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A Diocese de Catanduva, a pedido da Fundação Padre Albino, ini-
ciou o processo de bea  fi cação do Padre Albino. Quais procedimen-
tos são tomados pela Igreja para que uma pessoa seja considerada 
Beata ou Santa? Em ar  go, o Bispo de Catanduva, D. Otacílio Luziano 
da Silva, faz um resumo dos passos adotados por aqueles que inves  -
gam as vidas dos que são apresentados como candidatos a Bea  fi ca-
ção ou Canonização. Página 04.

Com o obje  vo de coletar informações rela  vas ao envolvimento 
das empresas, a atuação de órgãos governamentais e o grau de in-
formação e ação da população com relação às a  tudes que os levam 
a fazer com que as empresas e as ações dos demais órgãos sejam 
voltadas à sustentabilidade, o curso de Administração das FIPA desen-
volve o projeto de pesquisa Desenvolvimento sustentável na região 
de Catanduva. Página 07.

As Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA) distribuíram no período de matrícu-
las dos aprovados 
no seu processo 
sele  vo unifi ca-
do 2012 o folheto 
Esclarecimentos 
sobre o trote aos 
alunos ingressan-
tes e veteranos. 
Página 08.

Esclarecimentos sobre o trote

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) estão instalando 
nesse ano de 2012 o novo curso de Pedagogia. O diferencial do cur-
so de Pedagogia das FIPA é oferecer aos alunos quatro laboratórios 
ou cenários de aprendizagem. Página 07.

O curso de Direito das FIPA obteve um recorde: 92% de aprovação 
no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Dos onze alunos 
concluintes de 2011 aprovados na primeira fase, dez foram aprova-
dos na segunda fase - um através de recurso. Página 11.

Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos atenderam mais de 
190 mil pacientes em 2011, entre atendimentos ambulatoriais e de 
urgência e emergência. Página 09.

Hospitais da Fundação atenderam 
mais de 190 mil em 2011

No ano de 2011, o Escritório de Assistência Jurídica do curso de 
Direito das FIPA, através dos alunos estagiários, realizou 757 atendi-
mentos gratuitos à população de Catanduva. Página 11.

Escritório de Assistência Jurídica 
atende mais de 700 pessoas em 2011

FIPA oferece curso de Pedagogia com 
cenários diferenciados de aprendizagem

Direito obtém recorde 
de aprovação na OAB

Beatificação e canonização: quais os 
passos a serem seguidos?

Desenvolvimento sustentável é tema 
de pesquisa da Administração          

Ministério da Saúde libera verba para acelerador linear
O Ministério da Saúde liberou, através do SICONV (Siste-

ma de Convênio), verba de um milhão e quinhentos mil reais 
para a Fundação Padre Albino adquirir um acelerador linear, 
equipamento responsável pelo tratamento de radioterapia. 
O convênio foi assinado no úl  mo dia 03 de janeiro, em São 
Paulo. Página 12.

Liberação da verba foi anunciada em reunião pela Diretoria Administra  va

Natal solidário Várias a  vidades foram desenvolvidas pela co-
munidade no Recanto Monsenhor Albino em comemoração ao Na-
tal. Página 06.
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Oi, estou indo embora para sempre. Espe-
ro que guarde de mim algumas lembranças. 
Espero, ainda,  não ter passado em sua vida 
sem ter deixado qualquer  po de recordação.

Sei que muitas vezes não procedi de 
acordo com os seus desejos; mas é preciso 
entender que a minha vontade é controlada 
por um Ser Superior. E é Ele quem, na ver-
dade, permite, ou não, que as coisas acon-
teçam. Mas, cá entre nós, houve épocas em 
que você também não ajudou muito, não é 
mesmo?

Agora, você há de convir que exis  ram 
muitos momentos bons que compar  lha-
mos juntos.

Durante esse período, pessoas entraram 
e saíram de sua vida e, assim como eu, de-
vem ter deixado suas marcas; boas ou más, 
não importa, desde que você saiba  rar 
proveito dessa breve passagem.

Sei que muitas vezes sen  u-se triste, 
sen  u a dor do abandono, a mágoa da indi-
ferença, a impotência diante dos fatos que 
se sucediam sem que você os pudesse con-
trolar. Sei que não durei o sufi ciente em sua 
vida para que concre  zasse seus sonhos...

Mas me lembro bem do seu sorriso 
quando conseguia alguma vitória. E me 
lembro também que vibrei junto com você 
todas as vezes em que conseguia solucionar 

Estou indo embora
um problema.

Se fi zer um balanço, verá que  vemos mui-
to mais alegrias do que tristezas, muito mais 
sorrisos, do que lágrimas. O problema é que 
a gente se esquece depressa das coisas boas.

Parece que é só o nega  vo que deixa mar-
cas. O posi  vo passa despercebido, como se 
fosse uma obrigação de Deus colocar na vida 
das pessoas apenas coisas boas.

Estou indo embora; sinto muito, muito 
mesmo, se não  ver sido para você o que es-
perava que eu fosse.

Adeus. Meu irmão está chegando aí e 
espero, sinceramente, que ele consiga reali-
zar tudo o que eu não pude! Não quero que 
chore por minha par  da, quero que sorria e o 
receba de braços abertos.

Assinado: ano de 2011. 

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

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

TELEVENDAS  17  3522-6167(    )

A Fundação Pa-
dre Albino comemo-
ra mais um grande 
avanço na área da 
saúde. Isto porque 
foi contemplada, re-
centemente, com 
um acelerador linear, 
equipamento res-
ponsável pelo trata-
mento de câncer a 

par  r da Radioterapia.
A par  r desse ano será construído um 

prédio anexo ao Hospital Emílio Carlos para 
abrigar o acelerador linear, que deverá aten-
der milhares de pessoas que necessitam de 
tratamento contra o câncer, um dos maio-
res males do úl  mo século. Com o Serviço 
de Radioterapia devidamente instalado, o 
tratamento oncológico será facilitado; hoje 
sabemos que aqueles catanduvenses porta-
dores da doença têm de se deslocar a outras 
cidades para se tratar, como Barretos, Jaú e 
São José do Rio Preto. Em breve, mas muito 
breve mesmo, a ala de radioterapia estará 
pronta para iniciar os trabalhos.

Instalada a radioterapia e somando-se 
aos serviços de diagnós  cos e terapêu  cos 
que a Fundação Padre Albino já dispõe, 
como cirurgia, quimioterapia, hormoniote-

rapia e imunologia, o ciclo de oncologia da 
Fundação Padre Albino estará quase com-
pleto – e será reconhecido em todo o Esta-
do. Catanduva nunca dispôs de tal recurso, 
e por isso ele é tão bem-vindo.

Hoje o câncer é a doença que mais cau-
sa mortes no Brasil. Os dados de crianças, 
jovens, adultos e idosos acome  dos por 
algum  po de tumor são alarmantes. De 
acordo com esta  s  cas do Ins  tuto Nacio-
nal do Câncer (Inca), em 2008 cerca de 150 
mil brasileiros morreram ví  mas da doença, 
o que representa 15% dos óbitos no país. A 
pesquisa ainda revela que o câncer de pele é 
o mais incidente, seguido, respec  vamente, 
do câncer de mama, de próstata e de pul-
mão. Quanto às crianças, o câncer é o que 
mais mata na faixa de 1 a 14 anos, segundo 
o estudo do Inca. Situação crí  ca, não? Por 
isso a importância dos hábitos saudáveis, 
prá  ca de esportes e check-up frequentes – 
métodos palia  vos para afastar o câncer do 
nosso dia-a-dia.

Em suma, com a radioterapia instalada 
em Catanduva, nossa cidade estará em um 
patamar excelente, de um tratamento digno 
e humano, para os pacientes que nos procu-
rarem. Temos certeza de que em breve essa 
conquista tão necessária estará em pleno 
funcionamento.

