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A relação de Padre Albino com Catanduva é bastante conhe-
cida. Mas há aspectos na história deste religioso português que 
nunca foram sufi cientemente anotados. A começar pelas coinci-
dências que unem Catanduva e Amarante, sua localidade de ori-
gem em Portugal. O Prof. José Sacche  a Ramos Mendes, em ar-
 go, destaca, também, as coincidências entre Padre Albino e São 

Gonçalo. Página 04.

A Fundação Padre Albino abriu dia 20 de setembro a XIX Sema-
na Monsenhor Albino com a outorga dos Troféus Fundação Padre 
Albino e Monsenhor Albino. O Troféu Monsenhor Albino foi en-
tregue ao Sr. José Pedro Mo  a Salles, no ato representado pelos 
fi lhos, Dr. Bento Geraldo Salles Neto e Eduardo Zancaner Salles. O 
Troféu Fundação Padre Albino foi entregue ao Dr. Constante Fre-
derico (Ico) Ceneviva Júnior. Página 07.

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizam de 21 
a 23 de outubro o seu IV Congresso de Iniciação Cien  fi ca e o III 
Workshop de Pós-Graduação. Página 10.

O curso de Educação Física das FIPA está desenvolvendo um 
projeto com os integrantes da Clínica de reabilitação para depen-
dentes químicos da Igreja Imaculada Conceição, através de a  vi-
dades espor  vas, de condicionamento  sico e lúdico. Página 11.

PRAÇA E GRUTA O Recanto Monsenhor Albino inaugurou 
sua nova praça interna e gruta. Página 11.

O curso de Enfermagem das FIPA foi estrelado na avaliação de 
cursos superiores realizada pelo Guia do Estudante, da Editora Abril, 
e constará da publicação GE Profi ssões Ves  bular 2011, que passa a 
circular nas bancas a par  r do dia 5 de outubro. Página 09.

CHÁ Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino promoveram um 
chá da tarde dia 23 de setembro com obje  vo de angariar fundos 
para as ações de humanização. Página 13.

As coincidências entre duas cidades 
e dois homens santos

Fundação abre Semana Monsenhor 
Albino com entrega de troféus

IV Congresso de Iniciação Científica 
e III Workshop de Pós-Graduação

Educação Física desenvolve projeto 
com dependentes químicos

Enfermagem recebe selo de 
qualidade do Guia do Estudante

Fundação vai iniciar processo 
de beatificação de Padre Albino

A Fundação Padre Albino anunciou na missa de abertura da XIX Semana Monsenhor Albino 
que pretende iniciar o processo de bea  fi cação de Padre Albino. O anúncio foi feito pelo presi-
dente da Diretoria Administra  va, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, acompanhado do Padre Synval 
Januário, membro honorário da Fundação. Úl  ma página.
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Há 92 anos Catan-
duva recebia em suas 
terras o homem que 
mais progresso trouxe 
à nossa região. Sim, em 
1918 chegava ao nosso 
município Padre Albino 
Alves da Cunha e Silva.

Cheio de entusias-
mo, fé e amor, começou a trabalhar para 
que seus sonhos se tornassem realidade. 
Idealizou inúmeras obras a fi m de que 
pudessem trazer o necessário progresso 
para nossa terra, como a Santa Casa, co-
légios, asilo etc. Em seu segundo ano em 
Catanduva deu início à construção da Igre-
ja Matriz de São Domingos, que hoje é re-
conhecida como nosso maior patrimônio 
cultural graças às telas de Benedito Calix-
to que ali se encontram.

Se repararmos em nossa cidade, en-
contramos exemplos dos mais variados 
que apresentam uma contribuição de Pa-
dre Albino (mais tarde com a designação 
de Monsenhor). A Santa Casa de Miseri-
córdia, atualmente Hospital Padre Albino, 
atende a milhares de pessoas de toda nos-
sa região. É impossível imaginar Catandu-
va e suas cidades vizinhas sem o atendi-
mento pelo referido hospital. O que seria 
da Saúde? O que seria das pessoas menos 
favorecidas que se encontram em neces-
sidade de intervenção médica? Sem fazer 
diferenças sociais, o mais importante para 
Padre Albino era que ninguém fi casse sem 
atendimento, independente de sua classe 
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O laço e o abraço
Mário Quintana

Meu Deus! Como é engraçado!
Eu nunca  nha reparado como é curioso um laço... uma fi ta dando voltas.
Enrosca-se, mas não se embola, vira, revira, circula e pronto: está dado o laço.
É assim que é o abraço: coração com coração, tudo isso cercado de braço.
É assim que é o laço: um abraço no presente, no cabelo, no ves  do, em qualquer coisa onde 

o faço.
E quando puxo uma ponta, o que é que acontece?
Vai escorregando...devagarzinho, desmancha, desfaz o abraço. Solta o presente, o cabelo, fi ca 

solto no ves  do. E, na fi ta, que curioso, não faltou nem um pedaço.
Ah! Então é assim o amor, a amizade.
Tudo que é sen  mento. Como um pedaço de fi ta.
Enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando livre as duas 

bandas do laço. Por isso é que se diz: laço afe  vo, laço de amizade.
E quando alguém briga, então se diz: romperam-se os laços. E saem as duas partes, igual meus 

pedaços de fi ta, sem perder nenhum pedaço.
Então o amor e a amizade são isso...
Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam. Porque quando vira nó, já deixou 

de ser um laço!

social.
As faculdades, sonho de Padre Albino, 

hoje são uma grandiosa realidade.
O Recanto Monsenhor Albino, onde es-

tão dezenas de idosos, também deve ser 
lembrado como uma das principais cria-
ções de Padre Albino. Em local aprazível, 
com todo atendimento necessário para 
uma qualidade de vida mais adequada.

Enfi m, Padre Albino foi um homem que 
viveu à frente de seu tempo. Temos que 
reconhecer isso e perpetuar sua história. 
Aliás, para isso foi criado o Museu Padre 
Albino, que é um modelo de organização e 
preservação da memória de Padre Albino e 
de seu patrimônio histórico e bibliográfi co.

E, para lembrar ainda mais a vida e his-
tória deste incansável padre, realizamos 
na Fundação que leva seu nome, todos os 
anos, a Semana Monsenhor Albino, que 
chega agora a sua 19ª edição.

Voltada para uma maior integração a 
todas as pessoas da comunidade, acolheu 
estudantes, professores e profi ssionais de 
saúde para discu  rem, em inúmeros even-
tos, de 20 a 26 de setembro, formas para 
aperfeiçoar os trabalhos realizados nas 
áreas de saúde/educação/atendimento 
social.

Tivemos no início do evento a apresen-
tação da vida e obra de Monsenhor Albi-
no. Este é a melhor forma de mostrar o ho-
mem, seus sonhos e os resultados ob  dos.

Diante de todos os exemplos que Padre 
Albino nos deixou, só nos resta agradecer 
e bater palmas.

Padre Albino e o progresso 
de Catanduva

Nelson Lopes Martins
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Aniversários - OUTUBRO
D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E

24 – Leandro Faria de Carvalho
        Marcos Rogério Piro  a
26 – Aline Cris  na de Poli
        Célia Maria Almeida Volpe
        Eloá Fernanda Veronesi
27 – Michele Fernanda Sar   Fernandes
28 – Izilda Coltri
        Mauro Sérgio Orsolon
        Milene Tais dos Santos
        Valker Renato Semedo de Oliveira
29 – Fá  ma Aparecida Rodrigues
        Regina Maria Siqueira
        Yara Denise Burger Rodrigues
30 – Gláucia Regina Avansi Santos
        Izaura Rosa Pre   
        Jean Carlos de Lucca
        Sueli Aparecida dos Santos
31 – Gustavo Danilo Jesus Bailo Gavassi
         Vanessa Vieira
         Vicen  no Camillo Pinto Júnior

Hospital Emílio Carlos
01 – Lívia Dalto
        Neraci de Oliveira Mucci
03 – Cleide de Fá  ma Rosalin de Souza
        Credealdo Aniceto Brusgui
        Rosemary da Cruz Possebon
06 – Natália Giova Medina
        Rafael Augusto Abrahão Vieira
10 – João Luis Matheus
        Sebas  ão Baratella
11 – João César Jacon
12 – Elisabete Aparecida Oliveira Tedokon
        Paula Fernanda Carvalho Ranzani
13 – Angélica Ravazzi
15 – Adalgisa Cris  na de Abreu
        Ailzemar Silva Bastos
        Josiani Gabas
        Patrícia Fernanda de Araújo
16 – Silvana Pereira Apolaro
17 – Carlos Eduardo Mancini Gomes
19 – Rosalina de Seixas Stoqui
        Tânia Aparecida Ferreira Alves
20 – Carlos Roberto Fernandes
        Fábio Mar  nez
        Maria Olinda de Souza
21 – José Carlos de Lima Mathias
        Le  cia Barrionuevo Bariani
22 – Joselaine de Siqueira Mar  ns
23 – Luciana de Fá  ma Luqueis
25 – Paulo César Guessi

