.
Afinal, essas pessoas vivem de cinco a dez anos
mais que o resto da população americana. “Se for
impossível fazer isso, tente conseguir pelo menos
15 a 20 minutos por dia para não fazer nada, ou
melhor, para pensar apenas. É como marcar uma
reunião consigo mesmo”, diz ChrisƟan Barbosa
30. Apagar o cigarro
Quem tem menos de 40 anos e fuma até 20
cigarros por dia tem quatro vezes mais chances
de infartar. Agora, se o consumo for maior, o
risco sobe 20 vezes. A explicação é simples: as
substâncias do cigarro levam à contração dos
vasos sanguíneos, à aceleração dos baƟmentos
cardíacos, além abaixar o HDL, que age como
um protetor das artérias.

31. Ouvir a sua música
A musicoterapeuta Maristela Smith, das
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), tem
uma receita interessante para quem quer Ɵrar
proveito da terapia da música. “Faça um CD
com as músicas que marcaram posiƟvamente a
sua vida para criar a sua idenƟdade sonora musical. Escute-o regularmente, principalmente
quando esƟver precisando melhorar o astral”,
ensina a especialista.
32. Respirar com consciência
Quando esƟver precisando relaxar ou desacelerar seu ritmo, faça a respiração completa.
“Inspire calmamente o ar pelo nariz, contando
três segundos. Então, bloqueie a respiração por
um tempo, retendo o ar e expire pela boca em
seis segundos. Assim, você estará atuando diretamente sobre o sistema nervoso autônomo”,
ensina o educador İsico Estélio Dantas, professor da Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro.

Coisas que não sabemos ou não lembramos...
As musas da mitologia grega
(a quem se atribuía a inspiração das ciências
e das artes)
1 - Urânia (astronomia)
2 - Tália (comédia)
3 - Calíope (eloquência e epopéia)

Batata

4 – Polímnia (retórica)
5 - Euterpe (música e poesia lírica)
6 - Clio (história)
7 - Érato (poesia de amor)
8 - Terpsícore (dança)
9 - Melpômene (tragédia)

Segredos culinários

17. Para Ɵrar o excesso de óleo das batatas fritas, coloque-as sobre um papel absorvente ou guardanapo de papel, antes de servir.
18. Para as batatas não escurecerem depois de descascadas, coloque-as numa vasilha
com água fria.
19. Para as batatas não escurecerem no cozimento, coloque na água algumas gotas de
limão ou de vinagre ou de leite ou ainda pedacinhos de cebola.
20. As batatas não se desmancharão se você colocar, na água de fervura, azeite na
seguinte proporção: para cada meio quilo, três colheres de sopa de azeite e sal a gosto.
Batata doce
1. As cascas das batatas-doces sairão facilmente se você colocá-las imediatamente
após o cozimento em água fria. ConƟnua.

CURIOSIDADE
Por que bocejamos?
Quando estamos cansados ou entediados o metabolismo fica mais lento e o nível de gás carbônico no sangue tende a aumentar. Durante o bocejo, a pessoa inspira mais ar e o organismo se
equilibra. Isso porque a quanƟdade de oxigênio na corrente sanguínea aumenta.
Por que bocejar é tão contagioso?
Na espécie humana, a imitação é muitas vezes um ato reflexo. O bocejo, por ser um insƟnto básico e primiƟvo, acaba se tornando um esơmulo para as pessoas que o observam. A resposta do corpo
é praƟcamente automáƟca, de forma similar ao que acontece com o riso em situações de grupo.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

33. CurƟr os animais
Mesmo que não possa ter um em casa, descubra aqueles com os quais possui mais afinidades e dê a si mesmo a oportunidade de tocá-los. Para a veterinária Maria de FáƟma MarƟns,
professora de Zooterapia da USP, a convivência
com os bichos é uma rica fonte de beneİcios
psicológicos, İsicos e sociais. Ela coordena
uma experiência de terapia assisƟda com animais em asilos. “O contato com os animais tem
melhorado a vida dessas pessoas. Para alguns
idosos, a experiência foi tão posiƟva que eles
chegaram a diminuir o número de medicamentos que tomavam”, conta. ConƟnua.

C U L I N Á R I A

Caneca de pudim de
leite condensado
(4 canecas)

1 lata de leite condensado
1 e 1/2 lata de leite
3 ovos
gotas de baunilha para perfumar
Calda
6 colheres (de sopa) de açúcar
6 colheres (de sopa) de água
Em um recipiente misture bem os ingredientes do pudim (pode ser manual ou no
liquidificador) e reserve. Para calda coloque o açúcar e água e leve ao microondas
por 3 minutos em potência alta. Coloque
a calda e a mistura até a metade da caneca. Faça isso em 4 canecas. Leve uma
de cada vez ao microondas por 3 minutos
em potência alta. Decore com um pouco
de calda.

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br
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Programação da XXI Semana Monsenhor Albino
A programação da XXI Semana Monsenhor Albino, que será realizada de 17 a 22 de setembro próximo, está definida.
A Semana tem o objeƟvo de reverenciar a memória deste que foi o maior benfeitor de Catanduva e que deixou um patrimônio que hoje beneficia
milhares de pessoas de Catanduva e região nas áreas da saúde, educação e promoção social.
A programação é esta:
Arquivo

Missa na Matriz abre a XXI Semana.

