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Em seu ar  go mensal, o conselheiro Nelson Lopes Mar  ns fala 
sobre a praça Monsenhor Albino, que passou por remodelação e 
está com um visual deslumbrante! Página 02.

Os alunos do 6º ano de Medicina 
das FIPA Fábio Henrique Limonte e 
Marina Teixeira Ramalho Pereira, am-
bos colaboradores em projeto de pes-
quisa desenvolvido no Laboratório de 
Neurociência do curso, levaram parte 
dos resultados do trabalho ao maior 
congresso de área básica dos Estados 
Unidos. Página 07.

O Recanto Monsenhor Albino inaugurou ofi cialmente dia 18 de 
maio a sua lavanderia, reformada para abrigar a lavadora doada 
pelo Estado, através da Secretaria Estadual de Assistência e De-
senvolvimento Social. A reforma foi feita pela Fundação Padre Al-
bino, com colaboração do Fundo de Inves  mento Social e Cultural 
(FISC) da Credicitrus/Coopercitrus. Página 08.

No dia 5 de maio, Dia Mundial de Higienização das Mãos, os 
hospitais Emílio Carlos e Padre Albino sensibilizaram os profi ssio-
nais sobre a importância da  prá  ca na prevenção da transmissão 
de infecções. Foram afi xados banners nas portas de acesso dos 
hospitais, com ênfase na higienização das mãos, segundo reco-
mendações da Organização Mundial de Saúde. Página 09.

O curso de Direito das FIPA rea-
lizou de 10 a 12 de maio o seu VIII 
Encontro de Direitos Humanos. Nos 
três dias houve apresentação de 
trabalhos pelos alunos, lançamento 
do livro “Crimes contra a dignidade 
sexual”, palestras e debates e a pre-
sença do Dr. Marco Aurélio Ubiali 
(foto), deputado federal e presiden-
te da Federação das APAEs do Esta-
do de São Paulo. Página 11.

PALESTRA O curso de Educação Física das FIPA promoveu dia 
02 de maio a palestra O desafi o do professor de Educação Física no 
futebol de alto rendimento, ministrada pelo Prof. Eduardo (Dudu) 
Silva, Preparador Físico do S. C. Corinthians Paulista e ex-aluno do 
curso. Página 06.

Um novo olhar para a Praça da Matriz

Alunos da Medicina participam 
de Congresso nos EUA

Recanto Monsenhor Albino 
inaugura lavanderia 

Hospitais sensibilizam profissionais no 
Dia Mundial de Higienização das Mãos

Direito promove VIII Encontro 
de Direitos Humanos

FIPA nomeia Coordenadores de cursos
A Direção Geral das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) nomeou a Coordenadora Pedagógica e os Coordenado-

res dos cinco cursos, que foram formalmente empossados dia 16 de maio, em solenidade na sede das FIPA. Úl  ma página  
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Nosso padroei-
ro e mentor Padre 
Albino deve estar 
muito contente, 
pois a praça que 
leva seu nome, e 
que é o cartão-pos-
tal, por excelência, 
de nossa Cidade 

Fei  ço, passou por uma extensa remode-
lação e hoje está com um visual deslum-
brante! 

Tudo graças à Prefeitura e ao Padre 
Sylvio, pároco da Igreja Matriz de São 
Domingos e Conselheiro da Fundação 
Padre Albino, que não mediram esforços 
em poder trazer esse novo olhar para tão 
importante peça histórica da região.

Alicerçada bem no coração de Catan-
duva, a Igreja Matriz é um dos pontos 
turís  cos principais da cidade. Abriga, 
nas paredes de seu interior, pinturas do 
renomado ar  sta plás  co brasileiro Be-
nedito Calixto, que retratam dezenas de 
santos e inúmeras passagens bíblicas e 
que resultam em um rico patrimônio his-
tórico. Além de, obviamente, ser visual-
mente majestosa.

A praça onde a igreja está localizada é 
um atra  vo à parte, um local de encontro 
de amigos, de jovens e idosos, e de pais 
que levam seus fi lhos para brincarem 
ao ar livre. Agora, com a reestruturação 
encerrada, não há como negar um novo 
“ar”, mais moderno, mais bonito, mais 

vistoso, para esse espaço que registra 
diariamente grande movimentação de 
pessoas.

A Praça Monsenhor Albino foi reurba-
nizada inteiramente, assim como a parte 
exterior da igreja; as paredes da paróquia 
receberam nova pintura e foi implantada 
nova iluminação, com luzes indiretas em 
pequenos postes distribuídos ao longo do 
passeio público.

O entorno da praça recebeu novo piso, 
mais apropriado para aquela área. Novos 
bancos, mais espaçosos, podem ser con-
feridos, bem como outra escadaria que 
leva para o interior da igreja, com rampa 
apropriada para defi cientes  sicos. E para 
os defi cientes visuais, há ali o piso tá  l ao 
redor da praça. 

O tempo passa, e o desgaste da estru-
tura dos patrimônios públicos natural-
mente aparece; por isso a revitalização é 
necessária – vale ressaltar que o impor-
tante é revitalizar sem “apagar” a obra 
originalmente concebida.

O intuito dessa remodelação foi trazer 
um projeto bem planejado para abrigar 
a praça mais importante de Catanduva, 
aquela que foi o primeiro empreendi-
mento levantado por Monsenhor Albino. 
E assim foi feito!

 E todos nós, moradores desta cidade, 
juntamente com o Padre Albino,  fi camos 
extremamente agradecidos por esta im-
portante revitalização que enriqueceu, 
em muito, a área central de Catanduva.