Coordenadoria Geral 
30 –  Gilvandro Francisco Zeliboni

Hospital Padre Albino
01 – Amanda Tereza Paulino
        Antonielson Santana da Silva
        Cláudia do Rosário Souza Silva
        Marceli Cris  na Marinho Mambelli
        Mariana de Fá  ma Verza
02 – Amador Gomes da Silva
        Angela Maria Fiumani
        Fabiana Aparecida Custódio Fonseca
        Fabiana Bertoluci
        Renato Nunes de Siqueira
03 – Ariane Ranzani Rigo   
        Nilza Aparecida Moreira Vicen  m
        Perla Dione Parente Rodrigues
04 – Gabrielle Zammataro Marsilio
        Jaqueline Pereira Nicolosi
05 – Ester Campos
06 – Antonio Camilo Júnior
        Márcia de Fá  ma Mar  ns Passone
07 – Valteir Fortunato
08 – Diva Helena Aparecida da Silva
        Gislaine Magda Barros
09 – Isabela Luche    Marques
        Maria Fernandes Boerin
10 – Marlene de Araújo Andrade
        Patrícia Ap. Fache    da Cruz Souza
        Regiane Santos Simas
11 – Antonia Aparecida Esparapani Frota
        Dr. Valen  n Fiori Ses  to
12 – Gilberto Guedes
        José Carlos Braga
        Rejane Aparecida dos Santos
13 – Maria de Fá  ma Gonçalves Alves
14 – Andréia Gislene da Silva Badin
        Maria Angela Valen  ni Arf
15 – Marilsa Ferreira Vieira
        Samuel Félix 
16 – Lucimara Regina de Carvalho Arlindo
17 – Fá  ma Canalli
18 – Maria Verginia D’Avanzo
        Priscila Barbosa de Souza
        Roseli Cris  na de Almeida Cordeiro
20 – Gustavo Alves Ba   lani
        Leandro Antonio da Silva
22 – Mayara de Moraes Armiato
23 – Elizete Aparecida Perossi
        Jeff erson de Oliveira
        José Sebas  ão Matheus 

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

26 – Cleusa Staropoli
        José Benedito Vendramini
29 – Daniela Pereira de Moraes
        Jerson Nunes de Souza
30 – Aparecido Antonio de Oliveira
        João Roberto Vaz
31 – Síria Pinto

Padre Albino Saúde
27 – Maria Elena Cardoso
29 – Giseli Sanchez

Recanto Monsenhor Albino
11 – Odete Gaino Wolf
19 – Márcia de Oliveira do Prado

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Profª Márcia Maria Anselmo Correa
02 – Prof. José Alves de Freitas
04 – Natália Aparecida Biagi
05 – Melina Mizusaki Iyomasa
06 – Daiane Aparecida Marim
07 – Prof. Cícero Menegue  e
        Profª Mayda Ignes Pieroni Farina Valia   
        Zildinha de Lourdes Iori
09 – Prof. Fábio Can  zani Gomes
13 – Profª Gracy Helen Gaetan Afonso
14 – Profª Nilce Barril Brighe   
15 – Prof. Antenor Celloni
16 – Profª Elisabete Maniglia
18 – Prof. Olavo de Carvalho Freitas
20 – Janaina Rogante Huck
21 – Profª Cris  ane Páschoa
        Prof. Waldemar Curi
23 – Profª Vera Lúcia Lopes Spina
24 – Prof. Oswaldo Alves Banhos
26 – Prof. Sérgio Antonio Rodrigues Centurion
28 – Profª Ana Paula Polacchini de Oliveira
31 – Prof. Luciano Marcos da Silva

Colégio de Aplicação
17 – Profª Maria Cláudia Borges
18 – Valmir de Deus Garcia
22 – Profª Roselei Adriana Baio
25 – Profª Rita de Cássia Ferreira Bobadilha
28 – Prof. Artur Henrique Barbosa
29 – Profª Neusa Regina Baldo Banhos

Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino 
16 – Padre Jeová Bezerra da Silva
21 – Edison Bonu   
28 – Vicente Chiavolo   
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OUTUBRO - DATAS COMEMORATIVASOUTUBRO - DATAS COMEMORATIVAS

01 – Dia Internacional do Idoso; 01 – Dia Internacional do Idoso; 
Mundial do Vendedor e do Viajante Mundial do Vendedor e do Viajante 
ComercialComercial
02 – Dia Mundial da Juventude02 – Dia Mundial da Juventude
03 – Dia do Den  sta03 – Dia do Den  sta
04 – Dia Municipal dos Animais; Dia 04 – Dia Municipal dos Animais; Dia 
da Naturezada Natureza
05 – Dia do Bóia Fria05 – Dia do Bóia Fria
06 – Dia do Prefeito e do Tecnólogo06 – Dia do Prefeito e do Tecnólogo
07 – Dia Nacional do Compositor07 – Dia Nacional do Compositor
09 – Dia Mundial do Correio e do 09 – Dia Mundial do Correio e do 
Atle  smoAtle  smo
11 – Dia do Defi ciente Físico11 – Dia do Defi ciente Físico
12 – Dia de N. S. Aparecida; da 12 – Dia de N. S. Aparecida; da 
Criança; do Agrônomo; do Basquete Criança; do Agrônomo; do Basquete 
e do Mare do Mar
13 – Dia do Fisioterapeuta, do Tera-13 – Dia do Fisioterapeuta, do Tera-
peuta Ocupacional e do Escritorpeuta Ocupacional e do Escritor
14 – Dia Nacional da Pecuária14 – Dia Nacional da Pecuária
15 – Dia do Professor15 – Dia do Professor
16 – Dia Mundial da Alimentação; 16 – Dia Mundial da Alimentação; 

da Ciência e da Tecnologia; do Anes-da Ciência e da Tecnologia; do Anes-
tesista; do Instrutor de Auto Escolatesista; do Instrutor de Auto Escola
17 – Dia Mundial da Recusa à Miséria; 17 – Dia Mundial da Recusa à Miséria; 
do Eletricistado Eletricista
18 – Dia do Médico e do Pintor18 – Dia do Médico e do Pintor
19 – Dia do Guarda Noturno19 – Dia do Guarda Noturno
20 – Dia do Arquivista e Internacional 20 – Dia do Arquivista e Internacional 
do Controlador de Tráfego Aéreodo Controlador de Tráfego Aéreo
21 – Dia do Contato e do Lixeiro21 – Dia do Contato e do Lixeiro
22 – Dia do Para quedista22 – Dia do Para quedista
23 – Dia da Aviação Brasileira e do 23 – Dia da Aviação Brasileira e do 
AviadorAviador
24 – Dia Mundial das Nações Unidas e 24 – Dia Mundial das Nações Unidas e 
do Desenvolvimentodo Desenvolvimento
25 – Dia da Democracia; do Sapateiro 25 – Dia da Democracia; do Sapateiro 
e da Saúde Dentáriae da Saúde Dentária
28 – Dia do Funcionário Público28 – Dia do Funcionário Público
29 – Dia Nacional do Livro29 – Dia Nacional do Livro
30 – Dia do Balconista e do Comerciário30 – Dia do Balconista e do Comerciário
31 – Dia Mundial da Poupança; das Bruxas; 31 – Dia Mundial da Poupança; das Bruxas; 
da Dona de Casa e do Repórter Policialda Dona de Casa e do Repórter Policial

A relação de Padre Albino com Catandu-
va é bastante conhecida. Mas há aspectos 
na história deste religioso português que 
nunca foram sufi cientemente anotados. 
A começar pelas coincidências que unem 
Catanduva e Amarante, sua localidade de 
origem em Portugal. Na verdade, o lugar 
de nascimento de Albino Alves da Cunha 
e Silva, em 21 de setembro de 1882, foi 
a aldeia de Codeçoso, região do Minho, 
norte de Portugal. Contudo, ainda criança, 
mudou com seus pais para a vizinha cida-
de de Amarante, lá residindo até a idade 
adulta. Em 1912, imigrou para o Brasil, aqui 
aportando no mês de setembro, há exatos 
98 anos.

Em Amarante, o menino Albino estudou 
a escola primária (um ciclo educacional 
que então se popularizava em Portugal) 
e, após ordenar-se padre, iniciou o exercí-
cio do sacerdócio. Amarante é um centro 
de peregrinação e devoção cristã desde a 
Idade Média. O lugar é marcado pela fi gura 
de São Gonçalo, um dos santos portugue-
ses mais reverenciados. Nascido no ano de 
1187, em Tagilde, aldeia próxima à Codeço-
so, natal de Padre Albino, Padre Gonçalo do 
Amarante pregava o Evangelho entre os po-
bres e as mulheres das zonas rurais, até se 
fi xar em um lugar na margem do rio Tâme-
ga onde, por suas mãos, surgiu o povoado 
depois ba  zado com o nome de Amarante, 
em sua homenagem. 

Na mesma época, por volta do ano de 
1216, São Domingos de Gusmão reuniu na 
França e na Espanha seus primeiros discí-
pulos, cons  tuindo uma nova ordem reli-
giosa mendicante, voltada à pregação da 
fé, ao es  mulo à educação e à piedade. A 
força arrebatadora da fé dos dominicanos 
alastrou-se rapidamente, chegando a Padre 
Gonçalo, que se tornou um dos primeiros 
a aderir à Ordem Dominicana em Portugal.

Pouco antes disso, ainda no início do sé-
culo XIII, o jovem beato Gonçalo do Ama-
rante foi ordenado padre católico na cidade 
de Braga, mesmo local onde em 1905, se-
tecentos anos depois, Padre Albino foi or-
denado sacerdote. Padre Gonçalo estrutu-
rou a fundação da freguesia de Amarante. 
Padre Albino chegou a Catanduva em 1918, 
no ano da emancipação polí  ca do municí-
pio, tornando-se nas décadas seguintes um 
dos seus principais alicerces, o mais notório 
e, possivelmente, o homem mais importan-
te da história catanduvense. O signifi cado 
da presença dos dois religiosos na forma-
ção das duas cidades não é coincidência 
pequena, sobretudo se forem levadas em 
conta outras afi nidades que podem ser 
iden  fi cadas entre a brasileira Catanduva e 
a portuguesa Amarante.

A começar pela geografi a. O rio São 
Domingos e o rio Tâmega cruzam as áreas 
urbanas de cada uma das duas cidades. 