17/09 - Segunda-feira
Hospital Padre Albino
7h30 – Unidade de Urgência
e Emergência e Centro de
DiagnósƟco por Imagem – Café da
manhã e apresentação da vida e
obra de Monsenhor Albino
8h30 - Saguão principal –
Apresentação musical Pianíssimo
Hospital Emílio Carlos
7h30 – Saguão principal – café da
manhã e apresentação da vida e
obra do Monsenhor Albino
15h00 - Saguão principal –
Apresentação do coral Estação
Cultura – CPP – 3ª Idade
Igreja Matriz de São Domingos
19h30 – Missa de abertura da
Semana
18/09 - Terça-feira
Hospital Padre Albino
7h30 – Unidade de Urgência
e Emergência e Centro de
DiagnósƟco por Imagem – Café da
manhã e apresentação da vida e
obra de Monsenhor Albino
Polícia Rodoviária - Curso de
Enfermagem
8h00 - Saúde do caminhoneiro
Hospital Emílio Carlos
7h30 – Saguão principal – café da
manhã e apresentação da vida e
obra do Monsenhor Albino
15h00 - Saguão principal –
Apresentação musical com Juliane
Liria da Silva

Campus Sede das FIPA – Curso de
Pedagogia
19h10 – Oficina de contadores de
história
Tema: A doença da Terra –
Moderadoras: Profª Rita de
Cássia Massambani Peres; Profª
Rosemeire Ap. Marques Rosa e
Profª Fabiana Fiorim Checconi
Campus Sede das FIPA – Curso de
Biomedicina
19h30 – Palestra Monsenhor
Albino e sua importância para
Catanduva
Prof. Dr. Manzélio Cavazzana Jr.
20h00 – Palestra Animais
perigosos e sua importância
Felipe Borges e Bruna Gabrieli
Glad
SESC Catanduva – Curso de
Educação Física
19h30 – Palestra – Inclusão na
Educação Física Escolar
Profª Drª Graciele Massaroli
Rodrigues
Museu Padre Albino
20h00 – reapresentação de salas e
de novos painéis

Campus Sede das FIPA – Curso de
Pedagogia
19h30 – Palestra – A educação
ambiental em prol da
sustentabilidade
Profª Jéssica Maria dos Santos
Colégio de Aplicação
19h30 – Concurso Monsenhor
Albino – cem anos de sua chegada

Campus Sede das FIPA – Curso de
Educação Física
19h30 – Palestra – Avaliação İsica
Prof. Willian das Neves Silva

SESC Catanduva – Curso de
Educação Física
19h30 – Palestra – AƟvidade İsica
para grupos especiais
Profª Drª Graciele Massaroli
Rodrigues

Campus I das FIPA – Curso de
Administração
19h30 – Palestra - MoƟvação e
capacitação empresarial para
alunos do 1º ano
Srª Marilene dos Santos Nogueira

Campus I das FIPA – Curso de
Direito
19h30 – Palestra - Novas
PerspecƟvas do Direito Penal
Dr. Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

21/09 - Sexta-feira

Campus Sede das FIPA – Curso de
Biomedicina
21h30 – Palestra Finanças pessoais
Prof. Marco Venício Braz de Assis
20/09 - Quinta-feira
Padre Albino Saúde
8h00 – café da manhã para usuários
Hospital Emílio Carlos
8h00 – Tour integraƟvo com os
colaboradores aos Departamentos
da Fundação
Hospital Padre Albino
8h00 – Tour integraƟvo com os
colaboradores aos Departamentos
da Fundação
15h00 – Saguão principal Apresentação musical com Juliane
Líria da Silva

19/09 - Quarta-feira
Hospital Padre Albino
9h00 - Saguão principal –
Apresentação de dança do
Programa Beneficente Criança,
Cidadão do Futuro
Hospital Emílio Carlos
15h00 - Saguão principal Apresentação do coral Encanto da
APAE

Campus Sede das FIPA – Curso de
Biomedicina
19h30 – Palestra Alcoolismo
Profª Drª Maria Luiza Nunes M.
Rosa

9h30 – Recanto Monsenhor
Albino
Missa de inauguração da reforma
da Capela
Campus Sede das FIPA – Curso de
Pedagogia
19h10 – Palestra – Doenças
veiculadas por alimentos
Moderador: Prof. Dr. Manzélio
Cavazzana Júnior

Hospital Emílio Carlos
15h00 - Saguão principal –
Apresentação de dança do
Programa Beneficente Criança,
Cidadão do Futuro
Hospital Padre Albino
15h00 - Saguão principal –
Apresentação do coral Estação
Cultura – CPP – 3ª Idade
SESC Catanduva – Curso de
Educação Física
19h30 – Palestra – O mercado
de fitness: as úlƟmas tendências
e as oportunidades de atuação
profissional
Profª Andrea Vidal
Anfiteatro Padre Albino
20h00 – Entrega do Troféu
Monsenhor Albino
22/09 – Sábado
Campus I das FIPA – Curso de
Administração
9h00 – apresentação do projeto
Inclusão digital para deficientes
visuais
Colégio de Aplicação
18h00 – 3ª Mostra Espanhola/
Campanha “Solidariedade não
tem idade”
Igreja Matriz de São Domingos
19h00 – Missa de encerramento
da Semana
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Hospitais buscam novos parceiros para a
campanha da Nota Fiscal Paulista
A campanha “Amor não tem
preço. Mas seu gesto vale uma
nota” integra as ações de captação
de recursos dos hospitais da Fundação Padre Albino. A ação é uma
parceria do Emílio Carlos e do Padre
Albino com a Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo que permite que enƟdades da área da saúde,
sem fins lucraƟvos, sejam beneficiadas com a doação de créditos.
Com o objeƟvo de expandir o
número de pontos de arrecadação
de cupons/ notas fiscais, a Fundação
Padre Albino firmou uma parceria
com o Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva. Diante da defasagem da tabela de procedimentos
médicos-hospitalares do Sistema
Único de Saúde/SUS e reconhecen-