Um novo olhar para a Praça da Matriz

Nelson Lopes Martins

Aprendi que ninguém é perfeito enquanto não se apaixona.
Aprendi que a vida é dura, mas eu sou mais que ela!
Aprendi que as oportunidades nunca se perdem; aquelas que desperdiças alguém as aproveita.
Aprendi que quando te importas com rancores e amarguras a felicidade vai para outra parte.
Aprendi que devemos sempre dar palavras boas porque amanhã nunca se sabe as que te-

mos que ouvir.
Aprendi que um sorriso é uma maneira econômica de melhorar teu aspecto.
Aprendi que não posso escolher como me sinto, mas posso sempre fazer alguma coisa.
Aprendi que quando o teu fi lho recém-nascido segura o teu dedo na sua mão tente prendê-

-lo para toda a vida.
Aprendi que todos, todos, querem viver no topo da montanha, mas toda a felicidade está 

durante a subida.
Aprendi que temos que aproveitar da viagem e não apenas pensar na chegada.
Aprendi que o melhor é dar conselhos só em duas circunstâncias: quando são pedidos e 

quando deles depende a vida.
Aprendi que quanto menos tempo se desperdiça, mais coisas posso fazer.

Aprendi
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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 - JUNHO

20 – Cleide Aparecida Teciano Ruolla
        Elizabeth Aparecida Rovol  ni
        Milena Fernanda Ribeiro
22 – Clarice Gualdi Beatrice
        Vanessa Perrucini Mariani
23 – Delange Cris  na Costa
24 – Jaquelini Brito Francisco
        Paulo Cesar Fatorelli
        Zilda Aparecida Rodrigues
        Zilda Sousa Pereira Alves
26 – Joseli Aparecida Brighen   Sponhardi
        Kellen Cris  na Bodor
27 – Alessandra Aparecida Marcomini
29 – Maria Aparecida Albino Alves Rosa
        Dr. Wladimir Pedro Ses  to
30 – Marly de Carvalho Fracasso
        Sandra Maria da Silva Santos Grossi

Hospital Emílio Carlos
01 – Adriana Coimbra Pereira
        Aparecida Meire Milanez Scandelai
        Jorge Tudes dos Santos
        Monise Gomes Fernandes
02 – Claudete Aparecida Mendes Salvador
03 – Daniela Pinha
        Elsa de Vietro Freitas
05 – Eliane Cris  na Toledo
06 – Herbert Ricardo Horva   
        Jaqueline Rollo Camargo Izelli
07 – Juliana Cris  na Cas  lho
10 – Regina Célia Rodrigues de Barros
        Roseli Aparecida Emygdio
12 – Isabel F. de Mendonça Hernandes
        Natália Cris  na Roma
16 – Rosimeire de Souza Lopes
22 – Cibele Cris  na Rodrigues Lopes
        Marco Henrique Luiz Alexandrino
24 – Daiana Cris  na Rodrigues Aleixo
25 – Manoel Moreira da Silva Filho
27 – Valdemir Cesar Fioravante
28 – Davi Machado
29 – Maria Regina Mendes de San  
        Maria Sueli Bighelin
        Nádia Barakat Kato

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Profª Maria Regina Lourenço Jabur
        Profª Maria Sílvia Azarite Salomão
02 – Alex Alberto Amaral da Silva
        Prof. Sílvio Antonio Coelho
05 – Profª Ana Amélia de Andrade Santos
06 – Prof. Eduardo Garcia Carrion
07 – Prof. Ricardo Santaela Rosa
08 – Profª Daniela Wicher Ses  to
        Fá  ma Aparecida Ferreira
        Prof. Neder José Rocha Abdo
09 – Carlos Roberto Ethevaldo

Coordenadoria Geral
03 – Celso Rodrigues Mar  ns
        Valdinei Gasparini
04 – Murilo Galacini Vieira
06 – Olivar Aparecido Fiaes Junior
14 – Isaias Romana
22 – Patrícia Farina Vivaldini
23 – João Paulo Mar  ns
27 – João Maria Santana da Cunha

Hospital Padre Albino
01 – Maria Cláudia Catanho Paulino
        Olívia Ferreira de Menezes
        Orlei Gomes da Silva
02 – Fabiana Soares Pacheco
        Dr. Marcos Rodrigues Pino   
03 – Maria Regina da Silva Schimitd
        Rodrigo Aparecido de Almeida
        Thiago César Correia
        Vanusa Aparecida Pinheiro dos Santos
04 – Marciel Faus  no da Silva
        Roseli Rodrigues II
05 – Juliana de Oliveira
06 – Ângela Maria Geraldini Factore
07 – Vanda Aparecida Del Campo
08 – Andressa Alves Molina
        Claudinéia Barduco Cassim Shiwa
        Luzia Fonseca Scarpini
09 – Dra. Maria Cecília Gonçalves Oliveira
10 – Vera Lucia Toppe da Silva
11 – Adriana Pereira dos Santos
        Davi Fabiano Nery
        Marina Alves Cardoso
        Suzana Forcato Guimarães
12 – Cleonice Leonardi de Oliveira
        Isaura Fabiele Pedroso
        Luciana Alves da Silva Machado
        Maristela Pino    Ribeiro de Paiva
        Regiane Cris  na Carvalho de Souza
13 – Adriana Regina Trovo Mendes
        Antonia Aparecida dos Santos
        Isabel Moreira Ferreira da Silva
        Magali Aparecida Bizarri
        Renata Rodrigues Mar  ns
14 – Aparecida de Fá  ma Silva
        Carmen Solange dos Santos
        Heliana Maurício F. Pereira
15 – Eva Aparecida dos Santos
        Priscila de Cássia da Cunha
16 – Dorival Teixeira
        Ester Sabba  ni
        Marisa Bovi
17 – Cássia Regina Moreira Ferreira
18 – Gabriel Jorge David Neto
        Mariângela José Teixeira
        Nadir Helena Coghi
19 – Andréia Cris  ane do Nascimento