FPA avança com projeto de Radioterapia

Nelson Lopes Martins
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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
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Aniversários - Fevereiro

18 – Marina Pádua Durante
        Silvana Regina de Souza
        Ana Lucia Penteado Soares Bueno
        Tamires Aparecida de Oliveira
19 – Cibele Correa de Lima
20 – Elisandra Paula Macedo
        Marcelo Godoy Bueno
        Maria Ester Correa Oliveira Bellucci
21 – Adriana Freschi
        Adriano Garcia
        Cleonice Bento Neto Rego
        Maria Janete Meneguesso
        Silmara Aparecida Nardo Pozzi
22 – Heber de Souza
        Marcos Leão Alves
        Maria Sandra de Mello de Souza
23 – Vanderléa Lourencin Jorge
24 – Cláudia de Fá  ma Gonçalves
        Graziele Lima da Costa
        Roberta Gláucia Morano Stocco
25 – Fernanda Cris  na Coelho Delvechio
        Léia Cá  a Antonio
        Lucineia Dalalana de Oliveira
26 – Juliane Aparecida Venturi Menegasso
        Silvana Perone Pascolat
28 – Maria Nilde Lima dos Reis Francisco
        Sonia Barduco da Silva

Hospital Emílio Carlos
02 – Dra. Luciana Bo   ni Antunes Crepaldi
        Patrícia Carla Ramos
04 – Gisele Fernanda Jacome  o
        Luis Carlos Ferraz
05 – Eliane Faria dos Santos Damaceno
        Cris  ani Aparecida Magri Ribeiro
07 – Ailto Aparecido Machado
        Aparecida Alves de Medeiros Silva
        Dayanna Leopoldo Miessa Won Ancken
08 – Márcia Regina de Souza Siviero
        Marli de Jesus
        Nivea Ferreira Sales Gonçalves
12 – Érika Fachim Esteves
        Marcos Paulo Alves
13 – Carlos Alberto Liberatore
14 – Agnaldo de Azevedo
18 – Eva de Lourdes da Silva Correa
        Maria das Graças Mendes
23 – Roseli da Silva Thomaz
24 – Ma  as Bezerra de Queiroz
26 – Cecília Nogueira

Coordenadoria Geral
05 – Suelen Cris  na Zanirato Dodorico
14 – Lilian Pet Hosina
21 – Elias Cardoso Corral
22 – Sonia Maria Corradi
27 – Halana Grasiela de Abreu

Hospital Padre Albino
01 – Efi gênia dos Santos Félix Andrade
        Maria Aparecida Cajuela Mouco
02 – Cleusa Aparecida de Sousa
        Elisandra Dias
        Rafaela Cris  na Elias Soares
04 – Érica de Paula
06 – Antonia Gonçalves Moreira
07 – Clarice Aparecida dos Santos
        Jane Alice Esperandio
        Márcia Regina Tofanelli da Silva
08 – Aleandra Perpétua Fernandes Moreno
        Lúcia Helena Ferro
09 – Ana Cláudia Norvete
        Benedita de Fá  ma Oliveira Silva
        Maria Célia Cordon Guglielme   
10 – Adriana Ba  sta Quirino
        Elisangela Elisia da Costa
        Renata Delgado
        Rosa Maria Camilo Guerbas
        Daniela Silvestre dos Santos
        Eliane Cris  na Gimenes Bastos
        Le  cia Luzia Clemente
11 – Gisela Cris  na Percebon More  e
        Sonia Maria Pereira
13 – Adriana Isabel de Lima
        Maria Pierina D. Anastacio
        Teresa Cris  na Savazzi Rodrigues
14 – Jeff erson Cavalcante de Souza
        Júlia Luiza da Conceição
        Cin  a Moraes Warszawski Constan  no
15 – Dr. Igor Lopes da Silva
        Juliana Jaqueline de Carvalho Oliveira
16 – Evanilde Donizete Triunfo
        Juliana das Neves Vieira
17 – Aline Pereira de Almeida
        Cleide Pavani Piovani
        Helen Susi Pimentel
        Rita de Cássia de Lima
        Roseli Ba  sta de Lima
        Rosimeire Cézar Cury
        Ta  ane Scarpeto Teixeira

        Jessica Aparecida de Oliveira da Silva
        Mirna de Jesus Carrero
27 – Flávia Fernanda de Oliveira Procópio
28 – Sueli Aparecida da Silva

Faculdades Integradas Padre Albino
03 – Prof. Marcos Venicio Braz de Assis
05 – Prof. Murillo Antonio Couto
         Prof. Sidney Moreno Gil
06 – Profª Adriana Paula Sanchez Schiaveto
        Prof. Flávio Louzada Graciano
07 – Profª Ana Paula Girol
        Profª Cris  na Aparecida Zapata Sperdu   
        Prof. Dario Ravazzi Ambrizzi
08 – Karine Augusto da Silva
        Márcia Sueli Barbujani
09 – Prof. Antonio Angelo Bocchini
11 – Maria de Lourdes Barbato
12 – Prof. Armindo Mastrocola Junior
        Profª Maria Luiza Nunes Mamede Rosa
14 – Adair Zolim
17 – Vanderléia Alvarenga da Silva Castro
19 – Márcia Marques da Silva Torres
23 – Prof. Sinval Malheiros Pinto Júnior
24 – Prof. Hamilton Wendeborn Rodrigues Júnior
26 – Prof. Fábio Macchione dos Santos
27 – Prof. Marcílio Antonio Bortolucci
28 – Prof. Luiz Lázaro Ayusso

Colégio de Aplicação
10 – Profª Rosemary Fá  ma Moura dos Santos
12 – Gisele Roberta de Paula
26 – Valdinéia Cris  ane Octaviano

Padre Albino Saúde
18 – Pedro Henrique Gavilia Elias
         Taisa Casimiro dos Santos
20 – Liliana Gervino Carlessi
25 – Daiane de Fá  ma Sabião 

Recanto Monsenhor Albino
03 – Ornan Fernandes Maciel
10 – Maria Cris  na C. Mendonça
13 – Andreia Gomes
17 – Ana Perseguim Matheus
26 – Patrícia Karina Vilar Alonso
27 – Aline Dyane Padilia Vizen  n

Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
01 – Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
12 – Dr. Olegário Braido 
22 – Luis Marcos Garcia
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FEVEREIRO - DATAS COMEMORATIVASFEVEREIRO - DATAS COMEMORATIVAS
01 – Dia do Publicitário01 – Dia do Publicitário
02 – Dia do Agente Fiscal02 – Dia do Agente Fiscal
05 – Dia do Da  loscopista05 – Dia do Da  loscopista
07 – Dia Nacional do Gráfi co07 – Dia Nacional do Gráfi co
10 – Dia do Atleta Profi ssional10 – Dia do Atleta Profi ssional
11 – Dia Mundial do Enfermo e do Zelador11 – Dia Mundial do Enfermo e do Zelador
16 – Dia do Repórter16 – Dia do Repórter
19 – Dia do Espor  sta19 – Dia do Espor  sta
23 – Dia do Rotariano23 – Dia do Rotariano
27 – Dia Nacional do Livro Didá  co e do Idoso27 – Dia Nacional do Livro Didá  co e do Idoso

A Igreja Católica tem em seu ar-
quivo histórico uma lista enorme de 
Beatos e Santos. A par  r de 1º de 
maio do corrente ano nesta lista se 
constará o nome do Papa João Paulo 
II, que será Bea  fi cado. 

Mas quais procedimentos são 
tomados pela Igreja para que uma 
pessoa seja considerada Beata ou 
Santa? Neste ar  go apresento um 
resumo dos passos adotados por 
aqueles que inves  gam as vidas 
dos que são apresentados como 
candidatos a Bea  fi cação ou Cano-
nização.    

Nos primeiros tempos da Igre-
ja, os már  res eram venerados nos 
lugares onde haviam dado sua vida 
pela fé. Era o bispo quem aprovava 
esta veneração pública. As Igrejas 
locais enviavam nomes de uma para 
outra daqueles már  res mais venera-
dos, de modo que, com o decorrer do 
tempo, a veneração de alguns deles 
se estendiam, com o consen  mento 
do Papa, à Igreja do mundo todo. 

Com o incremento dos meios de 
comunicação com Roma, centro da 
unidade da Igreja Católica Apostóli-
ca Romana, a intervenção do Papa 
se fez mais frequente; na canoniza-
ção a autoridade papal era não so-
mente aconselhável, mas essencial. 
O primeiro exemplo de uma formal 
e solene canonização ocorreu no 
ano 993, quando o Papa João XV 
canonizou São Uldarico, bispo de 
Ausburbo.

Em 1170 a Bea  fi cação (e com 
maior razão, a canonização) foi reser-
vada à Santa Sé pelo Papa Alejandro 
III. Qualquer dúvida que poderia exis-
 r a respeito do decreto de Alejandro 

III fi cou defi ni  vamente esclarecida 
com o decreto do Papa Urbano VIII, 
que no ano de 1634 reservou à Santa 
Sé a decisão úl  ma no que se referia 
à veneração pública dos Servos de 
Deus. E esta é a lei que está em vigor 
até os dias de hoje. Foi também este 

 Beatificação e Canonização: quais os passos a serem seguidos

Papa que criou as normas para pro-
ceder a inves  gação das Causas de 
Bea  fi cação ou Canonização, nor-
mas que, em sua essência, vigoram 
até os dias de hoje.    

Os diversos passos: Servo de 
Deus, Venerável, Beato e Santo.

Servo de Deus: Morre uma 
pessoa com fama de san  dade e 
um grupo de fi éis pede ao bispo da 
Diocese que se inicie o processo de 
canonização. Se o bispo assim o de-
termina, essa pessoa começa a ser 
chamada de Servo de Deus. 