do a importância dos atendimentos
prestados à população de Catanduva e região pelos hospitais da Fundação, o presidente do Sincomercio,
Ivo Pinfildi Júnior, apoiou a causa e
leva, por meio dos veículos de comunicação oficiais, o pleito aos comerciantes.
O resultado do apoio dos estabelecimentos comerciais e, principalmente, da população é refleƟdo em
benfeitorias. Os valores arrecadados
são desƟnados aos projetos de melhoria dos hospitais Emílio Carlos e
Padre Albino como, por exemplo, a
viabilização do Serviço de Radioterapia. Entre atendimentos ambulatoriais e de urgência e emergência, os
hospitais manƟdos pela Fundação
Padre Albino atenderam mais de

Hospitais realizam palestras sobre
o aleitamento materno
Os hospitais
Emílio Carlos e
Padre Albino, em
parceria com o
curso de Enfermagem das Faculdades Integradas Padre Albino/FIPA,
promoveram de 6
a 8 de agosto uma
série de aƟvidades
em comemoração
a Semana Mundial
da Amamentação,
realizada de 1 a 7 de agosto, para
conscienƟzar as mães sobre a importância do aleitamento materno.
No dia 6 de agosto, às 13 horas, enfermeiras Denise G. S. de
Faria e Vanda A. Manfredo ministraram a palestra “Manejo clínico
da lactação” no Ambulatório de
Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Emílio Carlos.
No dia 7 de agosto, às 7 horas
e às 14h30, foi ministrada a palestra “Banco de Leite – Pólo de IncenƟvo ao Aleitamento Materno”
e no dia 8, às 7 horas e às 14h30,
a palestrante Denise G. S. de Faria falou sobre o uso dos recursos
para a orientação da amamentação no Anfiteatro Padre Albino.
De acordo com a enfermeira
responsável pelo Banco de Leite
do Hospital Padre Albino, Vanda
Manfredo, as ações de incentivo

ao aleitamento materno ajudam
a aumentar o volume das doações. “Com o objetivo de garantir o aleitamento materno a todos os recém-nascidos, incluindo os internados em Unidades
Neonatais e os filhos das mães
impossibilitadas de amamentar,
foram criados os Bancos de Leite
Humano, que armazenam o leite
das doadoras, fazem a coleta e
ensinam sobre a importância da
amamentação”, explica.
As doações recebidas pelo
Banco de Leite do Hospital Padre
Albino atendem aos recém-nascidos de risco e baixo peso internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.
Durante toda a semana houve
orientação às mães na maternidade do hospital Padre Albino
e no ambulatório do hospital
Emílio Carlos.

190 mil pacientes em 2011.
A Fundação Padre Albino agradece aos atuais parceiros pela colaboração, mas ressalta que é importante que mais segmentos comerciais, como restaurantes, lojas de
roupas, calçados, acessórios, entre
outros, integrem a campanha.
Como ajudar?
Para beneficiar os hospitais da
Fundação, o consumidor pode depositar as notas fiscais das compras,
emiƟdas somente no Estado de São

Paulo, sem CPF ou CNPJ, em pequenas urnas instaladas nos caixas dos
estabelecimentos comerciais cadastrados.
Outra opção é enviar a nota
fiscal para o Departamento de TelemarkeƟng da Fundação, localizado no Hospital Emílio Carlos, Rua
dos Estudantes, 225, Catanduva SP.
Empresários que também queiram
colaborar com o projeto podem
entrar em contato pelo telefone 173311.3122.

População pode fazer doação para
os hospitais da Fundação através
da conta de energia elétrica
A campanha
‘Este
coração
conƟnua a bater por você’,
parceria entre a
Fundação Padre
Albino e a Companhia Nacional
de Energia Elétrica, apoiada
pela São Domingos
Indústria
Gráfica, tem o
objeƟvo de arrecadar recursos para os hospitais
Emílio Carlos e Padre Albino.
Para colaborar com a campanha o contribuinte deve preencher
uma autorização de débito em
conta da energia elétrica colocando nome, endereço, CPF/ CNPJ e
o número do cadastro na Rede/
CNEE que está na conta (este dado
é muito importante), escolhendo a
quanƟa para a doação.

No ano de 2011, R$ 111.530,00
foram arrecadados para os hospitais
da Fundação. O valor foi aplicado
na compra de cobertores, toalhas
de rosto e tecidos para a confecção
de fronhas, lençóis, camisolas, aventais, entre outros. Ao todo foram
confeccionadas 22.822 peças.
Mais informações sobre a campanha na Central de TelemarkeƟng da
Fundação pelo telefone 3311.3200.