10 – Daiely da Silva Galleni
        Profª Lidiane Augusta Ferrari
11 – Tha  any Zancaner Prado
12 – Profª Celina Santaela Rosa
        Prof. Heveraldo Galvão
13 – Profª Carina Ta  ana Giunco
14 – Prof. Antonio Lourival Lourenço
        Profª Denise Gonzales Stellu    de Faria
15 – Prof. Dalísio de San   Neto
        Profª Maria Tereza de França Roland
16 – Profª Ana Paula Jorge
        Prof. Nilson Mozas Olivares
17 – Maria Lucília da Costa Oliveira
        Profª Rafaela Marega Frigério
18 – Prof. João Ivaldo Cancian
21 – Prof. Fernando Emanuel de Oliveira Mourão
        Prof. Paulo Ramiro Madeira
24 – Dr. João Ba  sta de Azevedo Pinto
        João Rubens Sartori
25 – Profª Luciana Saba  ni Doto Tannous Elias
        Prof. Renato Madlum
        Solange Do   
26 – Prof. Jaime João Jorge
        Profª Joacyr Vargas
29 – Prof. João José Dias

Colégio de Aplicação
04 – Profª Adriana Helena Halley Uemura
05 – Profª Juliana Guidi Magalhães
10 – Prof. José Luiz Eleno
14 – Prof. Rogério do Carmo Alvarenga
29 – Profª Regiceli Bento de Almeida Farizato
30 – Angélica Garcia Andreo    Rodrigues

Padre Albino Saúde
07 – Lucimeire Bento Vaz de Almeida
08 – Dr. Ricardo Antonio Vick

Recanto Monsenhor Albino
02 – Fábio Paglio  o da Conceição
        Mara Regina Do  o
06 – Edna Rodrigues dos Santos Napedri
20 – Carlos Frederico Pedro Skoberg
29 – Tereza de Aguiar Souza

Membros Honorários da Fundação Padre Albino
05 – Dr. Renato Segura Ramires Junior
19 – Dr. Antonio Alberto G. Mergulhão
21 – Dr. João Righini
24 – Dr. João Walter Agudo Romão

Membros do Conselho de Administração
06 – Valdi Fornazieri
30 – Dr. Vanderlei Carlos Facchin
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Junho - DATAS COMEMORATIVASJunho - DATAS COMEMORATIVAS
04 – Dia Internacional das crianças 04 – Dia Internacional das crianças 
ví  mas de agressãoví  mas de agressão
05 – Dia mundial do meio ambiente05 – Dia mundial do meio ambiente
07 – Dia da liberdade de imprensa07 – Dia da liberdade de imprensa
08 – Dia do Citricultor08 – Dia do Citricultor
09 – Dia do Porteiro e do Tenista09 – Dia do Porteiro e do Tenista
11 – Dia do Educador Sanitário11 – Dia do Educador Sanitário
12 – Dia dos Namorados12 – Dia dos Namorados
13 – Dia de Santo Antonio e do Turista13 – Dia de Santo Antonio e do Turista
15 – Dia do Paleontólogo15 – Dia do Paleontólogo
17 – Dia do Funcionário Público 17 – Dia do Funcionário Público 
aposentadoaposentado
18 – Dia do Químico e do Imigrante 18 – Dia do Químico e do Imigrante 

JaponêsJaponês
20 – Dia do Revendedor20 – Dia do Revendedor
21 – Início do Inverno, Dia da Mídia 21 – Início do Inverno, Dia da Mídia 
e do Intelectuale do Intelectual
22 – Dia do Orquidófi lo22 – Dia do Orquidófi lo
24 – Dia de São João24 – Dia de São João
25 – Dia do Imigrante25 – Dia do Imigrante
26 – Dia Internacional do combate 26 – Dia Internacional do combate 
às drogasàs drogas
27 – Dia Nacional do Vôlei27 – Dia Nacional do Vôlei
29 – Dia de São Pedro e São Paulo, 29 – Dia de São Pedro e São Paulo, 
da Telefonista e do Pescadorda Telefonista e do Pescador
30 – Dia do Caminhoneiro30 – Dia do Caminhoneiro

Quando nos vem à mente uma 
fi gura de mãe ela sempre surge 
acompanhada de um misto de 
divino e humano. É muito rara a 
pessoa que não se comova diante 
da lembrança de sua mãe.

Meninos que abandonaram o 
lar por mo  vos variados e vivem 
nas ruas quando evocam suas 
mães uma onda de ternura lhes 
invade o ser.

Por que será que as mães são 

Ah! Essas mães!
essas criaturas tão especiais? Tal-
vez seja porque elas têm o dom 
da renúncia. Uma mãe consegue 
abrir mão de seus interesses para 
atender esse serzinho indefeso e 
carente que carrega nos braços.

Mas as mães também têm ou-
tras caracterís  cas muito espe-
ciais.

Um coração de mãe é compas-
sivo. A mãe sempre encontra um 
jeito de socorrer seu fi lho mesmo 

quando a vigilância do pai é inten-
sa. Ela alivia o cas  go, esconde as 
traquinagens, defende, protege, 
arruma uns trocos a mais. Sim, 
uma mãe sempre tem algum di-
nheiro guardado mesmo convi-
vendo com extrema necessidade 
quando se trata de socorrer um 
fi lho.