Venerável: Começa o processo, 
que compreende uma séria e me  -
culosa inves  gação acerca da vida, 
virtudes, escrita (se os há) e fama de 
san  dade do servo de Deus. Se se 
prova que viveu de modo extraordi-
nário as virtudes cristãs e que goza 
de fama de san  dade entre os fi éis, 
se proclama de forma ofi cial, ante o 
Santo Padre, o Decreto de Virtudes 
heróicas e recebe a par  r de então o 
 tulo de Venerável. 

Beato: Para chegar a ser decla-
rado Beato é necessário provar que, 
depois de sua morte, através de 
sua intercessão, Deus realizou um 
milagre. Isto se verifi ca mediante 
um rigoroso processo que estuda 
o milagre em questão. Para isso há 
uma Comissão médica que passa 
as informações a uma Comissão de 
teólogos, encarregada de examinar, 
à luz da fé, as conclusões do estudo 
apresentado pela Comissão médica. 
Se a decisão defi ni  va confi rmar a 
auten  cidade do milagre, se procla-
ma ofi cialmente o Decreto sobre o 
milagre, o Santo Padre o confi rma e 
assim se determina a data e o lugar 
da cerimônia da Bea  fi cação. 

Não precisa de milagre algum se 
há provas que a pessoa foi mar  riza-
da pela fé. 

Santo: Para que um Beato che-
gue a ser proclamado Santo, requer-
-se que, depois de ter sido bea  fi -

cado, alcance de Deus um milagre 
mediante sua intercessão. Este mi-
lagre deve provar-se através de um 
processo rigoroso, igual ao exigido 
para a Bea  fi cação.

A Congregação dos Santos (an  -
ga Congregação de Ritos) é a encar-
regada da Bea  fi cação e Canoniza-
ção dos cristãos.

Como se vê, o processo é traba-
lhoso, leva muito tempo, muita in-
ves  gação...; daí que alguns proces-
sos levam muito tempo para serem 
resolvidos. Às vezes alguns Proces-
sos de Bea  fi cação que começaram 
muito bem, por um mo  vo ou por 
outro, foram se tornando lentos 
e inclusive foram abandonados. A 
constância e a persistência abran-
gendo as várias etapas têm como 
resultado algo transcendental.
Oração pela Bea  fi cação do Servo 
de Deus PADRE ALBINO ALVES DA 
CUNHA E SILVA

Pai de bondade e misericór-
dia, nós, vossos fi lhos e fi lhas, vos 
suplicamos, se for de Vossa santa 
vontade, poder reconhecer Vossa 
san  dade e Vossos dons na vida de 
Padre Albino, que Vos serviu neste 
mundo como presbítero inteira-
mente dedicado a conduzir vosso 
povo à Vossa graça san  fi cadora. 

Nós somos testemunhas de que 

sua vida foi inteiramente consagra-
da à evangelização e promoção da 
vida dos mais pobres e necessita-
dos, sobretudo através da criação 
de organismos e ins  tuições de 
saúde, educação e obras sociais. 

Senhor, ajudai-nos cada vez 
mais a seguir o testemunho de 
vida de Padre Albino, para que, 
imitando seus exemplos, sejamos 
também nós construtores do Vos-
so Reino. Que possamos alcançar 
do Vosso paternal amor a graça de 
que tanto necessitamos (faça aqui 
seu pedido) para consagrarmos a 
Vós, cada vez mais nossas vidas.
- Pai-nosso, Ave-Maria e Glória...  

- 
(com aprovação eclesiás  ca)
Aos que receberam ou vierem 

a receber graças pela intercessão 
de Padre Albino, solicitamos a gen-
 leza de nos comunicar, pois será 

de grande importância para o Pro-
cesso de Bea  fi cação que está em 
andamento.

Rezemos para que em breve o 
Servo de Deus Padre Albino Alves 
da Cunha e Silva receba a tão me-
recida glória e honra dos altares. 

Cúria Diocesana de Catanduva: 
(17) 3521-6501

E-mail: causapadrealbino@
yahoo.com.br

D. Otacílio Luziano da Silva | Bispo Diocesano de Catanduva

Não vou lhe desejar um Feliz 
Ano Novo.

Não vou desejar que nesse ano 
encontre paz e felicidade perma-
nentes. Não vou desejar que su-
pere todas as suas metas e vença 
todos os desafi os, encontre alegria 
no amor, fi que rico e seja sempre 
a pessoa mais linda e simpá  ca do 
planeta. Vou desejar saúde. Por-
que com saúde não se brinca!

Não vou desejar que 2012 seja 
o melhor ano de todos os anos de 
sua vida. 365 dias é muito pouco 
para todas as conquistas, todos os 
desafi os e tudo o mais que deseja 
fazer, ser e ter.

Esse ano quero desejar outra 
coisa.

Desejo que se lembre de to-
das as conquistas que teve. Que 
olhe para trás e veja tudo o que 
foi aprendido, se lembre de todas 
as pessoas que apoiaram e quem 
você foi em todas essas situações.

Que determine a vida que quer 
levar. De repente não é a que está 
levando agora, a que seus pais que-

Feliz vida para você
rem que leve. Ou seu amor. Ou seus 
amigos. Ou sua comunidade. Pare e 
pense na vida que você quer ter.

Escolha as pessoas que lhe 
acompanharão. Aquelas que agre-
gam, que lhe dão apoio em todos 
os momentos. Escolha as que quer 
ao seu lado e querem estar ao seu 
lado. Descubra o que lhe dá prazer 
e trabalhe para que seja constante 
em seu dia-a-dia.

Faça o que você ama e ame o 
que faz.

Reconheça as caracterís  cas 
pessoais que não gosta e aprenda a 
mudá-las (ou aceitá-las). Você pode 
ser uma pessoa melhor todos os 
dias. Porque quem você quer ser já 
está dentro de você. Então, procu-
re. Insista e não desista.

Sim, um ano inteiro é muito 
pouco para tantos desejos.

Então, vamos lá. Procure den-
tro de você a força que precisa. 
Suspire fundo. Comece. Agora. Sua 
vida está esperando.

Feliz vida para você.
(autor desconhecido)
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Quando não existem inimigos interiores, os inimigos exteriores não conseguem ferir você.
Provérbio africano 

A pimenta do reino faz bem à saúde e seu 
consumo é essencial para quem tem enxaque-
ca. Essa afi rmação pode cair como uma surpre-
sa para muitas pessoas que, até hoje, acham 
que o condimento ardido deve ser evitado.

A pimenta traz consigo alguns mitos, como 
por exemplo, o de que provoca gastrite, úlcera, 
pressão alta e até hemorróidas. Nada disso é 
verdade. Por incrível que pareça, as pesquisas 
cien  fi cas mostram justamente o oposto! A 
substância química que dá à pimenta o seu ca-
ráter ardido é exatamente aquela que possui as 
propriedades benéfi cas à saúde.

No caso da pimenta-do-reino, o nome da 
substância é piperina. Na pimenta vermelha é a 
capsaicina. Surpresa! Elas provocam a liberação 
de endorfi nas - verdadeiras morfi nas internas, 
analgésicos naturais extremamente potentes 
que o nosso cérebro fabrica!

O mecanismo é simples: assim que você in-

Benefícios da pimenta

C U L I N Á R I A

Aves
13. Para que o frango ou galinha caipi-

ra cozinhem mais rápido, basta adicionar 
meio copo de cerveja clara ao cozimento.

14. Adicione, ao refogar a galinha de 
granja, duas colheres de sopa de açúcar. 
Assim, ela fi cará dourada e bem fi rme 
quando cozida. 

15. Antes de temperar o frango, escalde 
com água fervente e suco de limão. O fran-
go fi cará menos gorduroso. 

16. U  lize as sobras de frango assado ou 

Segredos culinários

Como os ventríloquos falam?
O dom de falar fazendo parecer que a voz vem de outro lugar é possível devido ao uso do 

estômago durante a inalação (o la  m venter loqui signifi ca barriga falante). O ventríloquo ins-
pira e expira devagar, pressionando com força as cordas vocais. As palavras são formadas pelo 
estreitamento da garganta; a boca abre-se o mínimo e a língua move-se apenas na ponta.

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

CURIOSIDADE

ensopado para fazer risoto, sufl ê, arroz de 
forno, canelone, salada, croquetes, torta, 
pudim ou ainda recheios para empadas e 
pastéis, misturando com palmito e ervilha. 

17. O frango à milanesa fi cará mais sa-
boroso se você acrescentar um pouco de 
queijo parmesão ralado à farinha de rosca 
antes de fritar. 

18. Deixe o frango descongelar sozinho 
dentro de uma vasilha. U  lize a água do 
degelo para cozinhar o frango, pois ali es-
tão as suas vitaminas. 