Profissionais participam de Simpósio
Internacional de Esterilização e Controle
de Infecção Hospitalar
As enfermeiras Elisabete Tedokon
e Adriana Aparecida M. Ezequiel parƟciparam do 8º Simpósio Internacional de Esterilização e Controle de
Infecção Hospitalar realizado de 26 a
28 de julho no Palácio do Anhembi,
em São Paulo – SP.
O evento teve como tema central
“Estratégias e Boas PráƟcas em Saúde focadas na Sustentabilidade”. Entre os tópicos abordados, RDC 15, de
15/03/2012, os treinamentos obrigatórios; os protocolos das normas
e técnicas, a qualidade dos equipa-

mentos e instalação do ar comprimido isento do óleo e filtrado.
De acordo com a enfermeira
responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do
“Emílio Carlos”, Elisabete Tedokon,
o tema reesterilização, abordado
pelo palestrante Luis Carlos da Fonseca e Silva foi bastante explorado.
“Pudemos saber mais sobre a limpeza automaƟzada, a qualidade da
água no enxague dos materiais e o
mobiliário adequado para a Central
de Material”, comentou.
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Recanto recebe donativos do
Conselho da Mulher Empresária
O Recanto Monsenhor Albino
recebeu dia 24 de julho úlƟmo pastas dentais e sabonetes do Conselho da Mulher Empresária (CME)
arrecadados na 3ª Caminhada do
Batom.
Os donaƟvos, 1.340 sabonetes
e 1.320 pastas de dentes, foram entregues a 16 enƟdades assistenciais
da cidade, no Sincomercio. As conselheiras agradeceram a todos que
parƟciparam da Caminhada, esƟmulando os representantes das enƟdades presentes a incenƟvarem a
parƟcipação em 2013, “pois quan-

to mais pessoas parƟciparem da
Caminhada, mais produtos serão
doados, visto que os ingressos são
trocados por produtos de higiene”.
As mulheres empresárias já visitaram diversas enƟdades de Catanduva, conhecendo o trabalho
realizado por elas e suas maiores
necessidades, a exemplo do Recanto Monsenhor Albino, que cuida de idosos, do Recanto Nosso
Lar, que atende a dezenas de idosas com Mal de Alzheimer, além
de outras enƟdades que atendem
pessoas com câncer, com proble-

Divulgação

Feijoada Solidária pró hospitais
Os hospitais Emílio Carlos e Pa- pode desfrutar de 1 kg de feijoada
dre Albino promoveram a entrega e dos acompanhamentos - couve,
dos Kits da 2ª Feijoada Solidária no vinagrete, farofa e laranja.
O Grupo de Humanização vendia 21 de julho, no “Emílio Carlos”.
O objeƟvo do evento foi anga- deu, antecipadamente, 800 aderiar fundos para as ações de hu- sões e os kits foram entregues
manização que visam, por meio prontos para servir. O Comitê Gesdo entretenimento, da informação tor dos hospitais da Fundação Paeducacional e readequações İsi- dre Albino agradece o empenho
cas e tecnológicas, a qualidade do dos funcionários, voluntários que
trabalharam na ação, e a população
atendimento.
Pensando na praƟcidade e no que contribuiu.
conforto das pessoas
Comunicação/HPA
que contribuíram, a
equipe montou um
drive thru dentro do
estacionamento
do
“Emílio Carlos”. A pessoa que adquiriu o kit
da Feijoada Solidária,
além de contribuir com
as ações de humanização dos hospitais da
Fundação Padre Albino “Drive thru” facilitou a entrega da feijoada

Unidade de Tratamento de
Queimados orienta a população
A Unidade de Tratamento de
Queimados – UTQ do Hospital Padre Albino, em parceria com a Liga
da Cirurgia PlásƟca e a Liga da Dor
do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino – FIPA
e o Projeto Dr. Sara & Cura, do Rotary Club, orientou a população
sobre os cuidados e a prevenção
das queimaduras no dia 16 de junho, na Praça da República, em
Catanduva.
Segundo a enfermeira responsável pela Unidade de Tratamento de
Queimados, Elisabete Banhos, na
oportunidade foram distribuídos fo-

lhetos informaƟvos. “Aproveitamos
o Dia Nacional do Queimado, comemorado em 6 de junho, para alertar
a população com o objeƟvo de reduzir os casos registrados na cidade e
região”, explicou.
Elisabete ressalta que a incidência de queimaduras domésƟcas é maior nas crianças e nos idosos. “Caso a queimadura ocorra, a
orientação é que a pessoa procure rapidamente a unidade básica
de saúde e, se a queimadura for
numa área extensa do corpo, a
Unidade de Urgência e Emergência mais próxima”, recomenda.

Conselheiras entregam os donaƟvos ao Recanto

mas mentais, crianças carentes
e ainda outras que se dedicam à
recuperação de dependentes químicos, ou seja, enƟdades que trabalham para amenizar problemas
das mais diferentes vertentes.
Durante a cerimônia de entrega dos donaƟvos, a presidente
do CME, Vera Bodra Guimarães,
expressou sua saƟsfação com os
resultados. “O impacto da Caminhada do Batom vem crescendo
a cada ano, no número de parƟcipantes e nas arrecadações. A par-

Ɵcipação da população nos ajuda
com suas contribuições e somos
gratas a isso, pois, neste ano, arrecadamos 30% mais que em 2011, e
acreditamos que no ano que vem
será ainda melhor. Em nome do
Conselho, agradeço ao apoio da
mídia e das empresas e insƟtuições parceiras”, finalizou.
Irmã Anália Nunes, Supervisora do Recanto Monsenhor Albino,
agradeceu a doação, que vai ajudar no atendimento aos idosos de
ambos os sexos da enƟdade.