Mães são excelentes guarda-
-costas. Estão sempre alertas para 
defender seu fi lho do coleguinha 
“terrorista” que quer puxar seu 
cabelo ou obrigá-lo a emprestar 
seu brinquedo predileto. Quan-
do a criança tem um pesadelo no 
meio da noite e o medo apavora é 
a mãe que corre para acudir.

As mães são um pouco fadas, 
pois um abraço seu cura qualquer 
sofrimento e seu beijo é um santo 
remédio contra a dor.

Para os fi lhos mesmo crescidos 
a oração de mãe con  nua tendo 
o poder de remover qualquer di-
fi culdade, resolver qualquer pro-
blema, afastar qualquer mal.

No entender dos fi lhos as mães 
têm ligação direta com Deus, pois 
tudo o que elas pedem Ele atende.

O respeito às mães perdura até 
nos lugares de onde a esperança 
fugiu. Onde a polícia não entra as 
mães têm livre acesso ainda que 
seja para puxar a orelha do fi lho 
que se desviou do caminho reto. 
Até o fi lho bandido respeita sua 
mãe e lhe reverencia a imagem 
quando ela já viajou para o outro 
lado da vida.

Existem mães que são verda-
deiras escultoras. Sabem re  rar 
da pedra bruta que lhe chega aos 
braços a mais perfeita escultura 
trabalhando com o cinzel do amor 
e o cadinho da ternura.

Ah! Essas mães! 
Ao mesmo tempo em que têm 

algo de fadas também têm algo 
de bruxas. Elas adivinham coisas 
a respeito de seus fi lhos que eles 
desejam esconder de si mesmos. 
Sabem quando querem fugir dos 
compromissos, inventam descul-
pas e tentam enganar com suas 
falsas histórias. É que os fi lhos se 
esquecem de que viveram nove 
meses no ventre de suas mães 
e por isso elas os conhecem tão 
bem.

Ah! Essas mães!
Mães são essas criaturas es-

peciais que Deus dotou com um 
pouco de cada virtude para aten-
der as criaturas não menos espe-
ciais que são as crianças.

As mães adivinham que a sua 
missão é a mais importante da 
face da Terra, pois é em seus bra-
ços que Deus deposita suas jóias 
para que fi quem ainda mais bri-
lhantes.

Talvez seja por essa razão que 
Deus dotou as mães com sensibi-
lidade e valen  a, coragem e resig-
nação, renúncia e ousadia, afeto e 
fi rmeza.

Todas essas são forças para que 
cumpram a grande missão de ser 
mãe. E ser mãe signifi ca ser co-
-criadora com Deus e ter a opor-
tunidade de construir um mundo 
melhor com essas pedras precio-
sas chamadas fi lhos.

(D. A.)
 
Feliz Dias das Mães!

Homenagem da Fundação Padre Albi-
no a todas as mães e às suas funcionárias 
mães!

Pessoas vivem nas sombras o ano inteiro; têm dupla personalidade.
Para milhões, a vida tornou-se um celular; muda constantemente.
Vaidade tornou-se o  tulo mais cobiçado.
Acabem com os maus; os bons tomarão seus lugares; é epidêmico.
A violência é como o veneno da serpente: re  ra-se e ele se renova.
Tem gente que não tem sangue nas veias; tem mililitros de nega  vismo.
Ser feliz não é ter tudo; é ser tudo na vida.
Uma mulher especial nem sempre é a que imaginamos ser.
As decepções amorosas matam mais que o infarto.
Uma vida interrompida é como uma epidemia que destrói a plantação.
O nepo  smo é uma molés  a hereditária entre os párias.
Ser polí  co é querer manobrar a vida do semelhante.
Dêem educação ao povo e eles conquistarão o mundo.
Professores reciclados; alunos aprovados.
Uma mulher conquista um homem; uma fl or conquista uma mulher.
Um carro foi feito para correr; uma mulher para amar.
Educação é o alimento recomendado em todas as idades.
Ganhar na loteria é descobrir quantos anos você viverá...
Temos dois corações: um pulsa por dentro, o outro por fora, que até 

ama à exaustão...
Coração e alma generosos, um elo quase inimaginável para o ser comum.
Penoso é doar-se e não ser reconhecido...
Não ter luz própria é não conseguir vislumbrar os corações das mulheres.
Um gosto de fel vem à boca, expiando as máculas de nossos antepassados.
Por que será que entrego o coração em prantos, para uma paz duradoura?
Vã fi losofi a: amar a si e esquecer-se do semelhante...

Vida em sintonia II
Waldiner Pachiega

“Transportai um punhado de terra todos os dias 
e tereis uma montanha”.
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O que você não vê com os seus olhos, não testemunhe com a sua boca.
Provérbio Judeu

Lazer & Variedades

sa primeira oração, para que Deus, pelos méritos 
da Cruz de Seu Divino Filho, nos proteja durante 
todo o dia.

Com este Sinal, que é o sinal do cristão, nós 
pedimos proteção contra os nossos inimigos. Que 
inimigos? Todos aqueles que atentem contra a 
nossa pessoa, para nos causar tanto males  sicos, 
quanto espirituais.

O Sinal da Cruz, feito antes de iniciarmos as 
nossas orações, nos predispõe a bem rezar.