As coincidências entre duas cidades 
e dois homens santos

Enchentes terríveis assolaram as margens 
dos dois cursos fl uviais, provocando inun-
dações de casas, destruição e sofrimento 
às suas populações. No caso amaran  no, 
após terríveis enchentes, emprés  mos da 
União Européia fi nanciaram o assoreamen-
to do leito do rio, que na década de 1990 
foi aprofundado em vários metros, possi-
bilitando inclusive o tráfego de pequenos 
barcos. Uma calçada para pedestres foi 
construída na parte interna do rio Tâmega, 
cujas margens receberam o plan  o de cen-
tenas de árvores frondosas. O resultado foi 
a transformação do rio em local de passeio 
e na maior atração turís  ca de Amarante, 
depois dos seus monumentos arquitetôni-
cos medievais.

  Catanduva, como se sabe, sofreu histo-
ricamente com as cheias do rio São Domin-
gos. Entre as piores enchentes es  veram 
duas ocorridas nos anos 1950, quando o 
an  go Parque das Américas foi totalmen-
te coberto pela água, e a terrível cheia de 
1983, cujos danos a  ngiram a Câmara Mu-
nicipal e o Fórum de Jus  ça, construídos no 
local. 

Outra afi nidade entre Catanduva e Ama-
rante é que o padroeiro das duas cidades 
é São Domingos. Lá e cá, a principal igreja 
é dedicada ao santo. Na matriz de São Do-
mingos, em Catanduva, atuava Padre Albi-
no. Na igreja de São Domingos, em Ama-
rante, originalmente dedicada ao Nosso 
Senhor dos Afl itos, atuava Padre Gonçalo. 
No interior do templo amaran  no há uma 
capela que guarda a tumba funerária de 
São Gonçalo, local de visitação e de pedidos 
de graça. Do lado de fora da matriz catan-
duvense está fi xada a fi gura de Padre Albi-
no esculpida em metal, como a zelar pela 
praça defronte e pelos seus transeuntes.

Em Amarante, o culto a São Domingos 
teve origem direta na adesão do Padre 
Gonçalo à Ordem Dominicana. Em Catan-
duva, a veneração possivelmente surgiu da 
denominação de uma das an  gas proprie-
dades rurais precursoras do município, a 
Fazenda São Domingos do Cerradinho, e do 
nome do velho Minguta (Domingos Borges 
da Costa), um dos pioneiros a se estabele-
cer na região. A vinda de Padre Albino para 
Catanduva deve ter sido um elemento de 
reforço ao respeito por São Domingos.

Padre Gonçalo construiu uma notável 
obra de caridade em Amarante. Registros 
documentais e casos lendários revelam que 
ele buscava recursos junto às famílias ricas 
e poderosas e os direcionava em bene  cio 
dos pobres, na promoção de benfeitorias 
ao povoado que ajudou a fundar – curio-
sa semelhança com Padre Albino. Conta-se 
que certa vez, quando pedia doações para 
a construção da primeira ponte sobre o rio 
Tâmega, unindo suas duas margens, Padre 
Gonçalo bateu à porta de um abastado co-
merciante, que o encaminhou à sua loja 
com um bilhete onde escreveu “ponha este 
pedaço de papel no prato de uma balança e 
dê ao padre tantas moedas quanto for ne-
cessário para equilibrar o outro prato”. 

Na loja, a esposa do comerciante olhou 
espantada, mas Padre Gonçalo pediu que 
ela fi zesse o que o marido ordenara. A mu-
lher colocou o papel com o bilhete num dos 
pratos da balança e começou a por moedas 
no outro prato. Segundo o relato da épo-
ca, a loja estava cheia e todos assis  ram ao 

prato de moedas manter-se milagrosamen-
te inalterado, como se es  vesse vazio, ape-
sar de estar cheio de moedas, que foram 
entregues ao religioso, como havia prome-
 do o comerciante. O caso é um dos tantos 

que deram fama de milagroso a Padre Gon-
çalo, a ponto de ser cultuado como santo 
um ano após a sua morte, ocorrida no ano 
de 1259. Foi bea  fi cado pelo papa Pio IV 
no dia 16 de setembro de 1561, mas seu 
processo de canonização nunca foi levado 
a termo. São Gonçalo, portanto, a rigor, é 
o Beato Gonçalo do Amarante. A tradição 
popular, no entanto, o elevou à condição de 
san  dade.  

Padre Albino, de maneira carinhosa, re-
cebe em sua sepultura um grande número 
de votos de agradecimento, por supostos 
milagres que teria realizado. Histórias de 
graças recebidas por sua intercessão não 
são incomuns em Catanduva e região, sem 
que até agora tenha se iniciado um pro-
cedimento canônico visando o seu reco-
nhecimento pela Igreja. Na vizinhança de 
Catanduva, o túmulo da Menina Izildinha, 
também nascida em Portugal no início do 
século XX, é outro exemplo de local de re-
verência católica a vidas cristãs exempla-
res. Padre Albino e a Menina Izildinha são 
dois casos que merecem atenção por par-
te dos católicos pra  cantes e das dioceses 
envolvidas. No passado, apenas o Papa 
 nha competência jurídica para instaurar 

um processo de canonização. Atualmente, 
essa capacidade é também outorgada aos 
bispos pelo Direito Canônico. 

A obra social erguida por Padre Albino 
em Catanduva estende-se à assistência aos 
mais necessitados, às crianças, doentes e 
idosos. Entre as várias áreas de sua preo-
cupação, destacaram-se a saúde, a educa-
ção e o amparo social. A visão de futuro do 
homem Padre Albino sugere não apenas 
sua grandeza interior, mas, possivelmente, 
o vislumbre exemplar do passado. De sua 
terra de origem, Portugal, ele teria trazido 
inspiração para atuar neste novo mundo 

de sua opção, o Brasil. A fonte inspiradora 
lusitana teria se prolongado nos diversos 
campos em que Padre Albino interveio, 
como no convite feito, em 1925, ao pintor 
Benedito Calixto, para pintar os painéis da 
Via Sacra na Matriz de São Domingos. 

Amarante foi a cidade onde nasceu e 
viveu um dos principais ar  stas plás  cos 
portugueses, Amadeo de Souza-Cardoso, 
contemporâneo de Padre Albino e aclama-
do como precursor do modernismo. Sou-
za-Cardoso teve uma carreira meteórica 
entre 1905 e 1918, quando faleceu prema-
turamente. Algumas de suas obras abor-
davam temá  ca religiosa, como o óleo 
sobre tela “Procissão de Corpus Chris  ”. 
Ao trazer Benedito Calixto para fi rmar sua 
marca na arte sacra catanduvense, Padre 
Albino demonstrou compreender o papel 
e a importância que a expressão ar  s  ca 
pode ter no crescimento espiritual do ser 
humano. Impossível deixar de relacionar 
esse refi namento de Padre Albino ao con-
tato, direto ou indireto, com o conterrâ-
neo amaran  no Souza-Cardoso. 

Catanduva e Amarante são cidades 
correlacionadas e Padre Albino e Padre 
Gonçalo foram personagens de relevância 
central na formação dos dois núcleos ur-
banos. O resgate histórico da obra social 
erguida por Padre Albino no Brasil não 
pode deixar de lado as raízes portuguesas 
do seu cris  anismo. Essa compreensão é 
fundamental para dimensionar o sen  do 
humano, ao mesmo tempo divino, do pa-
pel deste religioso na construção da mo-
derna Catanduva.

* Advogado e consultor jurídico, José 
Sacche  a Ramos Mendes foi professor de 
História do Direito do curso de Direito das 
FIPA, tendo implantado a estrutura do Nú-
cleo de Pesquisa e da revista “Direito e So-
ciedade”. Ingressou, por concurso público, 
no corpo docente da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), onde ministrará aulas no 
curso de Direito.

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 36 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

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

TELEVENDAS  17  3522-6167(    )
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A amizade, depois da sabedoria, é a mais bela dádiva feita aos homens.
     François La Rochefoucauld

Lazer & Variedades

te sua vida. Plante árvores no seu jardim ou 
inscreva-se em programas como o SOS Mata 
Atlân  ca ou Inicia  va Verde.

26. COMPRE ALIMENTOS PRODUZIDOS NA 
SUA REGIÃO. Fazendo isso, além de economi-
zar combus  vel, você incen  va o crescimento 
da sua comunidade, bairro ou cidade.

27. COMPRE ALIMENTOS FRESCOS AO IN-
VÉS DE CONGELADOS. Comida congelada além 
de mais cara consome até 10 vezes mais ener-
gia para ser produzida. É uma pra  cidade que 
nem sempre vale a pena.

28. COMPRE ORGÂNICOS. Por enquanto, 
alimentos orgânicos são um pouco mais caros, 
pois a demanda ainda é pequena no Brasil. 
Mas você sabia que, além de não usar agrotó-
xicos, os orgânicos respeitam os ciclos de vida 
de animais, insetos e ainda por cima absorvem 

cérebro responsável pelo alívio da dor e da sen-
sação do prazer.

- Começa a ser u  lizado na medicina o apare-
lho de ultra-som.

1976 - Entra em operação o Concorde, o pri-
meiro jato supersônico comercial.

1977 - Desenvolvida a técnica de angioplas  a 
com balões para desobstruir as artérias coronárias. 

1978 - Nasce na Inglaterra a menina Louise, o 
primeiro bebê de proveta.

- Criado pelos militares o sistema de localiza-
ção por satélite (GPS), que começa a ser u  liza-
do em subs  tuição à bússola. 

22. FAÇA COMPOSTAGEM. Cerca de 3% do 
metano que ajuda a causar o efeito estufa é 
gerado pelo lixo orgânico domés  co. Aprenda 
a fazer compostagem: além de reduzir o pro-
blema, você terá um jardim saudável e bonito.

23. COMPRE PAPEL RECICLADO. Produzir 
papel reciclado consome de 70 a 90% menos 
energia do que o papel comum e poupa nossas 
fl orestas.