Nova CIPA do Hospital Padre Albino
A nova Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes/CIPA, gestão 2012/ 2013, do Hospital Padre
Albino tomou posse no úlƟmo dia
17 de julho.
Os novos membros da CIPA são
Andressa Alves Molina, Simone
Aparecida Trovo, Paula Roberta PiveƩa, Paulo Roberto de Oliveira e
Fabrício Sidnei da Silva (efeƟvos),
Hellen Suzi José da Silva, Lucimara
Regina Carvalho Arlindo, Camila
Raymundo Bahil, Antonio Donizete
de Souza e Natália Cordon Sanches

(suplentes).
Os integrantes indicados pelo
empregador são Ana Lúcia dos Santos, Benedito Barbosa, Yago Henrique de Oliveira, Priscila de Cássia
da Cruz, Valdir Cândido Dionísio e
Meire Siqueira Sanches (efeƟvos),
Fabiana Soares Pacheco, Joanice Cipriano da Silva, Cássia Regina Moreira Ferreira, Doralice Maria Reina
e Wellington MileƩa (suplentes).
Ana Lúcia dos Santos é a presidente e Meire Siqueira Sanches é a
secretária.
Comunicação/HPA

Integrantes da nova CIPA do HPA
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Professor da Medicina lança livro
em Jornada de Oncologia
O Dr. Ayder Vivi, professor do curso de Medicina das FIPA, lançou no
dia 17 de agosto, na OncoNews, Jornada de Oncologia, realizada no Anfiteatro Padre Albino, o seu livro “TireoideopaƟas de tratamento cirúrgico”. O livro teve ainda a colaboração
do Prof. Dr. Paulo Henrique Togni, Dr.
Vinicius Adami Vayego Fornazari e
dos membros da Liga de Oncologia
de 2012.
Em nome da Fundação Padre
Albino e das FIPA, o Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo, Assessor Educacional, exaltou aquele momento
especial, destacando a importância
do livro para os alunos e para o crescimento do estudo da medicina e o
trabalho sério e éƟco desenvolvido
pelo Dr. Ayder.
O autor disse que os alunos são
os seus maiores incenƟvadores e
que confeccionou o livro pensando

neles. Dr. Ayder Vivi ressaltou que
escreveu o livro buscando o que há
de mais atual na área, com um toque de experiência, e agradeceu aos
colaboradores.
Editado pela PerSe, o livro “TireoideopaƟas de Tratamento Cirúrgico”
pode ser adquirido de três formas:
Capa Cartão com as fotos em preto e branco, R$ 35,00; Capa Cartão
com as fotos coloridas, R$ 60,00, e
Capa Dura com as fotos coloridas, R$
90,00. Os alunos do curso de Medicina podem adquiri-lo através da acadêmica Ana Elisa V. Fornazari , do 4º
ano, Presidente da Liga de Oncologia.
Em breve poderá ser solicitado pelo
site da editora www.perse.com.br
Em seguida, na Jornada de
Oncologia, foram ministradas as
palestras “Atualização e uso de
anƟcorpos monoclonais em Oncologia”, pelo Dr. Agnaldo Anelli,
Divulgação

Imprensa/FPA

Direção da Fundação e das FIPA no lançamento do livro.

professor associado da UNIFESP e
da Fundação Getúlio Vargas e ex-diretor do Serviço de Oncologia
Clínica e Transplante de Medula
Óssea do Hospital AC Camargo, e
“Câncer Colorretal – Procedimentos Cirúrgicos”, pelo Dr. Samuel
Aguiar Junior, Chefe do Núcleo de
Tumores Colorretais e cirurgião
oncológico no Departamento de
Cirurgia Pélvica do Hospital AC Camargo. Ambos possuem mestrado

e doutorado em Oncologia.
Ao lançamento compareceram
o presidente do Conselho de Administração da Fundação, Dr. Antonio
Hércules, o presidente da Diretoria
AdministraƟva, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, o Diretor Geral
das FIPA, Dr. Nelson Jimenes, o
Assessor Educacional, Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo, integrantes
da Liga de Oncologia e alunos do
curso de Medicina das FIPA.

Professora da Medicina obtém doutorado

Alunos da Medicina lotaram o anfiteatro para o lançamento e Jornada.

Coordenadora fala sobre a avaliação do CREMESP
A Coordenadora do curso de
Medicina, Profª Drª Terezinha
Soares Biscegli, considerou válida a proposta do Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo – CREMESP de aplicar
prova para todos os estudantes
do último ano de Medicina do
Estado.
“A iniciaƟva pode ser considerada válida no senƟdo de permiƟr
uma avaliação global dos cursos de

medicina sem, entretanto, acarretar prejuízos aos egressos”, disse
Drª Terezinha.
De acordo com a Coordenadora, ainda, “de qualquer forma,
para que os objeƟvos sejam aƟngidos e os resultados possam ser
confiáveis, a prova deve ser elaborada com critérios rígidos e baseada nos princípios de formação do
médico estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais”.