† Pelo sinal da Santa Cruz: ao traçarmos a pri-
meira cruz em nossa testa, nós estamos pedindo 
a Deus que proteja a nossa mente dos maus pen-
samentos, das ideologias malsãs e das heresias, 

(†) Pelo sinal da Santa Cruz, (†) livrai-nos Deus, 
Nosso Senhor, (†) dos nossos inimigos, (†) em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

 Quantas pessoas fazem o Sinal da Cruz, ou 
como se costuma dizer, o “Pelo Sinal” antes das 
orações, ou pelo menos uma vez ao dia? 

 A impressão que temos é que o número é 
bastante reduzido, especialmente entre os mais 
jovens. A maioria faz, e às vezes de modo displi-
cente, como um salamaleque, o “Em nome do 
Pai”, fi cando só no gesto, sem invocar a San  ssi-
ma Trindade. 

O Sinal da Cruz é uma oração importante que 
deve ser rezada logo que acordamos, como a nos-

O sinal da cruz

Separe ½ manga picada, ½ banana picada e 
o suco de uma laranja. Bata no liquidifi cador 
as frutas e o suco com um pote de iogurte e 
5 castanhas-do-pará. Sirva em copo alto com 
gelo. Rende 2 copos.

Bolo de castanha-do-pará

Unte uma forma grande com um furo no 
meio. Misture uma xícara de farinha de trigo, 
uma colher de sopa de fermento, uma xícara 
de castanhas trituradas e ¾ de xícara de açúcar. 
Em outra  gela, junte ½ xícara de óleo, uma xí-
cara de leite e 3 gemas. Bata 3 claras. Combine 
tudo, despeje na forma e leve ao forno médio 
por 20 minutos. Cubra com uma xícara de açú-
car de confeiteiro misturado a 3 colheres de 
sopa de leite de coco. Decore com coco ralado. 
Rende 12 fa  as.

Informação nutricional – Rica em gordura 
monoinsaturada, que reduz o colesterol ruim 
(LDL) e aumenta o bom (HDL), a castanha-do-
-pará ajuda a prevenir doenças cardiovascula-
res e é um poderoso an  oxidante. Isso porque 
é rica em selênio, mineral que combate o enve-
lhecimento celular.

C U L I N Á R I A

Smoothie de frutas com Smoothie de frutas com 
castanhas-do-parácastanhas-do-pará

que tanto nos tentam nos dias de hoje e manten-
do a nossa inteligência alerta contra todos os em-
bustes e ciladas do demônio;

† Livrai-nos Deus, Nosso Senhor: com esta se-
gunda cruz sobre os lábios, estamos pedindo para 
que de nossa boca só saiam palavras de louvor: 
louvor a Deus, louvor os Seus Santos e aos Seus 
Anjos; de agradecimento a Deus, pois tudo o que 
somos e temos são frutos da Sua misericórdia e 
do Seu amor e não dos nossos méritos:  que as 
nossas palavras jamais sejam ditas para ofender 
o nosso irmão.

† Dos nossos inimigos – esta terceira cruz tem 
como obje  vo proteger o nosso coração contra 
os maus sen  mentos: contra o ódio, a vaidade, 
a inveja, a luxúria e outros vícios; fazer dele uma 
fonte inesgotável de amor a Deus, a nós mesmos 
e ao nosso próximo; um coração doce, como o de 
Maria e manso e humilde como o de Jesus.

1° erro: lavar as carnes debaixo da torneira.

Primeiro, perda de nutrientes. A carne fi ca esbranquiçada. Segundo: a contaminação que 
existe vai aumentar, porque aumenta a quan  dade de água e as bactérias vão penetrar mais 
ainda. A única carne que se lava é o peixe e só para  rar escamas e a barrigada. 

2° erro: colocar detergente direto na esponja, o que leva ao exagero.

O detergente nunca deve ser colocado direto na esponja. Vai ser muito di  cil enxaguar todo 
esse detergente. O resto de detergente que fi ca junto com os alimentos pode no futuro dar um 
problema para a sua saúde. Para limpar sem exagero, são necessárias apenas oito (8) gotas de 
detergente em um litro de água.

Alface
1. Para conservar a alface sempre fresqui-

nha, lave bem as folhas e enxugue. Depois, co-
loque numa vasilha herme  camente fechada e 
guarde na geladeira. 

2. Para enxugar a alface com facilidade, co-
loque as folhas lavadas num pano poroso (como 
fralda de bebê), junte as pontas, fazendo uma 
trouxinha, depois sacuda até sair toda a água. 

3. Você pode aproveitar as folhas de alface 
que não estão com boa aparência para fazer so-
pas ou recheios, misturando com outras verduras.

4. As folhas de alface quando cortadas com faca 
perdem muito seu valor nutri  vo. Deixe sempre as 
folhas inteiras ou rasgue com as mãos. 

5. Procure colocar o sal na alface um pouco 
antes da refeição, pois o sal faz com que as fo-

Oito erros na cozinha

Segredos culinários

Quantas pessoas poderiam viver na lua se ela fosse habitável?
 Se a super  cie da Lua fosse povoada na mesma proporção que os con  nentes da Terra 

nos dias de hoje, calcularíamos o número de habitantes comparando sua área total com a área 
de nossos con  nentes e sua densidade demográfi ca. Considerando que o planeta tem super  -
cie 13,5% maior que a Lua, que apenas 27% dele é composto de con  nentes e que hoje vivem 
aqui cerca de 6 bilhões de pessoas, podemos calcular que, se a Lua fosse habitada na mesma 
medida, ela teria aproximadamente 1,64 bilhão de pessoas.