24. UTILIZE UMA SACOLA PARA AS COM-
PRAS. Sacolinhas plás  cas descartáveis são um 
dos grandes inimigos do meio-ambiente. Elas 
não apenas liberam gás carbônico e metano na 
atmosfera, como também poluem o solo e o mar. 
Quando for ao supermercado, leve uma sacola de 
feira ou suas próprias sacolinhas plás  cas.

25. PLANTE UMA ÁRVORE. Uma árvore ab-
sorve uma tonelada de gás carbônico duran-

1971 - Godfrey Hounsfi eld e Allan Cornack 
desenvolvem a tomografi a computadorizada.

- Criado o microprocessador. 
1972 - O DDT é banido por causa de seus efei-

tos nocivos ao meio ambiente.
1974 - Encontrado na E  ópia o esqueleto de 

Lucy, com 3,2 milhões de anos. É o mais an  -
go fóssil de um ancestral humano que andava 
ereto.

- Descoberto que os aerossóis podem des-
truir a camada de ozônio.

- Surge o computador pessoal (PC).
1975 - Encontrada a endorfi na, substância no 

Dicas práticas para economizar energia e proteger o planeta 

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA

O que são estrelas cadentes?
As estrelas cadentes, na verdade, não são estrelas. São pequenas par  culas minerais que via-

jam pelo espaço. Quando uma entra na atmosfera da Terra, o choque faz com que ela se torne 
incandescente. Isso dá a impressão de que a estrela está caindo. Ao avistar uma estrela cadente, 
as pessoas costumam fazer pedidos.

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

• Não jogue fora a casca da batata. Frite em 
óleo quente, tempere com sal e sirva como 
aperi  vo. 
• Não use margarina para untar forma, pois 
por conter água na sua composição, quando 
aquecida faz ressecar e grudar a massa na 
forma. Prefi ra a manteiga ou óleo. 
• Para o inox fi car mais brilhante lave a peça 
com sabão em pó.
• Para não derramar o leite quando ele está 
fervendo coloque no fundo da leiteira um 
pires de porcelana, virado com a boca para 
baixo. Outra dica é colocar uma colher den-

CURIOSIDADE

tro da leiteira antes do leite ferver.
• Para  rar o cheiro forte de vasilhames de 
plás  co, lave-os com bicarbonato de sódio 
diluído num pouco de água. Se ainda con-
 nuar deixe-os mergulhados nessa solução 

durante algum tempo.
• Como fazer para que a carne na panela de 
pressão fi que bem macia? Uma boa dica é 
cozinhar a carne (lagarto, peixinho, capa de 
fi lé) inteira na cerveja; além de dar maciez à 
carne ela desmancha-se e o que é melhor: 
não fi ca com gosto de cerveja. Proporção: 
uma la  nha para 1 kg de carne.

Ingredientes
1 xícara (chá) de semente de abóbora
½ xícara (chá) de semente de melão
¾ xícara (chá) de tomate
2 xícaras (chá) de repolho fa  ado
1 xícara (chá) de cenoura ralada
2 colheres (sopa) de cebola ralada
2 colheres (sopa) de salsa picada
2 colheres (sopa) de azeite
½ unidade de limão pequeno
1 colher (sopa) de semente de linhaça
sal a gosto

Modo de fazer
Limpe as sementes de abóbora e de melão. 

Lave-as, salgue-as, umedeça-as e leve ao forno 
preaquecido por aproximadamente 40 minu-
tos. Mexa algumas vezes até fi carem torradas 
e crocantes. Reserve-as. Corte o tomate em 
cubos pequenos. Reserve. Em um recipiente, 
misture o repolho, a cenoura, o tomate, a ce-
bola e a salsa. Tempere com azeite e limão. Co-
loque no liquidifi cador as sementes torradas, 
as sementes de linhaça e triture levemente. 
Adicione à salada no momento de servir.

Receita do trabalho educa  vo sobre rea-
proveitamento de alimentos desenvolvido 
pelas alunas do curso de Enfermagem das 
FIPA na Unidade de Saúde da Família “Dr. 
José Rocha”, em Catanduva.

C U L I N Á R I A

Salada com sementesSalada com sementes

Invenções e descobertas do século XX

mais gás carbônico da atmosfera que a agricul-
tura “tradicional”? Se toda a produção de soja 
e milho dos EUA fosse orgânica, cerca de 240 
bilhões de quilos de gás carbônico seriam re-
movidos da atmosfera. Portanto, incen  ve o 
comércio de orgânicos para que os preços pos-
sam cair com o tempo.

29. ANDE MENOS DE CARRO. Use menos o 
carro e mais o transporte cole  vo ou o limpo 
(bicicleta ou a pé). Se você deixar o carro em 
casa duas vezes por semana, deixará de emi  r 
700 quilos de poluentes por ano.

30. NÃO DEIXE O BAGAGEIRO VAZIO EM 
CIMA DO CARRO. Qualquer peso extra no car-
ro causa aumento no consumo de combus  vel. 
Um bagageiro vazio gasta 10% a mais de com-
bus  vel, devido ao seu peso e aumento da re-
sistência do ar. 

Con  nua na próxima edição.
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O Coordenador do curso de 
Educação Física das FIPA, Antônio 
Lourival Lourenço, representante 
do Conselho Regional de Educação 
Física (CREF), par  cipou da sessão 
da Câmara de Vereadores de Ca-
tanduva dia 31 de agosto úl  mo.

Dentre os assuntos abordados, 
a importância do profi ssional de 
Educação Física na sociedade. “O 
profi ssional de Educação Física de-
sempenha papel fundamental em 
nossa sociedade e é responsável 

Coordenador da Educação Física fala 
na Câmara sobre a profissão

por orientar, avaliar e controlar 
a  vidades  sicas regulares que 
contemplem tanto a saúde quanto 
o lazer da população, seja ela for-
mada por crianças, jovens, adultos 
ou idosos”, destacou Lourenço.

O Coordenador disse também 
que como em qualquer outra pro-
fi ssão “é necessário o reconheci-
mento da categoria não só pelo 
governo, mas pela sociedade como 
um todo, buscando uma maior va-
lorização desse profi ssional”.

O convite para que 
Lourenço falasse na Câ-
mara par  u do vereador 
Nelson Lopes Mar  ns 
(PSDB), que apresentou 
requerimento solicitando 
a presença do profi ssional. 
Mar  ns lembrou que em 
1° de setembro é come-
morado o Dia do Profi s-
sional de Educação Física, 
profi ssão regulamentada 
por lei desde 1998.

Alunos ouvem Educador Físico

Educação Física participa da Corrida 
Internacional Matilat-Nardini

FIPA abre inscrições para 
vestibulares 2011 

FIPA distribui folheto de prevenção 
contra a gripe H1N1O Educador Físico João César 

de Moraes, formado em 1995 
pelo curso de Educação Física das 
FIPA, falou aos alunos sobre a pro-
fi ssão dia 1º de setembro, 
quando foi comemorado o 
Dia do Profi ssional de Edu-
cação Física.

Proprietário da Ellos 
Academia, João César con-
tou aos alunos sua trajetó-
ria profi ssional, lembran-
do da vida acadêmica e 
de sua ida a São Paulo em 
busca de estágios e apri-

O curso de Educação Física das 
FIPA, com 80 alunos, par  cipou da 
Corrida Internacional Ma  lat-Nardi-
ni e Corrida Kids, dia 22 de agosto. 

Sob a coordenação da Profª 
Maria Ângela Figueiredo Tuma, da 
disciplina Nutrição Espor  va, 10 
alunos par  ciparam da prova e os 
demais desenvolveram trabalhos 
inerentes ao currículo: orientação 

As inscrições para os ves  bulares 2011 das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) para os cursos de Administração, Direito, Educação Física, En-
fermagem e Medicina estão abertas. A responsabilidade é da VUNESP.

As inscrições para o Ves  bular Unifi cado para os cursos de Administra-
ção, Direito, Educação Física e Enfermagem estarão abertas até 12 de no-
vembro, disponíveis exclusivamente pela internet, pelo site www.vunesp.
com.br Mais informações pelo telefone 0800-772-5393.

A prova será aplicada em Catanduva, no Campus I, na Rua Seminário 
281, Bairro São Francisco, no dia 11/12/2010.

As inscrições para o ves  bular do curso de Medicina estarão abertas até 
05 de novembro. As provas serão aplicadas em Catanduva e São Paulo nos 
dias 06 e 07/12/2010.  Os editais completos dos dois ves  bulares estão dis-
poníveis no site www.fi pa.com.br

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA), atendendo re-
comendação do Ministério Públi-
co do Trabalho/Núcleo de Defesa 
do Meio Ambiente do Trabalho, 
confeccionou e distribuiu a seus 
alunos um folheto de prevenção 
contra a gripe H1N1.

No folheto há um histórico 
sobre a gripe, sintomas, formas 
de contágio e de proteção, tra-
tamento e recomendações para 
prevenção. Informa, ainda, os 
horários de funcionamento do 
Serviço de Medicina do Traba-
lho dos hospitais Padre Albino 
e Emílio Carlos, para efeito de 
orientação e encaminhamento.

“No ano passado, a Direção 
Geral determinou que fossem 
tomadas todas as providências 
necessárias e recomendadas de 
prevenção contra a gripe. Esse 
folheto é a con  nuidade das 
nossas ações preven  vas”, disse 
a Coordenadora Pedagógica das 
FIPA, Drª Dulce Vendrúscolo.

moramento. Ele disse aos alunos 
da importância de se ter foco na 
profi ssão, do aperfeiçoamento e 
da valorização profi ssional.

nutricional, pesquisa, aquecimen-
to dos atletas, organização da Cor-
rida Kids e fi scais de percurso. 