A Profª Ana Paula Girol, do
curso de Medicina, obteve seu ơtulo de Doutora dia 31 de julho ao
defender a tese “Efeitos anƟinflamatórios e mecanismo de ação da
proteína anexina A1 em modelo
de uveíte induzida por endotoxina” das 14h00 às 18h00 no Ibilce/
UNESP de São José do Rio Preto.
A banca examinadora foi formada pelo Prof. Dr. José Roberto
Mineo, da Universidade Federal
de Uberlândia; Profª Drª Sonia
Maria Oliani, Orientadora, da
Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho” (IBILCE/
UNESP); Profª Drª Ana Elizabete
Silva, Livre-Docente, da Univer-

sidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho”; Profª Drª
Dorotéia Rossi Silva Souza, Livre-Docente, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), e Profª Drª Janeƫ Nogueira de Francischi, Vice-Diretora da
Universidade Federal de Minas
Gerais.
O trabalho, iniciado em fevereiro de 2009, foi realizado na
Unesp de Rio Preto, mas, durante
o seu desenvolvimento Profª Ana
Paula uƟlizou também instalações
das FIPA - a Unidade DidáƟca e
de Pesquisas Experimentais e os
Laboratórios de Histopatologia e
Imunohistoquímica.
Divulgação

Fundo Social de Paraíso entrega renda
de evento pró Fundação Padre Albino
A Presidente do Fundo Social
de Solidariedade de Paraíso, Elisete Ap. Brambaƫ Galbeiro, entregou dia 20 de agosto úlƟmo,
na Coordenadoria da Fundação,
R$ 6.890,75, renda do 8º Juninão
de Paraíso, realizado dia 30 de
junho no Recinto de Exposições
José Roberto Barboza. A renda do

evento, como todo ano acontece,
é desƟnada para a Fundação Padre Albino.
O Juninão, comandado pela
Presidente do Fundo Social de Solidariedade, proporcionou ao público uma variedade de comidas e
bebidas, além de danças e um animado leilão.

Da esquerda para direita, Prof. Dr. José Roberto Mineo, Profª Drª Sonia Maria Oliani, Profª Ana Paula, Profª
Drª Ana Elizabete Silva, Profª Drª Dorotéia Rossi Silva Souza e Profª Drª Janeƫ Nogueira de Francischi.
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
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. 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 MarƟns
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: 3525 2556 – 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063. - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César GrisoƩo
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339

CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•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

•Dr. Waldecir Veni SaccheƟn
Rua 13 de Maio, 1.143.
Fone: 3522-4269
NEFROLOGIA
PEDIATRIA
•Dra. Luciana S. Devito GrisoƩo
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Rua Ceará, 847
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
Fones 3525 2549 – 3524 6500
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 13 de Maio, 830.
Rua 7 de Fevereiro, 673. - Fone: 3524 4936
Fone: 3522 5586
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939. - Fone: 3522 4566
NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infanƟl) •Dr. Thales Fernando Roque Barba
Eletroencefalografia computadorizada e Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436

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

PEDIATRIA E PUERICULTURA
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia computadorizada e mapea- •Dr. João Romera
Rua Maranhão, 1.341. - Fone: 3522 3444
mento cerebral.

ELETROCARDIOGRAFIA
•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 CaƩalini
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
GERIATRIA
Dr. Eduardo Marques da Silva
Rua Maranhão, 1909 – Fone (17) 3522-6060.
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
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
HISTEROSCOPIA
•Dra. Andréa CrisƟna Z. G. Monteleone •Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522-1179 Rua Recife, 195. - Fone: 3522 7080

•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416. - Fone: 3521 1970

mapeamento cerebral eletroneuromiografia e potenciais evocados audiƟvo e visual.

•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 3522 0363

•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. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405
Fone 3525.3139
•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

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

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 Valiaƫ
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522.3870
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3525 2556 – 3522 7601

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA
•Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269.
Fones: 3522 5396 – 3522 5397

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

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

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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Simpósio da Administração
debate a era da oportunidade
O curso de Administração das
FIPA realiza dia 14 de setembro próximo, às 20h30, no Clube de Tênis,
o seu tradicional Simpósio Empresa
Escola cujo tema deste ano será A
Era da oportunidade e sua revolução em comportamento e negócios.
Realizado pelos alunos do 4º
ano, o simpósio tem como atração
principal Carlos Hilsdorf, conside-

rado um dos melhores palestrantes
do Brasil na atualidade. Economista,
pós-graduado em MarkeƟng pela
FGV, ele é consultor e pesquisador do
comportamento humano.
Em suas palestras, Carlos Hilsdorf
aborda os principais temas de destaque no universo dos negócios e sua
metodologia vem sendo apontada
pelo mercado como a melhor do gê-

Curso de Administração completa 40 anos
O curso de administração das
Faculdades Integradas Padre Albino
está completando 40 anos. O curso
foi autorizado a funcionar pelo Decreto nº 70.835, de 14-07-72 do Ministério de Educação e Cultura, no
âmbito da então FAECA – Faculdade
de Administração de Empresas de
Catanduva, reconhecida pelo Decreto Federal nº 78.374 de 03-091976 do Ministério de Educação.
Obteve Renovação de seu Reconhecimento em 25-04-2002 através da
Portaria nº 1287/2002.
Desde 1972, ano de sua instalação, foram colocados no mercado
de trabalho mais de 3.000 administradores que ocupam cargos estratégicos nas empresas locais, regionais, em diversos outros Estados e
até mesmo fora do país.
De acordo com o Coordenador
do curso, Antonio Agide Mota Junior, “o sucesso do curso deve-se
a diversos fatores, mas, sobretudo
ao carinho, apoio e colaboração da
mantenedora, do quadro funcional,
dos docentes, diretores e coordenadores que ao longo dessas quatro
décadas não mediram esforços para
que o curso se tornasse uma referência regional”.
Mota Junior disse ainda que modernas e confortáveis instalações,