Bolo de chocolate na caneca 
(2 porções) 

Ingredientes 
2 canecas com capacidade de 150 ml
1 gema 
6 colheres (sopa) de leite condensado 
1 colher (sopa) de manteiga 
1 colher (sopa) de leite 
2 colheres (sopa) de chocolate em pó 
5 colheres (sopa) de farinha de trigo peneirada 
1 colher (café) de fermento químico 
1 clara ba  da em neve 

Cobertura
Leite condensado misturado com chocola-

te em pó a gosto 
Modo de preparo
Em uma  gela ponha a gema, o leite con-

densado, a manteiga, o leite e o chocolate 
em pó. Bata com batedor de arame vigoro-
samente por três minutos. Acrescente a fa-
rinha de trigo e o fermento e misture bem. 
Junte a clara em neve e incorpore à mistura, 
mexendo com delicadeza. Distribua nas ca-
necas e asse por 25 minutos a 180 graus em 
forno preaquecido. Se preferir, asse-o em 
forno microondas. Nesse caso, bastam ape-
nas 3 minutos em potência máxima. Re  re 
do forno e, enquanto ainda es  ver quente, 
faça alguns furos com um palito e despeje o 
leite condensado misturado com o chocola-
te. Decore como quiser. 

Coisas que não sabemos ou não lembramos...Coisas que não sabemos ou não lembramos...

gere um alimento apimentado, a capsaicina ou 
a piperina a  vam receptores sensíveis na língua 
e na boca. Esses receptores transmitem ao cé-
rebro uma mensagem primi  va e genérica, de 
que a sua boca estaria pegando fogo. Tal infor-
mação gera imediatamente uma resposta do 
cérebro no sen  do de salvá-lo desse fogo: você 
começa a salivar, sua face transpira e seu nariz 
fi ca úmido, tudo isso no intuito de refrescá-lo. 
Além disso, embora a pimenta não tenha pro-
vocado nenhum dano  sico real, seu cérebro, 
enganado pela informação que sua boca estava 
pegando fogo, inicia, de pronto, a fabricação de 
endorfi nas, que permanecem um bom tempo 
no seu organismo, provocando uma sensação de 
bem-estar, uma euforia, um  po de barato, um 
estado alterado de consciência muito agradável, 
causado pelo verdadeiro banho de morfi na 
interna do cérebro. E tudo isso sem nenhuma 
gota de álcool! Quanto mais ardida a pimenta, 

mais endorfi na é produzida! E quanto mais en-
dorfi na, menos dor e menos enxaqueca.

E tem mais: as substâncias picantes das pi-
mentas (capsaicina e piperina) melhoram a di-
gestão, es  mulando as secreções do estômago. 
Possuem efeito carmina  vo (an  fl atulência). 
Es  mulam a circulação no estômago, favore-
cendo a cicatrização de feridas (úlceras), desde 
que, é claro, outras medidas alimentares e de 
es  lo de vida sejam aplicadas conjuntamente. 
Existem cada vez mais estudos demonstrando 
a potente ação an  oxidante (an  envelheci-
mento) da capsaicina e piperina. Con  nua na 
próxima edição.

AAs sete notas musicais s sete notas musicais 
A origem é uma homenagem a São João Ba  sta, com seu hino : A origem é uma homenagem a São João Ba  sta, com seu hino : 

UtUt queant laxis  (dó) Para que possam  queant laxis  (dó) Para que possam 
ReRe sonare fi bris  ressoar as sonare fi bris  ressoar as
MiMi ra gestorum maravilhas de teus feitos  ra gestorum maravilhas de teus feitos 
FaFa mulli tuorum com largos cantos mulli tuorum com largos cantos
SolSol ve polluit apaga os erros  ve polluit apaga os erros 
LaLabii reatum dos lábios manchadosbii reatum dos lábios manchados
SS anc    anc   IIoannis Ó São Joãooannis Ó São João
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O Recanto Monsenhor Albino 
reuniu trabalhos desenvolvidos 
pelos idosos, com orientação dos 
setores de Terapia Ocupacional e 
Psicologia, e promoveu a exposi-
ção Velhos na idade, jovens na ca-
pacidade.

Apreciadora do campo, da na-
tureza e dos livros, Ivete Rosse   , 

Velhos na idade, jovens na capacidade
81 anos, natural de 
Itapira, gosta muito 
de ler, de música e 
fala sempre sobre 
a sua vida profi s-
sional como en-
carregada em uma 
mul  nacional no 
ABC paulista. Conta 
que veio para o in-
terior por apreciar 
a paz, o sossego e 
a tranquilidade. No 

Recanto par  cipa de todas as a  vi-
dades propostas, é extremamente 
meiga e comunica  va. Dedica-se à 
pintura em telas sempre com cores 
vibrantes e fortes.

Descendente de italianos, João 
Mongolini, 85 anos, é natural de 
Mendonça e reside no Recanto há 
14 anos. Calmo, gosta de par  cipar 

das a  vidades e 
se relaciona bem 
com todos. Quan-
do está feliz faz 
trocadilhos com a 
língua italiana para 
diversão de quem 
está por perto. 
Amante da vida 
no campo desen-
volveu a arte da 
pintura em telas e 
pintura inicial de 
caixas decora  vas.

No dia 24 de dezembro foi ser-
vido um café da manhã solidário 
aos idosos do Recanto Monsenhor 
Albino por um grupo de amigos 
que se reuniram e ofereceram pa-
netones, frutas, pães, sucos, leite, 
café, além de mimos e balas. 

Todos os componentes do gru-
po usaram gorro de papai noel 
e após o café da manhã o papai 
noel e seu ajudante entregou um 
presente a cada idoso, além de 
percorrer o Recanto e o quarto 
dos idosos acamados, distribuindo 
presentes e contando histórias de 
auto-es  ma a eles.

No dia 21, a Supervisora do 
Recanto, Irmã Anália Nunes, junta-

Dia 04 de janeiro úl  mo, o Re-
canto Monsenhor Albino recebeu 
da Sra. Paola Nardini Sader a doação 
de 40 cestas básicas arrecadadas em 
seu aniversário, comemorado dia 20 
de dezembro, no Espaço Sche   ni.

Paola disse que pediu às suas 90 

O Recanto Monsenhor Albino 
prossegue a reforma de sua capela, 
iniciada em novembro passado. O 
término da obra está previsto para 
este mês de fevereiro, dependen-
do, contudo, da ação do tempo.

Irmã Anália Nunes, Superviso-
ra do Recanto, informou que para 
a vedação foi descascada toda a 
parede da capela e aplicado um 
produto para eliminação da umi-
dade, trocado o piso, que esta-
va solto, e refeito o piso externo 
com um metro de largura, com o 
obje  vo de diminuir a umidade. O 
telhado foi lavado e resinado, fal-
tando a pintura interna e externa.

A obra, de acordo com Irmã 
Anália, está sendo feita com recur-
sos da Fundação Padre Albino (ma-
terial), do Bazar da Pechincha de 
novembro, dezembro e janeiro e 

Natal solidário

Recanto recebe doação de cestas básicas

 Recanto reforma sua capela

mente com o Papai Noel, distribuiu 
um presente para cada idoso, com 
a par  cipação da dupla Branco e 
Branquinho para animação da fes-
ta, que teve ainda bolo e sorvete.

A confraternização natalina 
entre idosos e familiares foi reali-
zada no dia 04. O coral da Estação 
Cultura e o papai noel distribuíram 
alegria a todos os familiares pre-
sentes, que tomaram café da tarde 
com os idosos.

“Em todas essas festas fi cou 
visível a alegria dos idosos, que 
ainda se encantam com o papai 
noel e com toda a magia que a 
data representa”, disse Irmã Anália 
Nunes.

convidadas vales cestas básicas ao 
invés de presente. Das 120 cestas 
recebidas, 40 delas foram des  na-
das ao Recanto Monsenhor Albino; 
as demais, para a Paróquia Imacu-
lada, Delfi no de Oliveira e Recanto 
Jardim das Palmeiras.

doações de benfeitores e empre-
sas, como as senhoras Guiomar 
Nardini, Anadir Carvalho Pachá, 
Nara Hernandes Ferreira, Grupo 
Belas da Tarde, Dr. Vagner Vilas 
Boas, Dr. Murilo Asteo Tricca, Sr. 
José Pazziani, Sr. Sérgio Ravazi, 
Casa dos Construtores, São Geral-
do Tintas, Casa Luz e anônimos.

A arquiteta Ariana Basto doou 
toda a parte externa da calçada e 
está acompanhando a obra, que 
também tem  do a colaboração 
da Drª Marli Buga    Gen  li.