O projeto de extensão contou 
com a colaboração  dos professo-
res Vagner Alexandre Marques, 
da disciplina de Atle  smo, Lucia-
no Marcos da Silva, disciplina de 
Ginás  ca, e Luciana de Carvalho 
Leite, Coordenadora de Extensão.

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Educador frisou sobre a importância do foco na profi ssão

Alunos par  ciparam da prova e desenvolveram trabalhos inerentes ao currículo

Coordenador falou sobre a importância do profi ssional na sociedade

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

ReproduçãoReprodução
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A Fundação Padre Albino ini-
ciou dia 20 de setembro a XIX 
Semana Monsenhor Albino com 
a outorga dos Troféus Fundação 
Padre Albino e Monsenhor Albino, 
em solenidade realizada no Cam-
pus I das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA), às 20h00.

O Troféu Monsenhor Albino foi 
entregue ao Sr. José Pedro Mot-
ta Salles, Membro Conselheiro 
da Fundação Padre Albino des-
de 1969. Esse troféu é entregue 

Fundação inicia Semana Monsenhor Albino 
com entrega de troféus

anualmente a pessoa ou en  da-
de que contribua (ou tenha con-
tribuído) de maneira efe  va com 
os obje  vos da Fundação Padre 
Albino. No ato, Sr. José Pedro 
foi representado pelos fi lhos, Dr. 
Bento Geraldo Salles Neto e Edu-
ardo Zancaner Salles.

O Troféu Fundação Padre Albi-
no foi entregue ao Dr. Constante 
Frederico (Ico) Ceneviva Júnior, 
professor nos cursos de Educação 
Física, Administração e Direito e 

Diretor das Faculdades de 
Administração e Educação 
Física, além de Assessor Edu-
cacional da Fundação. O Tro-
féu Fundação Padre Albino é 
des  nado aos membros que 
compõem a Fundação Padre 
Albino, aos seus funcionários 
que, de uma forma ou de 
outra, se destaquem em a  -
vidades em prol da Fundação 
Padre Albino, colaborando 
para o engrandecimento e 
progresso dela.

Ao fi nal da solenidade 
houve apresentação do Coral 
Moki   Okada. 

Direito lança parceria com o Procon

Educação Física realiza o 
I Fórum Paulista de Sustentabilidade

Em evento promovido dia 22 
de setembro, o curso de Direito das 
FIPA anunciou sua parceria com o 
PROCON e comemorou os 20 anos 
do Código de Defesa do Consumi-
dor. A cerimônia contou com a pre-
sença do Presidente da Diretoria 
Administra  va da Fundação Padre 
Albino, Dr. Geraldo Paiva de Olivei-
ra, além de autoridades e alunos.

Na abertura da solenidade, o 
Coordenador do curso, Dr. Donize   
Pereira, destacou a importância da 
parceria com o PROCON, cuja viabili-
zação promoverá uma maior intera-
ção com a comunidade catanduven-
se, consolidando o perfi l do curso, de 
promover ações em prol dos menos 
assis  dos. Sobre a importância do Có-
digo de Defesa do Consumidor, enfa-
 zou a mudança nos paradigmas em 

relação às relações de consumo, com 
o incremento da conciliação como 
forma de resolução de confl itos.

A seguir foram proferidas duas 
palestras e, ao fi nal, houve debates 
das teses defendidas pelos pales-
trantes.

Na primeira palestra, Os 20 
anos do Código de Defesa do Con-
sumidor e a atuação do PROCON, 

O curso de Educação Física das 
FIPA e o CREF/SP – Conselho Regio-
nal de Educação Física realizaram 
dia 20 de setembro, às 20h00, no 
anfi teatro da EE Barão do Rio Bran-
co, em Catanduva, o I Fórum Paulis-
ta de Sustentabilidade da Educação 
Física e do Esporte na Escola. A a  -
vidade fez parte da programação 
da XIX Semana Monsenhor Albino.

De acordo com o Coordena-
dor do curso de Educação Física 
e Conselheiro do CREF, Antonio 
Lourival Lourenço, mais de 400 
pessoas par  ciparam do Fórum, 
entre acadêmicos de Educação Fí-
sica e Pedagogia, professores das 
Redes Municipal e Estadual de En-
sino e interessados.

As palestras foram feitas pelo 
Prof. Flávio Delmanto, presidente 
licenciado do CREF, Profª Regina Lo-
pes, da Diretoria Regional de Educa-

Dr. José Ricardo de Bastos mostrou 
o panorama anterior e atual das re-
lações de consumo, enfa  zando a 
importância da mobilização social 
em torno do assunto e a atuação do 
PROCON. Dr. Ricardo é Técnico de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
da Fundação PROCON/SP, Coorde-
nador do Observatório Social das 
Relações de Consumo (2006/2007).

A palestra de encerramento, 
As perspec  vas nas relações de 
consumo e os 20 anos do Código 
de Defesa do Consumidor, fi cou 
a cargo do Dr. José Luiz Bednarski, 
que abordou as principais caracte-
rís  cas da atuação administra  va e 
judicial na prevenção e defesa dos 
direitos do consumidor, destacando 
a trajetória de sucesso do Código de 
Defesa do Consumidor e a mudança 
de comportamento de seu principal 
benefi ciário. Dr. José Luiz é Promo-
tor de Jus  ça no Estado de São Pau-
lo desde dezembro de 1997. Exerce 
o cargo de Promotor de Jus  ça do 
Consumidor de Jacareí (SP) há mais 
de 10 anos.

A a  vidade fez parte da pro-
gramação da XIX Semana Monse-
nhor Albino.

ção, Prof. Luciano Marcos da Silva, 
da Secretaria Municipal de Educa-
ção, Prof. Marcelo Heeren, do curso 
de Educação Física das FIPA, e pela 
Profª Drª Sheila Ap. Silva, da Univer-
sidade São Judas Tadeu

O Fórum teve o obje  vo de 
apresentar elementos que pos-
sam contribuir com refl exões que 
buscam analisar e discu  r aspec-
tos em relação à ressignifi cação da 
educação  sica escolar. De acordo 
com o CREF, “tal a  tude é ampara-
da na jus  fi ca  va em que devemos 
assegurar o direito cons  tucional 
de crianças e jovens receberem 
aulas de qualidade nas escolas e 
que a este componente curricular 
seja assegurada a permanência 
incondicional como elemento de 
grande signifi cado para a formação 
dos alunos, visto que este tem uma 
direção educa  va”.

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante e Dr. Constante 
Frederico Ceneviva Júnior: Troféu Fundação Padre Albino

Dr. Antonio Hercules, Dr. Bento Geraldo Salles Neto e 
Eduardo Zancaner Salles: Troféu Monsenhor Albino

Os palestrantes e o Coordenador do curso de Direito (ao centro)

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação
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O curso de Enfermagem das 
FIPA foi estrelado na avaliação de 
cursos superiores realizada pelo 
Guia do Estudante, da Editora 
Abril, e constará da publicação GE 
Profi ssões Ves  bular 2011, que 
passa a circular nas bancas a par  r 
do dia 5 de outubro. O curso rece-
beu 3 estrelas.

Realizada anualmente, a ava-
liação envolve um extenso traba-
lho, que se desenrola ao longo de 
nove meses e conta com 19 profi s-
sionais, além de 3.008 pareceris-
tas. Os pareceristas são professo-
res e coordenadores de cursos que 
possuem currículo cadastrado na 
Plataforma La  es do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Cien-
 fi co e Tecnológico (CNPq) e que 

constam do Banco de Avaliadores 
do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (BASis), do 
MEC.

Enfermagem recebe selo de qualidade 
do Guia do Estudante

A avaliação do Guia do Estu-
dante acaba sendo uma pesquisa 
de opinião. De acordo com Fa-
bio Volpe, Diretor de Redação do 
Guia do Estudante, uma pesquisa 
de opinião feita com especialistas 
no assunto. “O Guia do Estudan-
te considera que não há ninguém 
melhor do que os próprios mem-
bros da comunidade acadêmica 
para avaliar os cursos. Esse mé-
todo, conhecido como avaliação 
por pares, é também adotado por 
várias publicações estrangeiras 
na elaboração de seus rankings, 
como a revista US News & World 
Report e os jornais El Mundo e The 
Times”, ressalta ele.

Após reunir os conceitos para 
todos os cursos que par  ciparam 
da avaliação, as informações são 
encaminhadas ao Ibope Inteligên-
cia, responsável pela consultoria 
técnica na coleta, sistema  zação e 
análise de dados. As estrelas que 
cada curso recebe é resultado da 
média das notas dadas pelos pare-
ceristas.

Cada curso é avaliado, no mí-
nimo, por cinco pareceristas. São, 
portanto, cinco notas e somente 
são publicados no guia aqueles 

que conquistaram três, quatro ou 
cinco estrelas. Após o fi nal do pro-
cesso, o resultado da avaliação é 
verifi cado pela Pricewaterhouse-
Coopers.

Das 1.439 ins  tuições conside-
radas pelo Guia, 651 foram estre-
ladas; de 10.049 cursos avaliados, 

4.146 cursos foram estrelados.
O curso de Enfermagem das 

Faculdades Integradas Padre Al-
bino (FIPA) oferece 70 vagas no 
turno noturno. As inscrições para 
o Ves  bular 2011 podem ser fei-
tas até 12/11/2010 através do site 
www.fi pa.com.br

Dia 21 de setembro, acadêmi-
cos do curso de Enfermagem das 
Faculdades Integradas Padre Albi-
no (FIPA) realizaram, das 8h00 às 
16h00, atendimentos aos moto-
ristas de veículos de carga na sede 
Polícia Rodoviária de Catanduva, na 
Rodovia Washington Luís. 