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

CURIOSIDADE

lhas murchem rapidamente.
6. As folhas de alface são ó  mas para re  rar 

o excesso de gordura dos alimentos. 

 Alho
1. Coloque os dentes de alho descascados 

dentro de um vidro com óleo de cozinha. As-
sim, eles não fi cam ressecados e o óleo pode 
ser usado depois como molho para saladas. 

2. Para facilitar o seu trabalho, amasse os 
dentes de alho com sal e guarde num pote 
bem fechado, na geladeira. Assim, quando 
você precisar ele já estará pronto. 

3. Deixe os dentes de alho de molho em 
água durante dez minutos antes de usar. As 
casquinhas se soltarão facilmente e você não 
fi cará com cheiro de alho nas mãos. 
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O curso de Educação Física das 
FIPA promoveu dia 02 de maio, 
a par  r das 19h30, no Anfi teatro 
Padre Albino, o lançamento do 
Volume 3, Número 1 de sua re-
vista Corpo & Movimento e a pa-
lestra O desafi o do professor de 
Educação Física no futebol de alto 
rendimento, ministrada pelo Prof. 
Eduardo (Dudu) Silva, Preparador 
Físico do S. C. Corinthians Paulista 
e ex-aluno do curso.

Ao lançar Corpo & Movimento, 
a Editora Chefe, Maria Ângela Fi-
gueiredo Tuma, disse que a revis-

Educação Física lança revista e promove palestra
com preparador físico do Corinthians

ta pretende ser um instrumento 
que propicie a con  nuidade do 
estudo cien  fi co da Educação Fí-
sica e do esporte em atendimento 
aos desafi os da sociedade con-
temporânea.

Maria Ângela frisou que a cria-
ção de grupos de pesquisa, com li-
deranças sólidas e temá  cas bem 
defi nidas, está impulsionando a 
produção cien  fi ca. Para ela, a 
manutenção dos grupos de pes-
quisa é essencial e resultará na 
con  nuidade quan  ta  va e quali-
ta  va das publicações vinculadas 
ao curso de Educação Física. Em 
seguida foram anunciados os ar  -
gos publicados e apresentados os 
autores presentes.

Após o lançamento da revis-
ta, Prof. Eduardo Silva (Dudu) fez 
sua palestra. Falou do seu período 
como aluno no curso de Educação 
Física, o início de sua carreira pro-
fi ssional e de sua experiência na 
área.

Através de projeção, demons-
trou como é feito o trabalho de 
alto rendimento em uma equipe 
profi ssional de ponta, falou das 
difi culdades que o profi ssional 
vai encontrar nesse trabalho e os 
equipamentos disponíveis para o 
seu desenvolvimento.

Durante sua palestra ques  o-

nou os alunos sobre quais eram as 
ambições deles e como estão os 
inves  mentos no conhecimento 
técnico e no relacionamento in-
terpessoal. Disse que geralmente 
se estuda pouco; sempre se deixa 
para estudar depois e ressaltou 
que não se deve aceitar rótulos e 
recomendou uma atenção espe-
cial para a linguagem.

Ao fi nal disse do seu orgulho 
de ter se formado em Catanduva 
e da sua felicidade pela oportuni-
dade dada de falar aos alunos.

O Diretor Geral das FIPA, Dr. 
Nelson Jimenes, encerrando o 
evento, agradeceu ao Prof. Eduar-
do pela palestra dizendo que ele 
deixou plantada em todos a se-
mente do desafi o.

  

Os professores curso de Edu-
cação Física das FIPA Américo Ric-
cardi Vaccari Lourenço e Gilberto 
Pive  a Pires, ambos do curso de 
Licenciatura, foram aprovados 
para obtenção de mestrado e dou-
torado.

Prof. Américo foi aprovado para 

Uma equipe de alunos do 2º e 
3º ano do curso de Educação Físi-
ca das FIPA colaborou com a orga-
nização e realizou o aquecimento 
e o alongamento dos par  cipan-
tes do I Passeio Ciclís  co Ecológi-
co de Itajobi, realizado dia 15 de 
maio, a par  r das 8h15min.

Após o passeio pela cidade os 
par  cipantes  veram uma pales-
tra sobre Meio Ambiente e rece-
beram mudas para serem planta-
das na nascente do Rio Monjoli-
nho como forma de incen  vo para 
a preservação do meio ambiente.

A pesquisa ins  tucional do cur-
so de Educação Física das FIPA Cor-
relação da obesidade e hipertensão 
arterial em escolares desenvolvida 
pela Profª Ma. Maria Ângela Fi-
gueiredo Tuma, com colaboração 
da Técnica de Laboratório Janaína 
Rogante Huck e do Prof. Me. Mar-
celo Velloso Heeren, foi publicada 
na Revista Brasileira de Nutrição 

O professor 
do curso de Li-
cenciatura em 
Educação Física 
das FIPA Ade-
mir Testa Junior 
teve dois tra-
balhos de sua 
autoria aceitos 
no I Congresso 

Professores são aprovados para 
obtenção de Mestrado e Doutorado

Alunos colaboram com 
Passeio Ciclístico de Itajobi

Revista publica pesquisa da Educação Física

Professor tem 2 trabalhos aceitos em 
Congresso Internacional

cursar Mestrado na Universidade 
de Franca, Área do Conhecimento 
Educação Física Promoção da Saú-
de e o Prof. Me. Gilberto aprovado 
para Doutorado na Universidade 
de São Judas, Área do Conheci-
mento Educação Física Biodinâmi-
ca do Movimento Humano.