salas de aula com equipamentos que
permitem maior assimilação dos conteúdos ministrados, biblioteca ampla
e atualizada, professores com vasta
experiência na área, secretaria com
profissionais treinados e laboratórios
equipados com máquinas atualizadas
são ingredientes fundamentais para o
sucesso do curso.
O Coordenador acrescenta, ainda, que além das aulas, diversas aƟvidades são realizadas roƟneiramente, envolvendo Núcleo de Extensão,
Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação,
estágio, GDP, sem contar a Empresa
Júnior que cada vez mais vem firmando parcerias em Catanduva e região.
Por fim, Mota Junior ressalta que
“tudo isso e muito mais fazem com
que, além da comemoração dos 40
anos, também possamos comemorar,
a cada dia, mais e mais conquistas que
se revertem tanto para os nossos alunos – profissionais do amanhã, quanto para nossas empresas e população
que a cada ano recebem mais de uma
centena de novos administradores de
empresas que atuarão nesse mercado de trabalho”.
A data será marcada com um jantar comemoraƟvo no dia 15 próximo,
às 21 horas, na Sociedade Espanhola.
As adesões estão à venda na secretaria do Campus I.

Professor da Educação Física
obtém título de Mestre
No dia 13 de julho úlƟmo, o
Prof. Ademir Testa Junior, do curso de Educação Física, defendeu
seu trabalho de mestrado Metodologia baseada na resolução

de problemas aplicada às aulas de
educação İsica na perspecƟva da
educação para a saúde.
A defesa ocorreu em Buenos Aires, na Universidad del Salvador.

nero em toda a América LaƟna.
No Simpósio Empresa Escola, Carlos Hilsdorf abordará as principais
tendências de negócios para a
próxima década, os novos desafios
da gestão na era atual, paradoxos
da administração na nova economia, princípios fundamentais para
estabelecer a sustentabilidade do
modelo de negócios, a economia
da experiência e do espetáculo,
as aƟtudes empreendedoras que
transformam a economia e a sociedade, principais mudanças trazidas
pela era da oportunidade, os equívocos da geração Y, como construir
uma carreira de sucesso e posturas
e estratégias fundamentais diante
da concorrência e do mercado.
O simpósio é desƟnado a empresários, profissionais liberais,
diretores e gerentes, administra-

Divulgação

Carlos Hilsdorf é referência em
desenvolvimento humano no país.

dores de empresas, universitários e
interessados. As adesões podem ser
adquiridas com alunos ou na Secretaria do curso de Administração das
FIPA, na Rua Seminário, 281, São
Francisco, fone (17) 3522.2405.

Palestra sobre suprimentos
O supervisor de suprimentos e o coordenador de suprimentos e logística do Grupo
Virgolino de Oliveira, respectivamente Alberto Aparecido
Alves e Marco Aurélio de Oliveira, promoveram dia 06 de
agosto palestra para os alunos
do 2º ano do curso de Administração sobre suprimentos e
o perfil profissional dos colaboradores daquela empresa.

Na palestra, os profissionais
falaram sobre a importância e a
práƟca das aƟvidades da compra
eletrônica, permiƟndo aos alunos
a vivência dos conteúdos desenvolvidos nas disciplinas de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais e de Psicologia Organizacional, ao detalhar o que o Grupo
Virgolino de Oliveira busca em seus
profissionais quanto ao comportamento e desempenho técnico.

Alunos da Educação Física auxiliam na
Corrida Kids e fazem pesquisa
No dia 19 de agosto, 50 alunos
do curso de Educação Física das
FIPA parƟciparam do Projeto de
Extensão “Corrida MaƟlat-Nardini
e Corrida Kids”, sob a coordenação
da Profª Maria Angela Figueiredo
Tuma, da disciplina de Nutrição.
Dos 50 alunos, cinco parƟciparam da corrida, acompanhados pelos professores Ademir
Testa Júnior e Leonardo Eid Marques. Os demais alunos auxiliaram na organização da Corrida
Kids, na largada do pelotão de
atletas, e realizaram pesquisa de

campo sobre a uƟlização de suplementos pelos atletas que parƟciparam da corrida.
“Para os alunos foi um importante evento de vivência esporƟva e
aplicação de conhecimentos”, disse
a Profª Ângela, acrescentando que
o projeto contou ainda com a presença da Profª Luciana de Carvalho
Leite, Coordenadora do curso de
Educação Física.
A Corrida MaƟlat Nardini é classificatória para a Corrida São Silvestre e reconhecida pela Confederação Brasileira de AtleƟsmo.
Divulgação

Exposição Olímpica
O Prof. Antonio Lourival Lourenço, docente do curso de Educação
Física das FIPA e conselheiro do
Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, parƟcipou, na sede do CREF, em São Paulo, dia 27 de julho úlƟmo, da abertura da mini Exposição Olímpica.

A exposição, aberta ao público
e aos profissionais de Educação
Física, reuniu objetos como tochas, medalhas, moedas, cartazes
com os países olímpicos, modalidades olímpicas e cartazes de
Olimpíadas e foi encerrada dia 27
de agosto último.