A Coordenadora do curso, Jus-
sara Sperandio, informou que os 
acadêmicos, orientados por docen-
tes, realizaram atendi-
mentos assistenciais e 
de educação em saúde, 
que incluíram aferição 
de pressão arterial, 
glicosimetria, antropo-
metria, com cálculos do 
índice de massa corpó-
rea, educação em saú-
de em hipertensão e 
diabetes.

29 alunos da gradu-
ação em Enfermagem 

O curso de Administração das 
Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA) realizou dias 21 e 28 de agos-
to, das 13h00 às 17h00, no Campus 
I, a 5ª Vivência de Pesquisa.

A Profª Drª Sílvia Ibiraci de Souza 
Leite, Coordenadora de Pesquisa do 
curso de Administração, disse que o 
obje  vo foi estreitar os horizontes 
do aluno com o universo cien  fi co, 
através de aulas exposi  vas e prá-
 cas que permi  ram um contato 

inicial com a pesquisa, compreen-
dendo, de modo geral, as diferen-
tes formas de pesquisar e 
como realizar a sistema  za-
ção e redação de um traba-
lho cien  fi co, assim como 
a leitura e interpretação de 
gráfi cos e tabelas. 

Cada par  cipante vi-
venciou a pesquisa cien  -
fi ca através de ações onde 
ele próprio, em grupo, pode 

Dia 10 de setembro, às 19h30, 
no Teatro Municipal, o curso de 
Administração das FIPA promoveu 
o 6º Seminário sobre inclusão de 
defi cientes no mercado de traba-
lho. A a  vidade fez parte da Sema-
na do Administrador.

O seminário foi aberto com a 
exibição de um fi lme sobre a difi -
culdade de superar obstáculos. Em 
seguida, a presidente do Conselho 
Municipal dos Defi cientes, Maura 
Guerreiro, fez um relatório das a  -
vidades do conselho e seus obje-
 vos e falou sobre empresas que 

procuram pela APAE de 
Catanduva, en  dade 
onde é diretora, para 
contratação de defi -
cientes. Houve, ainda, 
apresentação do coral 
da APE, composto por 
quinze alunos.

A Profª Oléa Jorge, 
representante da Pre-
feitura de Catanduva, 

Saúde do caminhoneiro

5ª Vivência de Pesquisa

Administração promove seminário sobre 
deficiente físico x mercado de trabalho

par  ciparam da a  vidade e aten-
deram 97 caminhoneiros, sendo 
que 18 deles estavam com a pres-
são arterial acima de 140/90 mmHg  
e quatro com a glicemia acima 
dos valores normais. Todos foram 
orientados a procurar atendimento 
médico.

A a  vidade fez parte da progra-
mação da XIX Semana Monsenhor 
Albino.

coletar e analisar dados referentes a 
um tema, escolhido pelos integran-
tes do mesmo. “A par  r desta vivên-
cia, acredita-se que o par  cipante 
seja capaz de compreender, de um 
modo amplo, as diferentes formas 
de pesquisar e como se procede a 
sistema  zação e redação de um tra-
balho cien  fi co”, frisou Profª Sílvia. 

O curso teve 96 inscrições, sen-
do 72 alunos das FIPA e 24 alunos 
de outras IES. Os alunos receberam 
um cer  fi cado de 20 horas em a  -
vidades de pesquisa.

fez uma breve explanação sobre 
as a  vidades desenvolvidas pelo 
município em bene  cio dos defi -
cientes  sicos e as propostas para 
o futuro. Pessoas portadoras de 
defi ciências falaram sobre as difi -
culdades encontradas no trabalho 
e representantes de empresas so-
bre suas estratégias internas para 
receber e integrar os defi cientes.

O seminário foi coordenado 
pelos professores Laércio Pereira 
da Silva e Cléber Peres e todas as 
a  vidades apresentadas pelos alu-
nos do 2º, 3º e 4º anos do curso.

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Motoristas foram atendidos e orientados

Apresentação do coral da APAE Curso teve par  cipação de alunos das FIPA e de outras IES

DivulgaçãoDivulgação
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As Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) realizam de 21 a 23 
de outubro próximo, no Campus 
Sede, o seu IV Congresso de Ini-
ciação Cien  fi ca e o III Workshop 
de Pós-graduação. As inscrições 
irão de 10 de setembro a 06 de 
outubro para trabalhos e de 10 
de setembro a 22 de outubro, às 
12h00, para alunos ouvintes, ex-
clusivamente através do site www.
fundacaopadrealbino.org.br/cic A 
taxa é de R$ 20,00.

FIPA realiza IV Congresso de Iniciação 
Científica e III Workshop de Pós-Graduação

O Congresso será aberto no dia 
21, às 19h30, no Teatro Municipal, 
com a palestra Fatores essenciais 
para o sucesso profi ssional, pelo 
Prof. José Donizete Biase, segui-
da de apresentação da Orquestra 
Sinfônica de Catanduva. Os traba-
lhos serão apresentados no dia 22 
das 8h00 às 17h00 e das 19h00 às 
22h00 no Campus Sede, onde, no 
dia 23, a par  r das 9h00, haverá a 
solenidade de premiação e encer-
ramento.

De acordo com a Profª Drª Ma-
ria Luiza Rosa, Coordenadora do 
Núcleo de Pesquisa das FIPA, estão 
aptas a par  cipar do Congresso, 
representadas por seus alunos 
de graduação e pós-graduação, 
devidamente inscritos e por elas 
autorizados, as ins  tuições cre-
denciadas para o ensino superior 
nacionais, privadas e públicas, as-
sim como, na condição de orienta-
dores, professores pesquisadores 
- nacionais e estrangeiros.

Profª Maria Luiza informa tam-
bém que poderão par  cipar os 
alunos de graduação, desde que 
regularmente matriculados em 
Ins  tuições de Ensino Superior, 
bolsistas ou não, de agências de 

fomento à pesquisa.
Os trabalhos deverão estar 

enquadrados em três áreas do co-
nhecimento – Ciências Biológicas/
Saúde, Ciências Humanas/Tecno-
lógicas e Ciências Exatas e serão 
considerados sob duas categorias 
- apresentação oral e em painéis.

As pessoas interessadas em 
mais informações devem enviar 
mensagem através do site do 
evento pelo e-mail cic@fi pa.com.
br ou através dos telefones 17 – 
3311.3381 ou 3311.3328.

O Teatro Municipal está locali-
zado na Rua 14 de abril, 50, Jardim 
do Bosque; o Campus Sede das 
FIPA na Rua dos Estudantes, 225, 
Parque Iracema, em Catanduva.

Direito faz campanha 
pelo voto consciente

Hipertensão é tema de palestra 
do curso de Enfermagem

Professora da Medicina participa de 
Congresso de Neurologia

O curso de Direito das Faculda-
des Integradas Padre Albino (FIPA) 
está fazendo uma campanha para 
divulgar a necessidade do voto cons-
ciente. O obje  vo é alertar o cida-
dão sobre a importância do voto nas 
eleições de outubro próximo.

O Coordenador do curso, Dr. 
Donize   Pereira, ressaltou a im-
portância da inicia  va, que vem 
sendo desenvolvida desde 2006 
pelo professor de Direito Cons  tu-
cional do curso, Dr. Fábio Can  zani 
Gomes, com distribuição pública de 
folhetos e palestras nas escolas do 
município e região, com conteúdo 
elucida  vo e de es  mulo ao voto 
consciente. “O projeto tem como 
público alvo principalmente os 
jovens, que exercem papel deci-
sivo nas eleições, pois trazem em 
si a prerroga  va de atuar como 
mul  plicadores das novas ideias, 
tornando-se principais agentes de 
difusão das propostas apresenta-
das”, ressaltou Donize  .

Três palestras foram realiza-
das - dia 15, às 21h00, para os alu-
nos do curso pré-ves  bular “Sala 
Extra”, a  vidade de extensão do 
curso de Medicina das Faculdades 

O curso de Enfermagem das 
Faculdades Integradas Padre Al-
bino (FIPA), através do projeto de 
extensão Educação em Saúde à Co-
munidade de Catanduva 
– Hipertensão Arterial e 
Diabetes, fez palestra dia 
23 de setembro sobre hi-
pertensão arterial na 32ª 
Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes do Traba-
lho/SIPAT da Rede Nacional 
de Energia.

A palestrante foi a alu-
na Sandra Eduarda Rodero 
do Prado, sob a coorde-

Drª Eliana Meire Melhado, pro-
fessora do curso de Medicina das 
Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA), par  cipou do XXIV Congresso 
Brasileiro de Neurologia da Academia 
Brasileira de Neurologia realizado no 
Rio de Janeiro de 24 a 27 de agosto.

Drª Eliana foi debatedora de tra-
balhos cien  fi cos apresentados 
na forma de pôsteres, par  ci-
pou como palestrante da mesa 
redonda Cefaleia em condições 
especiais: cefaleia na gravidez e 
amamentação, onde expôs vá-
rios aspectos importantes da ce-
faleia na grávida, a relevância de 
se realizar o diagnós  co correto 
entre cefaleias primárias e se-

Integradas Padre Albino (FIPA), dia 
16, para os alunos da escola Dino-
rah Silveira Borges, às 10 horas, e  
dia 30 de setembro, às 10h00, no 
Colégio de Aplicação.

O Coordenador lembrou que 
o curso de Direito das Faculdades 
Integradas Padre Albino tem como 
caracterís  ca de sua atuação e parte 
cons  tu  va de sua missão interagir 
com a comunidade catanduvense 
para difundir os direitos e prerroga-
 vas inerentes ao exercício pleno da 

cidadania. “Incen  var o voto cons-
ciente é uma a  vidade essencial 
para a  ngir tais obje  vos”, fi nalizou.