Todas as sextas feiras e em da-
tas fes  vas são celebradas missas 
na capela do Recanto, que tem 
capacidade para 80 pessoas.

As pessoas que quiserem co-
laborar com a reforma devem 
entrar em contato pelo fone 
3522.5234.

D. Ivete Rosse   

Papai Noel encantou os idosos

Sr. João Mongolini

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

Irmã Anália e Paola Nardini no momento da doação das cestas básicas

DivulgaçãoDivulgação
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As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) estão instalando 
nesse ano de 2012 o novo curso de 
Pedagogia.

A Resolução nº 1/2006 do 
Conselho Nacional de Educação, 
no seu ar  go 4º, esclarece que o 
curso de Pedagogia obje  va a “for-
mação de professores para exercer 
funções de magistério na Educa-
ção Infan  l e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, nos cursos 
de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, de Educação Profi ssional 
na área de serviços e apoio escolar 
e em outras áreas nas quais sejam 
previstos conhecimentos pedagó-
gicos”.

De acordo com a Coordenado-
ra do curso, Profª Silene Fontana, 
o curso de Pedagogia das FIPA se 
confi gura a par  r de três dimen-
sões, consideradas essenciais na 
Resolução: a docência, a gestão 
educacional e a produção e difu-
são do conhecimento cien  fi co e 
tecnológico do campo educacional 
como diretrizes para o perfi l do 
egresso licenciado do curso.

A estrutura curricular do curso 
de Pedagogia das FIPA, ainda se-
gundo Profª Silene, promove um 
nível de integração e coerência 
entre as diversas disciplinas por 
meio da Mul  disciplinaridade – 
diversas disciplinas enfocando um 
problema ou desafi o; Interdiscipli-
naridade – integração de conceitos 
e idéias, e Transdisciplinaridade – 
processo de busca de soluções ou 
resoluções de desafi os e proble-
mas observados no campo do co-
nhecimento educa  vo, ampliando 
a abrangência além das disciplinas 
em si.

O diferencial do curso de Pe-
dagogia das FIPA é oferecer aos 

FIPA oferece curso de Pedagogia com cenários 
diferenciados de aprendizagem

alunos laboratórios ou cenários de 
aprendizagem: Laboratório Peda-
gógico – Colégio de Aplicação; La-
boratório de Prá  cas Pedagógicas/
Brinquedoteca; Laboratório de In-
formá  ca (Sala de aula conectada) 
e Laboratório de Recursos Mul  -
funcionais.

“No total são cinco ambientes/
laboratórios/cenários de apren-
dizagem totalmente estrutura-
dos para as prá  cas de formação 
profi ssionalizante/específi ca do 
pedagogo e a  vidades cien  fi cas, 
necessárias ao perfi l cien  fi co/
inves  ga  vo do aluno do curso 
de Pedagogia da Fundação Padre 
Albino”, ressalta Profª Silene, com-
pletando que as FIPA têm prioriza-
do o seu inves  mento em espaço 
 sico de acordo com as necessi-

dades dos cursos que ministra e 
as recomendações das Diretrizes 
Curriculares.

Profª Silene Fontana informa 
que o campo de atuação do peda-
gogo é muito amplo. O licenciado 
em Pedagogia, de acordo com ela, 
tem a possibilidade de atuação 
como docente nas séries iniciais 
do ensino fundamental e da edu-
cação infan  l da rede pública ofi -
cial e/ou da rede par  cular; pro-
fessor de classe de atendimento 
educacional especializado e com 
difi culdades de aprendizagem; 
pesquisador; membro especialista 
em educação de equipe mul  dis-
ciplinar; organizador de programas 
de treinamento e atualização de 
professores e outros profi ssionais 
em ins  tuições públicas ou pri-
vadas de médio ou grande porte; 
assessor pedagógico; consultor 
em escola especializada; diretor 
e coordenador de escolas; diretor 
de creches e de escolas de educa-

ção infan  l; supervisor de ensino; 
assessor e/ou consultor em ins-
 tuições educacionais, não pro-

priamente escolares, que atendam 
crianças, jovens ou adultos com 
defi ciência intelectual ou visual.

A Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior 
do Ministério da Educação, através 
da Portaria nº 1, de 6 de janeiro de 
2012, renovou o Reconhecimento 
o curso de graduação em Enferma-
gem das Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA). Autorizado pela 
Portaria 462, de 31/03/2000, o cur-
so foi instalado em julho de 2000.

O curso de Enfermagem pre-

Com o obje  vo de coletar infor-
mações rela  vas ao envolvimento 
das empresas, a atuação de órgãos 
governamentais e o grau de infor-
mação e ação da população com 
relação às a  tudes que os levam 
a fazer com que as empresas e as 
ações dos demais órgãos sejam vol-
tadas à sustentabilidade, o curso de 
Administração das FIPA desenvolve 
o projeto de pesquisa Desenvol-
vimento sustentável na região de 
Catanduva.

O projeto, cujo responsável é o 
Prof. Paulo Roberto Vieira Marques 
e alunos do 2º e 3º anos do curso, 
quer também levar essas informa-
ções a população e aos universitá-
rios das FIPA através de ar  gos e 
seminários, entre outros meios.

Prof. Paulo informa que o tema 
foi defi nido “considerando a neces-
sidade de se inserir dentro do pro-
jeto de sustentabilidade global e da 
necessidade dos universitários se 
sen  rem envolvidos com ele, dada 
a difi culdade encontrada com rela-
ção a tempo – duração do curso – e 
acesso as informações necessárias”. 

O projeto pretende criar me-
canismos de coleta de dados para 
pesquisa, tanto bibliográfi ca como 
empírica, para avaliar o grau e mo-
bilidade regional e de par  cipação 
das empresas e órgãos governa-
mentais a fi m de subsidiar os fu-
turos administradores, através de 
divulgação dos dados, tanto em 
ar  gos como seminários, levando-

MEC renova reconhecimento 
do curso de Enfermagem

Desenvolvimento sustentável é tema de 
projeto de pesquisa da Administração

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) estão instaladas 
na Rua dos Estudantes, 225, Par-
que Iracema, em Catanduva. Mais 
informações podem ser ob  das 
pelo fone 0800.772.5393.

para o profi ssional para realizar a 
assistência de enfermagem ao in-
divíduo, à família e a outros grupos 
sociais em diversas áreas, atuando 
em diferentes ambientes, na gestão 
e direção de serviços de saúde em 
hospitais e Rede Básica de Saúde e 
de ins  tuições de ensino e pesqui-
sa e em outras áreas como turismo, 
lazer e esportes, consultoria e ou-
vidoria.

-os a um nível de consciência crí  ca 
em torno do assunto e melhoria na 
qualidade de vida do planeta, sen-
do administradores comprome  -
dos com o meio ambiente.

Prof. Paulo Marques argumenta 
que com a difi culdade encontrada 
pelos universitários em inserção no 
mercado de trabalho, “o projeto 
visa dar condições de uma melhor 
preparação a eles, sendo o conhe-
cimento de sustentabilidade um 
diferencial em sua formação”. O 
professor ressalta que com o proje-
to pode-se levar o futuro adminis-
trador e a população a adquirirem 
um nível de consciência maior com 
relação à melhoria da qualidade 
de vida do planeta. “Espera-se que 
haja, além da melhoria do nível de 
consciência, algumas ações volta-
das à sustentabilidade, pelo menos 
a nível local e regional”, completou 
Prof. Paulo.

Como resultado do projeto, 
Prof. Paulo disse que espera obter 
um mapeamento das ações volta-
das à sustentabilidade, tanto da po-
pulação como dos setores envolvi-
dos, e dar oportunidade aos alunos 
para criar alterna  vas que possam 
ajudar no desenvolvimento susten-
tável da região.

O projeto foi desenvolvido com 
aplicação de ques  onários, pesqui-
sa de campo e entrevistas com os 
setores e população envolvidos e 
deve ser encerrado em fevereiro 
próximo.

DivulgaçãoDivulgação

 Colégio de Aplicação é um dos cenários de aprendizagem do curso de Pedagogia
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As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) distribuíram no 
período de matrículas dos apro-
vados no seu processo sele  vo 
unifi cado 2012 o folheto Esclare-
cimentos sobre o trote aos alunos 
ingressantes e veteranos.

Assinado pela Coordenadora 
Pedagógica, Dulce Maria Silva Ven-
druscolo, o folheto dá boas vindas 
aos alunos e recomenda que “é 
importante, neste momento de re-
cepção e de acolhida, informarem-
-se sobre implicações de sua par-
 cipação em trote, a  vidade esta 

que vem sendo comba  da pela 
comunidade e pelas autoridades 
cons  tuídas”.