Funcional.
A seleção para publicação ocor-

reu em função do trabalho ter sido 
classifi cado entre os melhores 
apresentados na área de Nutrição 
Espor  va no VI Congresso Interna-
cional de Nutrição Funcional e V 
Congresso Brasileiro de Nutrição 
Espor  va Funcional realizados dias 
16,17 e 18 de setembro de 2010.

Internacional de Educação Física 
e Qualidade de Vida do Noroeste 
Paulista, realizado em Rio Preto, de 
18 a 22 de maio úl  mo.

Os ar  gos são A educação  -
sica na escola na perspec  va do 
movimento, saúde e qualidade de 
vida e O futebol como meio para a 
compreensão de conceitos relacio-
nados à saúde.

Profª Angela Tuma, editora, e a revista lançada

 Alunos realizam o alongamento dos par  cipantes

Prof. Eduardo Silva: orgulho de ter se formado em Catanduva
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Os alunos do 6º ano do curso 
de Medicina das FIPA Fábio Hen-
rique Limonte e Marina Teixeira 
Ramalho Pereira, ambos colabora-
dores em projeto de pesquisa de-
senvolvido no Laboratório de Neu-
rociência e orientados pela Profª 
Drª Maria Luiza Nunes Mamede 
Rosa, levaram parte dos resultados 
do trabalho ao maior congresso de 
área básica dos Estados Unidos. O 
trabalho foi apresentado no Expe-
rimental Biology (EB) 2011, encon-

Alunos da Medicina participam de 
Congresso de Biologia nos EUA

tro anual que compreende cerca 
de 13.000 cien  stas e expositores 
representando seis sociedades 
patrocinadoras e 16 sociedades 
de hóspedes e foi realizado em 
Washington, DC, de 9 a 13 de abril 
úl  mo, no maior centro de con-
venções da capital americana, o 
Washington Center Conven  on.

Os domínios gerais de estu-
do incluem anatomia, patologia, 
bioquímica, biologia molecular, 
patologia inves  ga  va, nutrição, 

farmacologia e imunologia. 
O EB 2011 é aberto a todos 

os membros das sociedades pa-
trocinadoras e dos hóspedes e 
não-membros com interesse em 
ciências e pesquisa. A maioria dos 
cien  stas representa universida-
des e ins  tuições acadêmicas, as-
sim como agências governamen-
tais, organizações sem fi ns lucra  -

vos e empresas privadas.
“Além de uma ra  fi cação da 

qualidade dos nossos projetos e da 
divulgação de nossa ins  tuição no 
exterior, poder par  cipar de um 
congresso internacional certamen-
te foi uma experiência única e de 
grande valor em minha formação 
pessoal e acadêmica”, disse Fábio 
Limonte.

A Profª Adriana Paula Sanchez 
Schiaveto, do curso de Medicina 
das FIPA, também par  cipou do 
congresso, que inclui estudos da 
área de Fisiologia. Ela apresentou, 
na forma de pôster, os resultados 
parciais da pesquisa Eff ects of intra-
cerebroventricular injec  on of me-
latonin on the ven  latory response 
to hypoxia and hypercapnia in rats. 

Financiada pela FAPESP, a pes-
quisa foi desenvolvida no Labora-
tório de Fisiologia Respiratória das 
FIPA pelos alunos Juliana Pupin (5º 
ano) João Francisco G. Giácomo 
(6º ano) e Mayara de Cássia Luzzi, 
aluna de treinamento técnico, sob 
orientação da Profª Adriana.

O curso de Medicina das FIPA 
realizou dia 11 de maio, no Anfi te-
atro Padre Albino, a III Jornada de 
Atualização em Pediatria.

Os temas discu  dos foram Diar-
reia crônica, pela Profª Ma. Thereza 
Soler Lourenço de Lima, Responsá-
vel pelo Serviço de Gastroentero-
logia Infan  l da FAMERP, e Alergia 
alimentar, pela Profª Drª Eliana To-
ledo, Responsável pelo Serviço de 
Alergia e Imunologia Clínica da FA-

Dias 28 e 29 de abril, a Profª Ma. 
Simone Roque Mazoni, do curso de 
Enfermagem das FIPA e doutoran-
da da Escola de Enfermagem de Ri-
beirão Preto da USP, par  cipou de 
reuniões atualizando-se em Diag-
nós  cos de Enfermagem com a Drª 
T. Heather Herdman, Diretora Exe-
cu  va da North American Nursing 
Diagnosis Associa  on (NANDA-I), 
que esteve em visita na EERP-USP.

De acordo com Profª Simone, 
os temas discu  dos foram sobre a 
“Taxonomia II da 
NANDA-I” e “Pes-
quisa Clínica em 
Diagnós  cos de 
Enfermagem”. Em 
reunião, Drª T. Hea-
ther Herdman tam-
bém ofereceu a ela 
contribuições im-
portantes com rela-
ção à sua pesquisa 
“Elaboração e Vali-
dação do Diagnós  -
co de Enfermagem 

Professora apresenta resultado 
parcial de pesquisa

III Jornada de Atualização em Pediatria Professora participa de reunião científica
MERP, seguidos de discussão.

Os Coordenadores da Jornada, 
a Profª Drª Terezinha Soares Bisce-
gli, Coordenadora da área de ensino 
Materno Infan  l do curso de Medici-
na, o Dr. Carlos Elysio Castro Corrêa, 
Professor de Pediatria e Puericultura 
e a Profª Drª Gisele Maria Couto, Pre-
sidente Docente da Liga de Pediatria 
do curso de Medicina, fi caram sa  s-
feitos com a par  cipação dos alunos, 
que lotaram o anfi teatro.