Dia 28 de agosto, durante o IV 
Encontro de Extensão das FIPA, o 
projeto foi apresentado pela aluna 
Beatriz Dalcino, do terceiro ano do 
curso, que expôs como serão de-
senvolvidas as eleições, bem como 
as funções específi cas de cada 
postulante aos respec  vos cargos 
ele  vos, conclamando o público, 
de quase duzentas pessoas, a u  li-
zarem-se do seu direito ao voto de 
forma consciente, para, assim, me-
lhorar as polí  cas públicas a serem 
adotadas e a um aprimoramento 
das ins  tuições democrá  cas.

nação da Profª Maristela Ap. Magri 
Magagnini. Após, foi aferida a pres-
são arterial de todos os 30 par  ci-
pantes da palestra.

cundárias e a importância do trata-
mento, que é limitado, devido a pre-
sença do feto. Na palestra, orientou 
que o tratamento não medicamen-
toso sempre deve ser ins  tuído e o 
medicamentoso seguir regras sobre 
drogas que seriam mais seguras du-
rante a gravidez e amamentação.

Prof. Fábio e alunos fazem palestra em escola

Prof. Fábio e alunos fazem palestra em escola

DivulgaçãoDivulgação
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Dra. Eliana com alunos da Medicina que apresentaram 
trabalhos no Congresso
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A Comissão de Residência Mé-
dica (COREME) do curso de Me-
dicina das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA) foi convidada 
pela Comissão Estadual de Resi-
dência Médica (CEREM) a organi-
zar uma equipe de docentes para 
a realização de vistorias de creden-
ciamento a programas de Residên-
cia Médica junto à Faculdade de 
Medicina de Rio Preto (FAMERP).

De acordo com o Prof. Dr. Car-
los Elysio Castro Corrêa, Coorde-

COREME faz vistorias de credenciamento
nador da Comissão de Residência 
Médica das FIPA, a COREME já 
realizou vistorias para credencia-
mento de programas de Residên-
cia junto ao curso de Medicina da 
UNICAMP, Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto/USP, Faculdade 
de Medicina da UNIARA, Hospital 
Regional de Presidente Prudente 
e, pela segunda vez, na FAMERP.

“A confi ança na nossa Ins  tui-
ção para a realização de vistorias 
para credenciamento se deve ao 

fato da reconhecida capacitação 
e  tulação de nossos docentes do 
curso de Medicina, assim como 
pela excelência dos serviços de nos-
sos hospitais de ensino, que têm 
sido constantemente aprimorados, 
a  ngindo caráter de excelência, 
graças à coordenação e efi ciência 
dos gestores da Fundação Padre 
Albino e das FIPA, da Coordenação 
do curso de Medicina, dos nossos 
docentes e, sobretudo, dos gesto-
res dos nossos hospitais de ensino”, 
ressalta Dr. Carlos Correa.

O Coordenador informa que, 
pela qualidade dos seus progra-
mas de Residência Médica, as FIPA 
ob  veram 13 (treze) novas bolsas 
para médicos residentes em 2010, 
no Projeto Pró-Residência, através 
dos Ministérios da Saúde e da Edu-
cação. São Programas de Residên-
cia em Medicina Intensiva Adulto 
(2 bolsas), Medicina Intensiva Pe-
diátrica (2 bolsas), para aumento 
de vagas para Cirurgia Geral (3 

bolsas), para Obstetrícia e Gineco-
logia (2 bolsas), Clínica Médica (2 
bolsas) e Pediatria (2 bolsas). “Os 
Programas já estão credenciados 
pela Comissão Nacional de Resi-
dência Médica e as bolsas sendo 
u  lizadas”, completou.

Dr. Carlos Correa adiantou que, 
para 2011, foram solicitadas mais 
bolsas dentro do Projeto “Pró-Re-
sidência” nas áreas de Ortopedia, 
Anestesiologia, Medicina de Fa-
mília e Comunidade, Cirurgia do 
Aparelho Digestório, Cirurgia do 
Trauma e Neonatologia.

O Coordenador da Comissão 
de Residência Médica das FIPA 
enfa  za que a criação de novos 
programas de Residência Médica 
e a consequente ampliação do nú-
mero de bolsas proporcionam aos 
egressos de Medicina mais opor-
tunidades de especialização. “Com 
isso, aprimora-se o nosso curso de 
Medicina e melhora o atendimen-
to da nossa população”, conclui.

Educação Física desenvolve projeto 
com dependentes químicos

Recanto inaugura nova praça e gruta

Baile Country

Doação ao Recanto

O curso de Educação Física 
das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) está desenvolvendo 
um projeto com os integrantes 
da Clínica de Reabilitação para 
dependentes químicos da Igreja 
Imaculada Conceição, de Catan-
duva, através de a  vidades espor-
 vas, de condicionamento  sico 

e lúdico, além de avaliações dos 
componentes da ap  dão  sica re-
lacionados à saúde.

O projeto, desenvolvido aos 
sábados e domingos, foi iniciado 
em abril úl  mo e é coordenado 
pelo Prof. Ms. Marcelo Velloso 
Heeren, com a par  cipação dos 
alunos Júlio César Parente e Lu-
ciane de Oliveira Neves, do 3º 
ano, e Anderson Roberto Nasci-
mento e Wilma Perpétua de Oli-
veira, do 1º ano.

O Recanto Monsenhor Albino 
inaugurou dia 24 de setembro, às 
10h00, com missa, a sua praça in-
terna e gruta. A a  vidade fez parte 
da programação da XIX Semana 
Monsenhor Albino.

A missa foi concelebrada pelos 
padres Fábio Marçaro de Paula e 
Valdir Forin e contou com a par  -
cipação de diretores e mem-
bros conselheiros da Fun-
dação, internos do Recanto, 
funcionários e colaboradores.

Após a missa Pe. Fábio 
procedeu a bênção da deno-
minada Praça da Amizade e 
da gruta de Nossa Senhora de 
Lourdes, com água da cidade 
de Lourdes (França). O proje-
to da praça e gruta é da arqui-

Dia 25 de agosto, das 15h00 às 16h30, no refeitório totalmente de-
corado, foi realizado o VII Baile Country no Recanto Monsenhor Albino.

Animados pela dupla Carlos e Marcelo, os idosos se diver  ram ao 
som de músicas sertanejas an  gas.

O Grupo de Coroinhas São Domingos Sávio, da Igreja Matriz de São 
Domingos, visitou o Recanto Monsenhor Albino dia 21 de agosto quando 
entregou produtos arrecadados - creme dental, sabonetes, detergentes 
e papel higiênico.

A Supervisora Irmã Anália Nunes recebeu a doação e acompanhou o 
grupo na visita aos idosos.

De acordo com o Prof. Marcelo, 
“durante os cinco meses de a  vi-
dades já ob  vemos alguns resulta-
dos interessantes.” Ele explica que 
todos os indivíduos que integram 
as casas de reabilitação - homens 
e mulheres - já apresentam altera-
ção no controle da pressão arterial 
e da frequência cardíaca. “Adicio-
nalmente, as mulheres demons-
tram uma capacidade  sica muito 
abaixo do mínimo necessário para 
uma boa saúde, fato não observa-
do com os homens. Nesse sen  do, 
o obje  vo do projeto é melhorar a 
condição de saúde dessas pessoas 
através da prá  ca de a  vidades  -
sicas”, ressalta.

Os resultados do projeto se-
rão apresentados no Trabalho de 
Conclusão de curso dos alunos do 
3º ano do curso.

teta Ariana Basto.
Irmã Anália Nunes, Supervisora 

do Recanto, informou que a refor-
ma, feita com recursos da Funda-
ção Padre Albino e doações, era 
necessária para que a praça atenda 
melhor aos idosos, já que muitas 
a  vidades são realizadas naquele 
local. “A an  ga praça  nha muitos 
buracos, poucos bancos e as raízes 
das árvores estavam salientes e 
traziam riscos”, completa ela.

A praça tem novos bancos, a 
gruta e paisagismo e, agora, me-
lhores condições para aproveita-
mento dos idosos, ressalta Irmã 
Anália.

A gruta a Nossa Senhora de Lourdes, no Recanto

Irmã Anália recebe a doação do grupo de coroinhas

O interior da gruta

ArquivoArquivo
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601

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

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

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

CIRURGIA GERAL E 
GASTROENTEROLOGIA

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

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, 
REPARADORA, TRAUMATISMO 

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

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

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

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

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

GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959. - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 162
Fone: 17 - 3522.5748

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

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

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

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

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

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA 
E LENTES DE CONTATO

•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289. - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400.
Fone: 3521 7558
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963. - Fone: 3522 4070
•Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625. - Fone: 3522 1116

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Antônio Carlos Alonso Braido
Rua Belém, 440 - Fone: 3523.1899
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA 
E ESTUDO DOS FLUXOS

•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 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: 3524 6500 – 3522 7601

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

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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Os hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino promoveram um chá 
da tarde no úl  mo dia 23 de se-
tembro, às 15h30, na Sociedade 
Espanhola. Na ocasião, os presen-
tes puderam conferir aos desfi les 
da Ouromil (jóias), Ivone Jacomin 
(roupas) e Lessô (calçados).

O obje  vo do evento foi anga-
riar fundos para as ações de hu-
manização que visam, por meio 
de entretenimento, informação 

Hospitais realizam evento pró ações 
de humanização hospitalar

educacional e readequações  -
sicas e tecnológicas, a melhoria 
da qualidade do atendimento em 
saúde.

De acordo com a gestora dos 
hospitais, Renata Armiato, o Mi-
nistério da Saúde mantém o Pro-
grama Nacional de Humanização 
da Assistência Hospitalar como 
forma de enfrentar os grandes de-
safi os de melhoria da qualidade 
de atendimento. “Recentemente, 

a diretoria da Fundação nomeou 
um Comitê e Comissões de Huma-
nização para o desenvolvimento 
de a  vidades e projetos como, por 
exemplo, o Chá da Humanização”, 
entre outros eventos em datas co-
memora  vas, explica. 