A Coordenadora Pedagógica 
informa que “a direção das FIPA, 
visando atender à recomendação 
do Ministério Público sobre a proi-
bição do trote nas universidades, 
baixou em 15.10.09 a Resolução nº 

FIPA distribui folheto com esclarecimentos sobre o trote
18/2009, proibindo o trote dentro 
e fora dos limites das FIPA, inde-
pendente de tempo e espaço”. Para 
isso, ressalta que a Ins  tuição con-
ta com a atuação do Departamento 
de Segurança Interna da Fundação 
e, se necessário, da Polícia Militar.

Informa, também, que a Lei 
Municipal nº 4.809, de 25.09.2009, 
também proíbe o trote na cidade 
de Catanduva e dispõe sobre pena-
lidades civis e policiais decorrentes 
desta infração. Diante disso, a Coor-
denadora Pedagógica, no folheto, 
lembra que “poderão ser incrimi-
nados alunos que par  ciparem de 
qualquer manifestação confi gurada 
como trote, seja nos limites dos 
campi das FIPA ou fora destes, in-
cluindo festas e chopadas”. Com re-
lação aos calouros, o folheto alerta 
que a par  cipação consensual des-
tes no trote poderá incriminá-los 
civilmente.

Por fi m, o folheto esclarece 
que na primeira semana de aulas, 
os professores coordenadores dos 
cursos e o NAE (Núcleo de Apoio ao 
Estudante) programaram algumas 
a  vidades visando à integração 
dos calouros ao curso e às normas 
acadêmicas e ins  tucionais. E pede 
aos alunos que se informem sobre 
essas a  vidades, par  cipem e co-
nheçam algumas caracterís  cas da 
faculdade e de seu curso. No verso 
do folheto está impressa a Reso-
lução nº 18/2009 das FIPA sobre a 
proibição do trote.

Essa campanha contra o trote, 
além das séries iniciais, também 

está sendo feita na rematrícula dos 
veteranos. As FIPA fi xaram nos lo-
cais das matrículas banners e faixas 
informando sobre a proibição do 
trote. O trote vem sendo comba  -
do desde 2005 pelo curso de Me-
dicina e foi encampado pelas FIPA 
em 2009.

De acordo com a Secretaria Ge-
ral das FIPA as aulas, no geral, serão 
iniciadas no dia 06/02 para os cursos 
de Administração, Direito e Educa-
ção Física (Bacharelado e Licencia-
tura) e especifi camente dia 13/02 
para as turmas iniciais dos cursos de 
Medicina, Biomedicina, Engenharia 
de Produção e Pedagogia.

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA), através do Nú-
cleo de Apoio ao Estudante (NAE), 
vão receber os calouros 2012 em 
dois dias dis  ntos.

A recepção será desenvolvida 
no ginásio de esportes do Colégio 
de Aplicação às 19h30 nos dias 06, 
para os alunos de Administração, 
Direito e Educação Física, e 13 de 
fevereiro, para alunos de Biomedi-
cina, Engenharia de Produção, Me-
dicina e Pedagogia.

Na programação consta exi-

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) estão com ins-
crições abertas para três cursos 
semipresenciais de Pós-Gradua-
ção Lato Sensu nas áreas de Ad-
ministração e Direito. Os cursos 
são Gestão Empresarial, Contro-
ladoria Contábil e Gestão de Fi-
nanças e Administração e Direito 
públicos.

Gestão Empresarial tem por 
público alvo empresários e pro-
fi ssionais com curso superior que 
ocupam ou desejam ocupar fun-
ções de planejamento, gestão, 
liderança empresarial e consul-
toria. Já Controladoria contábil 
e gestão de fi nanças é indicado 
para graduados em Administração 

Recepção de calouros 
tem programação especial

Abertas inscrições para 
cursos de Pós-Graduação

bição do vídeo ins  tucional das 
FIPA, palavra do Diretor Geral, Dr. 
Nelson Jimenes, apresentação cul-
tural, da estrutura pedagógica e 
administra  va das FIPA e do Ma-
nual de orientação ao estudante.

O Colégio de Aplicação fi ca na 
Rua Monte Aprazível, 297. A entra-
da para o ginásio de esportes se dá 
pela Rua Mirassol.

No início das aulas alunos do 
curso de Educação Física darão 
aulas de ginás  ca laboral aos ca-
louros.

e em áreas afi ns que pretendem 
aprofundar conhecimentos, bus-
car melhor qualifi cação e desem-
penho em sua área de atuação.

Os profi ssionais que atuam ou 
queiram ingressar na gestão públi-
ca de forma geral, portadores de 
diploma do ensino superior que 
pretendem se especializar em Ad-
ministração e Direito Públicos para 
enfrentarem um mercado cada vez 
mais compe   vo, diferenciado e 
com maior intervenção estatal tem 
por opção o curso de Administra-
ção e Direito públicos.

Os interessados devem en-
trar em contato pelo fone (17) 
3522.2405. A previsão do início 
das aulas é para março/2012.

Faixa dá boas vindas aos calouros e informa sobre a proibição do trote

 Imprensa/FPA Imprensa/FPA

Alunos do curso de Educação 
Física das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA) e da Escola da 
Família, sob orientação da Profª 
Dirce Gimeniz, con-
feccionaram enfeites 
de natal a par  r de 
materiais reciclados.

A Profª Dirce in-
formou que a u  liza-
ção e transformação 
do material reciclável 
em peças natalinas 
ajudam na conscien-
 zação sobre a impor-

tância de preservar  o 
meio ambiente. “Para 

Alunos do curso de Educação Física fazem 
decoração natalina com material reciclado

a comunidade fi ca a mensagem 
que reaproveitar (lixo) é o verda-
deiro espírito de transformação 
do natal”, disse a professora.

Papai Noel feito de garrafa de amaciante

DivulgaçãoDivulgação
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como Cândido Rodrigues, São José 
do Rio Preto, Agulha, Ibirá, Vista Ale-
gre do Alto, São Paulo, Bebedouro, 
Birigui, Olímpia, dentre outras. O ín-
dice de atendimento maior é na fai-
xa etária de 20 a 29 anos – 19.618.

• 12.587 internações clínicas e 
cirúrgicas, sendo a maior incidência 
na faixa etária de 20 a 29 anos no 
sexo masculino e de 50 a 64 no sexo 
feminino.

• 7.824 cirurgias foram realiza-
das no Centro Cirúrgico;

• 1.932 cirurgias foram realiza-

Os hospitais Padre Albino e Emí-
lio Carlos atenderam mais de 190 
mil pacientes em 2011, entre aten-
dimentos ambulatoriais e de urgên-
cia e emergência. 

Os números reforçam a referên-
cia em saúde.

Padre Albino

• A Unidade de Urgência e Emer-
gência atendeu 107.541 pacientes, 
moradores dos 19 municípios da 
micro-região e de outros municípios 

Referência em saúde 
Hospitais da Fundação atenderam mais de 190 mil em 2011

O Comitê e as Comissões de 
Humanização dos hospitais da 
Fundação Padre Albino realizaram 
confraternizações em diferentes 
setores para celebrar o Natal junto 
aos clientes.

Dia 19 de dezembro a comemo-
ração aconteceu na Pediatria do Hos-
pital Padre Albino e na Psiquiatria 

Durante o mês de dezembro, as 
crianças internadas na pediatria do 
Hospital Padre Albino receberam 
mimos em comemoração ao Natal. 

O projeto Dr. Sara 
& Cura, do Rotary 
Club, o Grupo de 
Jovens Missão e Ca-
ridade, da Paróquia 
Imaculada Concei-
ção, Marcio Luis Fer-
reira e a Curves Aca-
demia presentearam 
as crianças com dife-
rentes brinquedos.

A administração 
do hospital agrade-
ce a todos os volun-
tários que compra-

Confraternização de Natal

Agradecimento

e Quimioterapia do Hospital Emílio 
Carlos. Nos dias 21 e 22 de dezem-
bro, o grupo festejou com os clientes 
da Hemodiálise do Padre Albino.

O grupo realiza ações em dife-
rentes datas comemora  vas com 
o obje  vo de transformar o modo 
de se fazer assistência hospitalar 
com humanização. 

ram ou pediram doação de brin-
quedos para o Padre Albino, pois 
a brinquedoteca do hospital está 
sempre precisando de doações.

das no Centro Obstétrico;
• 307 pacientes foram inter-

nados na Unidade de Queimados, 
sendo a maior incidência de mulhe-
res na faixa etária de 30 a 40 anos e 
homens de 20 a 30 anos. E, ainda, 
a Unidade de Cuidados Especiais 
da UTQ realizou 805 atendimentos. 
Somente na Unidade de Urgência 
e Emergência foram realizados 565 
cura  vos em queimados;

• O Centro de Diagnós  co por 
Imagem realizou 94.055 exames, 
tais como ressonância magné  ca, 
tomografi a computadorizada, ul-
trassom, densitometria óssea, ma-
mografi a e outros;

• O Laboratório de Análises Clí-
nicas, cer  fi cado pelo ControlLab, 
fez 350.679 exames, tais como he-
mograma, glicose, dentre outros. 