Corrida: Vivência esporƟva e aplicação de conhecimentos para os alunos.
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Prefeitura lança Conjuntura Catanduva e
FAECA Júnior assume o projeto
A terceira edição da Conjuntura
de Catanduva, fruto de ampla pesquisa da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), e o Guia
TurísƟco do Município, proposta
encabeçada pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur), foram lançados na noite do dia 8 de agosto,
no Anfiteatro Padre Albino. O lançamento teve a parƟcipação de alunos do curso de Administração das
Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA), técnicos do IBGE e de autoridades municipais.
O livro “Catanduva, um olhar
para o Futuro” traça um “retrato” do município, com índices,
dados e fatos. O material propicia
a pesquisa educaƟva e de mercado, com importantes parâmetros
sobre a cidade, como indicadores
demográficos, econômicos, sociais, saúde, educação, infraestrutura, entre outras áreas.
O projeto foi realizado em parceria com a Fundação Padre Albino,
ACE e Sincomercio. No total, foram

produzidos 500 exemplares.
O Prof. Paulo Roberto Vieira
Marques, coordenador da FAECA
Júnior do curso de Administração
das FIPA, ressalta a importância
do projeto. “Estamos na terceira
edição, mostra a organização de
Catanduva e isso alavanca a procura de invesƟdores”.
De acordo com o prefeito
Afonso Macchione Neto, a segunda edição do “Catanduva, um
Olhar para o Futuro” ficou entre
os finalistas do Prêmio Mário Covas na categoria Governo Aberto
deste ano, projeto realizado pelo
Governo do Estado.
“Antes empresários nos pediam
alguns elementos para saber se deveriam ou não instalar sua empresa em Catanduva e não ơnhamos
o que apresentar. Agora com esse
material podemos ter certeza que
iremos alavancar a vinda de empresas de tecnologia de ponta”, disse
durante o lançamento.
O Guia TurísƟco contém dados
e informações sobre a cidade e

Direito recebe Desembargador
do TJ-SP para palestra
O curso de Direito das FIPA, o Poder Judiciário de Catanduva, a Escola
Paulista de Magistratura e a OAB –
41ª Subseção de Catanduva promoveram dia 23 de agosto, às 19h30
no auditório do Campus I, a palestra
Mediação para todos – A sustentabilidade no Poder Judiciário, à cargo do
Dr. Vanderci Álvares, Desembargador
do Tribunal de JusƟça de São Paulo.
Dr. Vanderci Álvares é Desem-

Ass. Comunicação Prefeitura

Integrantes da FAECA Junior, professores Paulo Marques e Antonio Agide MoƩa Junior e o prefeito
Afonso Macchione.

um mapa. A carƟlha será distribuída em hotéis, restaurantes e pontos turísƟcos. “É um guia extremamente importante para a cidade e
quem nos visita”, afirmou o prefeito. A ação teve apoio da ACE.
A parƟr do ano que vem, a FAECA Júnior assume o projeto Conjuntura. Segundo o coordenador
Paulo Marques, a pesquisa e a coleta de dados para a quarta edição
serão de grande valia aos alunos
da faculdade.
“Os estudantes terão o contato prático como os índices

econômicos do município, que
eles costumam ver somente
na teoria. Vão saber como está
Catanduva na parte econômica
e administrativa, já que atuarão depois de formados nessa
área”, afirma.
Além disso, o coordenador
prevê que os alunos também poderão ter maior contato com as
empresas da cidade. “A Empresa Júnior oferece consultoria a
pequenas empresas e, com esse
trabalho, poderemos ajudar ainda mais quem nos procura”.

Dicas do Poupinho

bargador com assento na 25ª Câmara do Egrégio Tribunal de JusƟça
de São Paulo e Coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do
Tribunal de JusƟça de São Paulo.
Diretores e conselheiros da
Fundação, representantes do Judiciário, advogados, interessados
e alunos assisƟram a palestra, seguida de debate.
Divulgação

Iluminação
Pensando na gestão dos recursos, a Fundação
Padre Albino incenƟva entre os seus colaboradores o
consumo consciente da energia elétrica com a campanha “Energia é dinheiro. Não desperdice”.
Confira as dicas do Poupinho sobre iluminação:
• Desligue as luzes das salas não ocupadas;
• Durante a limpeza das áreas grandes, acenda
apenas as luzes necessárias;
• Nas salas e nos locais onde existem interruptores para o comando da
iluminação, instrua os usuários para desligarem as luzes ao sair;
• Elimine, quando possível, a iluminação das áreas externas;
• Onde for possível use uma única lâmpada de maior potência em vez
de várias lâmpadas de menor potência. Geralmente, as lâmpadas de
maior potência são mais eficientes;
• Use a luz natural das janelas sempre que possível;
• Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando apenas as
luzes das áreas que esƟverem sendo limpas;

Autoridades na solenidade de abertura da palestra

Divulgação

• Mantenha portas e janelas fechadas quando o ar-condicionado esƟver funcionando. Deixe o equipamento funcionando somente quando houver necessidade. Evite o uso do aparelho das 8h às 10h, pois
durante este período o clima é mais ameno;
• Sempre que possível, desligue o monitor do computador; essa peça
é responsável por 80% do consumo de energia do aparelho;

Palestra do Desembargador Vanderci Álvares lotou o auditório.

• Efetuar pequenas configurações no computador como, por exemplo,
regular o brilho da tela podem reduzir o consumo da eletricidade.
Peça a orientação e o auxilio do Setor de Tecnologia da Informação.
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