Assim como o Ministério, os 
Hospitais da Fundação têm o ob-
je  vo de transformar o modo de 
se fazer assistência hospitalar com 
humanização. 

Nova CIPA do Hospital Padre Albino

Santa Casa de Espetáculos

Simpósio de Curativos

A nova Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes/CIPA, ges-
tão 2010/2011, do Hospital Padre 
Albino tomou posse no úl  mo dia 
16 de julho. 

Os novos membros da CIPA são 
Adriana Aparecida Bianchi Tanaka, 
Renata Aparecida Rocha Bugat-
 , Andressa Alves Molina, Denise 

González Stellu    de Faria, Jeff er-
son Rodrigo Urbano Alves, Rodrigo 
Manzoni (efe  vos), Carlos Henrique 
Ornellas, Daniela Carolina Leão Lo-
pes, Maria de Lourdes dos Santos, 
Renata Pereira Guedes Vianna, Luis 

A Enfermeira da Qualidade do 
Hospital Padre Albino, Adriana Bian-
chi, e o Jornalista Mauro Assi par  -
ciparam dia 26 de agosto, às 9h00, 
em Votuporanga, no auditório do 
Espaço Unifev Saúde, 
da apresentação do 
projeto Santa Casa de 
Espetáculos, promovida 
pela FEHOSP – Federa-
ção das Santas Casas e 
Hospitais Benefi centes 
do Estado de São Paulo.

Direcionado a ges-
tores de hospitais fi lan-
trópicos, o projeto do 

Os hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino realizaram o quinto 
simpósio do grupo de cura  vos no 
dia 17 de setembro, às 7h30, no 
auditório de eventos do Campus I 
das FIPA.

As lesões de pele decorrentes 
de queimaduras, a semiologia das 
feridas, cuidados com a pele do 
neonato e do idoso foram alguns 
dos temas abordados durante o 
simpósio.  

Fernando Colla Silva (suplentes).
Os integrantes indicados pelo 

empregador são Daniela Cris  na 
Morelato, Alessandra Aparecida 
Barbosa da Silva, Sebas  ão Laurin-
do, Esmerinda Cavassana da Silva, 
Rosicler Dias Pereira Maglio, Fá  -
ma Pinto Cajuela (efe  vos), Moisés 
Antonio Francisque   , Ana Daniela 
Santana Correa Fernandes, Elias 
Costa Silva, Lucimara Regina de Car-
valho Arlindo (suplentes). 

Amanda Merlei Jacob e Cássia 
Regina Moreira Ferreira são as se-
cretárias.

administrador José Américo Borges 
aborda relevantes assuntos que vi-
sam ampliar e melhorar a relação 
entre as ins  tuições fi lantrópicas e 
a mídia.

Para a enfermeira e assessora 
técnica, Karina Trovarelli, da Politec 
Saúde, o evento reuniu temas im-
portantes. “As palestras foram re-
levantes e com tópicos diferencia-
dos, ou seja, pouco discu  dos em 
congressos e simpósios. A Funda-
ção está de parabéns”, comentou.

O evento, que contou com o 
apoio do Grupo Empório Saúde, 
foi direcionado para acadêmicos e 
profi ssionais da saúde.

O evento contou com o apoio 
de diversos parceiros, entre eles 
a Sociedade Espanhola, a Suco 
Trop, Azzuly, Tarot, Piuka, Cocam 
Café Solúvel, Nova Magazine,  
Buffet Schettini, Boa Ideia, Inter-
couros, Rede Central, Nana Biju, 
Pão & Baguete, Cacau Show, 
C&M, Etc. & Tal, Ma  lat, Casa 
Luz, Koisarada, Kézia Figueiredo, 
Carmen Steff ens, Loren Sid, Arge, 
entre outros.

O simpósio foi direcionado a acadêmicos e profi ssionais da saúde

Os novos membros da CIPA
Mauro, José Américo, Adriana e Mário Bernardes, Administrador 
da Santa Casa de Votuporanga

Parte da equipe de funcionários que organizou e trabalhou no chá DivulgaçãoDivulgação
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A Fundação Padre Albino anun-
ciou na missa de abertura da XIX 
Semana Monsenhor Albino, dia 20 
de setembro úl  mo, que pretende 
iniciar o processo de bea  fi cação 
de Padre Albino. O anúncio foi fei-
to pelo presidente da Diretoria Ad-
ministra  va, Dr. Geraldo Paiva de 
Oliveira, acompanhado do Padre 
Synval Januário, membro honorá-
rio da Fundação.

Dr. Geraldo disse que há tem-
pos a Fundação  nha essa inten-
ção, principalmente em função 
das inúmeras placas de agrade-
cimento por graças alcançadas 
por intercessão de Padre Albino 
colocadas em seu túmulo, no Ce-
mitério Nossa Senhora do Carmo. 
Padre Synval lembrou a fama de 
santo que Padre Albino  nha no 
conceito do povo. “Quando vivo, 
já se falava que ele era um padre 

O Colégio de Aplicação reali-
zou dia 22 de setembro, a par  r 
das 19h30, uma Feira Cultural Es-
panhola, organizada pelos alunos 
do Ensino Fundamental II (6º ao 9º 
ano), cujo ingresso foi um produto 
de higiene.

Na feira, pais, alunos e comuni-
dade puderam saborear comidas 
 picas, assis  r a danças e a  vidades 

culturais. Com a renda da barraca 
de comidas  picas, o Colégio ad-
quiriu fraldas geriátricas, que junta-
mente com os produtos de higiene 
foram doados ao Recanto Monse-
nhor Albino.

Durante a XIX Semana Monse-
nhor Albino, o Colégio promoveu a 
campanha Solidariedade não tem 

O deputado federal 
Antonio Carlos Mendes 
Thame e o deputado 
estadual Geraldo Vi-
nholi, ambos do PSDB, 
candidatos à reeleição, 
visitaram a Fundação 
dia 30 de agosto úl  mo. 
No dia 14 de setembro, 
a visita foi do vereador 
Marcos Crippa (PTB), 
presidente da Câmara 
Municipal de Catandu-
va e candidato a depu-
tado federal. 

Eles foram recebi-
dos pelo presidente da 
Diretoria Administra  -
va, Dr. Geraldo Paiva de 
Oliveira, e diretores.

santo”, lembrou.
O Bispo de Catanduva, D. Ota-

cílio Luziano da Silva, informado, 
submeteu a ideia ao Conselho de 
Presbíteros (que reúne os repre-
sentantes dos padres da Diocese), 
que a aceitou.

Com a Instrução para reali-
zação dos inquéritos diocesanos 
nas causas dos santos (Sanctorum 
Mater) nas mãos, Padre Synval Ja-
nuário explicou como se dá todo o 
processo de bea  fi cação.

O primeiro passo é a contrata-
ção de um especialista, chamado 
postulador da causa, que acom-
panhará o processo e fará a pes-
quisa sobre o candidato junto às 
autoridades diocesanas. Ele pode-
rá ser um sacerdote, religioso ou 
religiosa, membro de sociedade 
de vida apostólica ou leigo(a) peri-
to em Teologia, Direito Canônico e 

História, nomeado pelo 
autor da causa e apro-
vado pelo Bispo. Ele 
deve morar na Diocese.

O processo tem 
duas etapas – a dio-
cesana e a romana. 
Nesta primeira etapa, 
o postulador apresen-
ta ao Bispo Diocesano 
a pe  ção escrita para 
o início da causa. O 
Bispo inves  ga, no 

Fundação vai iniciar processo de 
beatificação de Padre Albino

Colégio de Aplicação realiza 
Feira Cultural Espanhola

Visitas
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idade, quando arrecadou brinque-
dos e roupas de crianças até 3 anos, 
entregues à Pediatria do Hospital 
Padre Albino.

âmbito da Diocese, sobre a vida, 
virtudes, fama de san  dade e 
possíveis milagres de Padre Albi-
no. Há necessidade, também, de 
comprovar a importância eclesial 
da causa.

O Bispo, ainda, deve pedir à 
Conferência Episcopal Regional 
(CNBB Regional) o parecer sobre 
a oportunidade de iniciar a causa. 
Só depois disso publica o pedido 
do postulador através de um edi-
tal fi xado na Catedral ou publica-
do no Bole  m Diocesano. No edi-
tal o Bispo convida todos os fi éis 
a dar no  cias úteis sobre a causa.

Depois de iniciado o processo, 
o Bispo deve nomear os ofi ciais 
que vão nele atuar – delegado 
episcopal, promotor de jus  ça, 
notário e em se tratando de mi-
lagre de cura, médico ou técnico 
pericial.

Durante essa etapa, o postula-
dor deve apresentar as possíveis 
e eventuais difi culdades e será 
responsável pelo uso dos bens fi -
nanceiros oferecidos pela causa. 
A Fundação Padre Albino vai assu-
mir o compromisso fi nanceiro de 
todo o processo.

Encerrada a etapa diocesana 
do processo, este será encami-
nhado ao Va  cano, à Congregação 
para as Causas dos Santos, por um 
portador nomeado pelo Bispo. Aí 

se inicia a fase romana do proces-
so, quando também deverá ter o 
postulador próprio, residente em 
Roma, aprovado pela mesma Con-
gregação.

A bea  fi cação é o primeiro pas-
so rumo à canonização. Para ser 
considerada ofi cialmente beata 
pela Igreja, a pessoa precisa, além 
da san  dade de vida e virtudes 
cristãs em grau histórico, ter fei-
to pelo menos um milagre ou ter 
dado a vida pelo mar  rio.

O  tulo de Beato quer dizer 
que é permi  do prestar-lhe culto 
público. Uma das diferenças entre 
santos e beatos é que o beato tem 
o seu culto limitado a algumas 
regiões, enquanto o santo é cul-
tuado universalmente, em toda a 
Igreja.
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