• O Serviço de Nutrição e Dieté-
 ca preparou 383.265 refeições;

• Na Unidade de Terapia Inten-
siva adulta foram internados 521 
pacientes;

• A Unidade de Terapia Intensi-
va Infan  l internou 111 pacientes 
e a Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal, 138.

• A Maternidade atendeu 2.520 
mulheres;

• No Serviço de Terapia Renal 
Subs  tu  va foram feitas 10.662 
diálises;

• O Serviço de Medicina Nuclear 
realizou 6.865 exames;

• Na Hemodinâmica foram con-
tabilizados 899 procedimentos;

• Foram realizados 5.856 eletro-
cardiogramas;

• Foram realizadas 4.818 endos-
copias/ colonoscopias;

• O Serviço de Litotripsia conta-
bilizou 1.391 atendimentos;

• O Banco de Leite registrou 
4.651 atendimentos. Em 2011, o 

Serviço do HPA coletou 511 mil litros 
de leite, doado pelas mães da cida-
de e região.

• O Serviço de Psicologia reali-
zou 11.303 atendimentos;

• Foram realizadas 23.582 inter-
venções fi sioterapêu  cas;

• O Serviço Social realizou 
32.574 atendimentos.

Emílio Carlos

• 5.983 internações, sendo a 
maior incidência na faixa etária 
de 65 a 79 anos.

• O Ambulatório de Ensino 
atendeu 64.543 pacientes, mora-
dores dos 19 municípios da micro-
-região. O índice de consultas é 
maior na faixa etária de 50 a 64 
anos. Ortopedia foi a especialida-
de com maior número de atendi-
mentos – 8.249. 

• O Laboratório de Análises 
Clínicas fez 311.515 exames, tais 
como hemograma, glicose e outros.

• O Serviço de Quimioterapia 
atendeu 1.768 pacientes;

• O Serviço de Psiquiatria 
atendeu 210 pacientes;

• Foram realizados 14.625 
exames de Radiologia;

• 83 Broncoscopias foram con-
tabilizadas;

• Foram realizadas 1.393 cirur-
gias no Centro Cirúrgico;

• O Serviço de Fisioterapia con-
tabilizou 11.483 atendimentos;

• A Unidade de Terapia Inten-
siva internou 489 pacientes;

• O Serviço de Psicologia reali-
zou 6.534 atendimentos;

• O Serviço Social realizou 
49.617 atendimentos;

• O Setor de Molés  as Infecto 
Contagiosas registrou 162 inter-
nações.

O Centro de Diagnós  co por Imagem registrou 94.055 exames

Os promotores da confraternização na Pediatria

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA
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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 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: 3525 2556 – 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
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

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

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 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

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 
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA

•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Belém, 462 - Fone: 3524-7745 

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. 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

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 Ceará, 847
Fones 3525 2549 – 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 7 de Fevereiro, 645. - Fone: 3524 4006

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: 3525 2556 – 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
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O curso de Direito das FIPA 
obteve um novo recorde: 92% de 
aprovação no exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). 
Dos onze alunos concluintes de 
2011 aprovados na primeira fase, 
dez foram aprovados na segunda 
fase (um através de recurso).

“Esse excelente resultado não 
só consagra como amplia os nú-

Direito obtém recorde de aprovação na OAB
92% dos alunos concluintes foram aprovados na 2ª fase

meros ob  dos na primeira fase 
do exame, quando os alunos con-
cluintes ob  veram quase 70% de 
aprovação”, comemora o Coorde-
nador do curso, Dr. Luís Rossi. Na 
primeira fase, dos 18 alunos con-
cluintes que prestaram o exame, 
11 foram aprovados.

De acordo com Dr. Luís Rossi, 
esse índice de aprovação é his-

tórico para o curso e representa 
aprovações equivalentes àquelas 
ob  das por alunos da USP, PUC/SP 
e UNESP. O resultado, frisou ele, foi 
a  ngido em razão da implantação, 
pela Direção Geral das FIPA e pela 
Coordenação do curso, de diretri-
zes que lhes permi  ram um apro-
fundamento dos estudos voltados 
às questões técnicas exigidas pela 
prova, através de a  vidades ex-
tracurriculares capitaneadas pela 
professora Ana Paula Jorge, com o 
apoio e colaboração de todo corpo 

No ano de 2011 o 
Escritório de Assistên-
cia Jurídica do curso de 
Direito das FIPA, através 
dos alunos estagiários, 
realizou 757 atendi-
mentos gratuitos à po-
pulação de Catanduva. 

No primeiro semes-
tre o Escritório realizou 
383 atendimentos e no 
segundo, 374, totali-
zando, assim, os 757 atendimentos 
no ano. A maioria dos atendimen-
tos está relacionada a relações de 
consumo, Direito de família (prin-
cipalmente pensão alimen  cia) e 
questões referentes a imóveis.

No ano de 2011 o Escritório de 
Assistência Jurídica contou com 
15 estagiários do 3º, 4º e 5º anos, 
que auxiliaram no atendimento à 
população. Foram eles: Amanda 
Franco Barato, Andrezza Lourenço 
Zucchini, Bruno Di Bonito Baiocato, 
Camila Rodrigues Espelho de Sou-
sa, Cássia Barbujani Fuser, Jorge 
Luis da Silva, Julia Santos de Olivei-

Nove alunos do curso de Admi-
nistração das FIPA estão fi nalizando 
o projeto de pesquisa Es  los de ge-
renciamento da mulher na pequena 
e média empresa na cidade de Ca-
tanduva – SP, sob a responsabilida-
de da Profª Vera Lúcia Lopes Spina, 
com a colaboração do Prof. Laércio 
Pereira da Silva.

“Considerando a importância 
do aumento do papel da mulher 
nos cargos de gerenciamento das 
empresas, a pesquisa pretende for-
necer fomentos bibliográfi cos e em-
píricos adequados para que através 
de pesquisas, entrevistas, coletas de 
dados e informações junto a direto-
res e empresários chegue-se à con-
clusão que a mulher deixou de ser 
vista como aquela que  nha a sua 
carreira profi ssional barrada para 
assumir cargos de gerenciamento”, 
explica a Profª Vera Spina.

De acordo com ela, ainda, o 
trabalho tem por obje  vo coletar 
as informações rela  vas ao envol-
vimento das mulheres na estrutura 
organizacional rela  va aos cargos 
de gerenciamento nas pequenas 
e médias empresas de Catanduva. 
“O tema passa atualmente por dis-
cussões e mudanças signifi ca  vas 
na forma de aplicação dos concei-
tos nas organizações de empresas 

Dia 12 de janeiro, às 20 horas, 
no Maison Villa Nobre, em Catan-
duva, foi realizada a cerimônia de 
colação de grau da 37ª Turma do 
curso de Administração das FIPA.

A Turma de formandos teve por 
nome e patrono o Prof. Nilson Mo-
zas Olivares e por paraninfo o Prof. 
André Luiz Franco. As homenagens 
foram para o Prof. Cleber Peres, 
como empresário, para os pro-
fessores Sidneia Izildinha Roque e 
Laércio Pereira da Silva e para os 

Escritório de Assistência Jurídica 
atende mais de 700 pessoas em 2011

Projeto pesquisa estilos de gerenciamento da 
mulher na pequena e média empresa de Catanduva

Formaturas da Administração e Direito

docente, em especial, para esta 
segunda fase, da professora Ivana 
Mussi Gabriel”, completou Rossi.

O Coordenador ressaltou 
que com o resultado posi  vo os 
egressos da faculdade (alunos já 
formados) serão convidados para 
par  cipar do curso extracurricular 
e assim também obterem um bom 
resultado no exame. “O V exame 
atendeu nossas expecta  vas e 
sem dúvida esse número tende a 
aumentar cada vez mais”, conside-
rou Rossi.

ra, Laís Clemente Garcia, Leônidas 
Camargo Silva, Le  cia Dias Brugug-
nolli, Marcos Benevenuto Boseli, 
Marilia Serpa Ses  to, Maurísia da 
Costa de Oliveira, Túlio Longo Lo-
pes e Yone Maria Mar  ns.

A orientação aos estagiários foi 
dada pela Profª Beatriz Trigo,  tu-
lar da cadeira de História do Direi-
to, Introdução ao Estudo do Direito 
e Direito do Consumidor.

O Escritório de Assistência Jurí-
dica, imóvel anexo à Paróquia Ima-
culada Conceição, localiza-se na 
Rua São Leopoldo nº 80, no bairro 
Bom Pastor, e foi inaugurado no dia 
07 de maio de 2005.

modernas que estão preocupadas 
com a compe   vidade e com a 
qualidade de seus produtos e ser-
viços”, acrescenta a professora. O 
trabalho também tem como ob-
je  vo levar essas informações à 
população e aos universitários das 
FIPA através de ar  gos, seminários, 
murais, entre outros.

Profª Vera ressalta que com a 
difi culdade encontrada pelos uni-
versitários na inserção no merca-
do de trabalho, este projeto visa 
colher informações e uma melhor 
preparação dos mesmos em face 
da expansão da a  vidade da mu-
lher no mercado de trabalho, em 
especial relacionado ao cargo de 
supervisão. 

“Também se pretende levar ao 
conhecimento das futuras adminis-
tradoras sua atuação como opção 
por um cargo e, consequentemen-
te, a um salário que ela realmente 
espera ao concluir o curso de Admi-
nistração, além da melhoria do nível 
de consciência na vida prá  ca que 
permite melhores opções para seu 
futuro profi ssional”, esclarece a pro-
fessora coordenadora do projeto.

Para o desenvolvimento do 
projeto, os alunos aplicaram ques-
 onários, fi zeram pesquisa de cam-

po, entrevistas e coletas de dados.

funcionários Silvana Maria Pimen-
tel Sant’Anna e Jorge Adalberto 
Custódio da Silva.

A formatura da quinta turma do 
curso de Direito foi no dia 6, a par  r 
das 19h30, no Teatro Municipal.

A patronesse foi a Profª Ivana 
Mussi Gabriel, que deu seu nome à 
turma, e o paraninfo o Prof. Alexan-
dre Fontana Berto. A turma pres-
tou homenagem ao prof. Heveral-
do Galvão e à funcionária Bianca 
Guilherme de Oliveira.

O Escritório atende a população há mais de 5 anos

ArquivoArquivo

Antonio Dias Nunes precisou 
de cuidados médicos no dia 19 de 
novembro de 2011 e foi interna-
do no setor C4, a nova enfermaria 
para convênios localizada no Hos-
pital Emílio Carlos.

Sa  sfeito com o atendimen-
to, Valmir Dias Nunes, fi lho do Sr. 
Antonio, encaminhou uma carta 
à administração do hospital. “Não 
poderia deixar de relatar a minha 
gra  dão”, diz.

O policial aposentado conta 
que a sua opinião com relação ao 

História de Paciente
hospital era diferente da realidade, 
que pode ser constatada durante 
os dezessete dias da internação do 
pai. “Eu jamais havia presenciado 
tamanha dedicação. O carinho, o 
carisma, a educação, a atenção são 
evidentes nos colaboradores da 
portaria, nutrição, limpeza, enfer-
magem, entre outros”, afi rma.

De acordo com Valmir, todos fo-
ram além de profi ssionais, humanos. 
“Registro a gra  dão da minha famí-
lia e a minha e vou propagar o bom 
atendimento recebido”, revela.
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Ministério da Saúde libera verba para 
FPA adquirir acelerador linear
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O Ministério da Saúde liberou, 
através do SICONV (Sistema de Con-
vênio), verba de R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais) 
para a Fundação Padre Albino ad-
quirir um acelerador linear, equipa-
mento responsável pelo tratamen-
to de radioterapia. O convênio foi 
assinado no úl  mo dia 03 de janei-
ro, em São Paulo, pelo presidente 

da Diretoria Administra  va, Dr. Ge-
raldo Paiva de Oliveira.

A solicitação foi cadastrada no SI-
CONV em 24 de dezembro de 2009, 
a pedido da então deputada Beth 
Sahão, que durante esse período fez 
gestões junto ao Ministério da Saúde 
para a liberação da verba.

Na manhã do dia 05, a Diretoria 
Administra  va promoveu um café 

da manhã com diretores da Funda-
ção e a imprensa para divulgação 
do fato e agradecer Beth Sahão. Dr. 
Geraldo Paiva de Oliveira disse que 
o pres  gio de Beth foi muito im-
portante para a liberação da verba 
e agradeceu pelo apoio dado.

Beth Sahão disse da luta que 
vem travando desde 2009 para a 
liberação da verba. “A Fundação 
cresceu, amadureceu, tornando-se 
uma en  dade das mais respeitadas 
na área de saúde, referência para 
o tratamento de pacientes de Ca-
tanduva e região”, disse. Beth fri-
sou que só se consegue verba com 
bons projetos e o que foi apresen-
tado pela Fundação junto ao Minis-
tério estava muito bem feito.

Beth se disse emocionada ao 
saber que o Serviço de Radiotera-
pia da Fundação vai atender por 
mês 500 pessoas de Catanduva e 
região, ou seja, vai facilitar a vida 
das pessoas, inclusive daquelas 

O curso de Medicina tem um 
novo laboratório, o de Imunohis-
toquímica, anexo ao Laboratório 
de Histopatologia, que foi equipa-
do com recursos das Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA) 
des  nado para projeto de pes-
quisa coordenado pela Profª Ana 
Paula Girol.

Profª Ana Paula explica que, 
por enquanto, o laboratório aten-
de somente a pesquisa, mas pode-
rá ser usado para 
prá  cas nas disci-
plinas de Histolo-
gia e Patologia.

O laboratório 
recebeu os úl  mos 
materiais e está 
funcionando para 
pesquisa desde ju-
lho, inclusive com 
trabalhos apresen-
tados e premiados 
no Congresso Mé-

A Câmara Municipal aprovou 
lei do vereador Nelson Lopes Mar-
 ns ins  tuindo, em Catanduva, o 

“Dia do Catolicismo”, a ser come-
morado sempre no úl  mo domin-
go do mês de abril.

A implantação do Catolicismo, 
no Brasil, tem como marco ofi cial 
a primeira missa realizada em 26 
de abril de 1500, cuja celebração 
foi ofi ciada por frei Henrique de 
Coimbra; daí a escolha da data 
pelo vereador. Através do tempo, 
com igrejas e capelas, orações, 
cantorias, procissões, conversões 
e ba  smos e a chegada de mais 
padres e outras ordens (francisca-
nos, carmelitas, benedi  nos e ou-
tros) a Igreja católica foi educando 
e doutrinando.

Medicina tem novo laboratório

Lei institui Dia do Catolicismo

dico Acadêmico, promovido pelo 
Centro Acadêmico “Emílio Ribas” 
(CAER).

O projeto que propiciou a 
montagem do laboratório foi Es-
tudo da expressão endógena da 
proteína Anexina-A1 como mar-
cador prognós  co em diferentes 
tumores e os alunos envolvidos 
são Bruna Perez, Matheus Almei-
da, Paulo Pozze  , Aline Sampaio e 
Nicole Djbaian.

“A promoção a ser realizada 
no “Dia do Catolicismo” será esta-
belecida pelo Poder Execu  vo em 
conjunto com a Diocese, as igrejas 
e en  dades católicas com atuação 
no município de Catanduva”, in-
formou Nelson Lopes.

Com a lei, as comemorações 
alusivas à data farão parte do ca-
lendário turís  co e cultural do 
Município, além de constar, obri-
gatoriamente, no Calendário Ofi -
cial do Aniversário de Catanduva.

“É visível a contribuição ines-
 mável do Catolicismo na forma-

ção e unidade de nossa pátria. O 
ensino brasileiro nasceu com os 
jesuítas, a saúde pública através 
das Santas Casas”, destacou Nel-
son Lopes.

que não conseguem ir a Barretos. 
“Esse projeto coloca a Fundação 
num lugar de destaque na área da 
saúde”, completou.

Ressaltando o trabalho volun-
tário dos diretores da Fundação e 
agradecendo a confi ança no traba-
lho dela, Beth afi rmou que essa é 
uma das no  cias mais importantes 
dos úl  mos anos em Catanduva. 
Acompanhada dos diretores da 
Fundação, Beth conheceu a área 
onde será construído o Serviço de 
Radioterapia.

Dr. Geraldo Paiva de Oliveira disse 
que a Fundação quer construir o Ser-
viço de Radioterapia a custo zero. Para 
isso já há promessa do deputado Ge-
raldo Vinholi, que através de emenda, 
des  nará R$ 1,5 milhão para a cons-
trução do prédio onde será instalado 
o acelerador linear. O Secretário Esta-
dual da Saúde, Giovanni Guido Cerri, 
disse que o Estado vai complementar 
a verba em R$ 2 milhões.

Dr. Geraldo apresenta a Beth Sahão o projeto do Serviço de Radioterapia
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Dr. Jorge Valia    mostra a Beth Sahão a área onde será construído o Serviço de Radioterapia
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O laboratório atende somente a pesquisa, mas poderá ser usado 
para prá  cas nas disciplinas de Histologia e Patologia
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