Dor de Parto”, com propostas de in-
clusão na Taxonomia II da NANDA-I.

Profª Simone Mazoni, membro 
da NANDA-I, está contribuindo com 
a organização e Comitê Cien  fi co do 
NANDA Interna  onal La  n Ameri-
can Symposium, que será realizado 
em São Paulo, no Centro de Con-
venções Rebouças, nos dias 3 e 4 de 
junho próximo. No Simpósio, par  ci-
pará com convidados internacionais 
da Sessão “Future Trends in Educa-
 on and Implementa  on of NNN”.

Da esquerda para a direita, Drª T. Heather Herdman, Profª Simone 
Roque Mazoni e Drª Emilia Campos de CarvalhoSolenidade de abertura da Jornada
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   O Recanto Monsenhor Albino 
inaugurou ofi cialmente na manhã 
do dia 18 de maio a sua lavanderia, 
reformada para abrigar a lavadora 
doada pelo Estado, através da Se-
cretaria Estadual de Assistência e 
Desenvolvimento Social. 

  A reforma foi feita pela Funda-
ção Padre Albino, num inves  mento 
total de R$ 68.689,64, sendo que R$ 
28.300,00 foram doados pelo Fundo 
de Inves  mento Social e Cultural 
(FISC) da Credicitrus/Coopercitrus.

Em nome da Fundação, o presi-
dente do Conselho de Administra-
ção, Dr. Antonio Hércules, disse da 
sua alegria e sa  sfação pela inaugu-
ração daquele espaço por dois mo-
 vos: era um an  go sonho da Irmã 

Anália Nunes e acontece num De-
partamento que sempre foi “a meni-
na dos olhos” de Padre Albino. “Por 
isso, nós, representantes da Funda-
ção Padre Albino, devemos louvar a 
Deus por mais esta obra, agradecer 
a Credicitrus/Coopercitrus pela cola-
boração e pedir as bênçãos a todos 
os que direta ou indiretamente cola-
boraram para que esse sonho fosse 
realizado”, fi nalizou.

Recanto Monsenhor Albino inaugura lavanderia
 O membro Conselheiro Joaquim 

Carlos Mar  ns disse estar dupla-
mente feliz e agradecido a Deus por 
par  cipar das duas ins  tuições. Pe-
diu ao Gerente da Unidade da Cre-
dicitrus de Catanduva, Welles Mar-
ques Machado, presente à soleni-
dade, que transmi  sse os agradeci-
mentos às diretorias da Credicitrus/
Coopercitrus/FISC pela colaboração 
dada, assim como se lembrou da Drª 
Marly Buga    Gen  le, voluntária, e 
da gerente em exercício, Karina An-
driazzi Kavazane, que iniciaram o 
projeto.

Por fi m, Irmã Anália Nunes, Su-
pervisora do Recanto, muito feliz 
por mais um sonho concre  zado, 
agradeceu a Fundação, a Credici-
trus/Coopercitrus e a todos que aju-
daram no projeto. O próximo, adian-
tou ela, é a construção de um salão 
para a  vidades dos idosos.

Pe. Valdir Forin procedeu a bên-
ção das instalações da lavanderia, 
que ainda tem sala de costura e sala 
para guarda de roupas em geral.

A lavadora industrial extratora 
frontal lava e faz a extração da água 
na mesma unidade, podendo che-

gar a três ciclos por hora de 30 kg/
ciclo, numa produção horária de 40 
e 90 kg/hora, dependendo do grau 
de sujidade das roupas. Possui um 
amplo visor de vidro, com excelente 
vedação, fecho de fácil acionamen-
to, com sensor de proteção que in-
terrompe o ciclo caso haja abertura 
indevida da porta.

 Irmã Anália Nunes disse que a 
lavadora proporciona agilidade ao 
trabalho e melhores condições de 
atendimento aos idosos. Na lavan-
deria são lavados 180 kg de roupa 
por dia.

À solenidade compareceram 
membros conselheiros e do Conse-
lho de Administração da Fundação.

Uma promoção com 
enfoque comercial e so-
cial rendeu fraldas geri-
átricas para o Recanto 
Monsenhor Albino.

A Faria Veículos, con-
cessionária da Volks em 
Catanduva, promoveu, 
dia 03 de maio, um co-
quetel para o lançamen-
to do Je  a, num evento 
denominado Terça Para 
Mulheres – TPM. “Fizemos um co-
quetel somente para mulheres. 
Nosso obje  vo era relacionar o au-
tomóvel à mulher, trazendo o lado 
social, pois se aproximava o dia das 
mães. Linkamos isso a uma campa-
nha solidária que pudesse ajudar a 
comunidade de uma forma geral. 
Como a promoção seria realizada 
próxima ao dia das mães e o Re-
canto Monsenhor Albino tem uma 
grande necessidade de fraldas, a 
Faria decidiu solicitar um pacote de 
fraldas para cada mulher convidada 
para o coquetel”, informa o gerente 
comercial da Faria, Júnior Vieira.

As fraldas arrecadadas encheram 
a caçamba da camionete Amarok, a 
maior da categoria, e foram entre-
gues à Irmã Anália Nunes, Superviso-

Dia 23 de abril, às 11 horas, in-
tegrantes do Lions Club de Catan-
duva es  veram no Recanto Mon-
senhor Albino, acompanhados da 
Supervisora, Irmã Anália Nunes, e 
do Diretor Rodrigo Alonso Garcia, 
para o almoço de Páscoa dos ido-
sos, que foi oferecido pelo clube.

O almoço foi iniciado com uma 
oração, conduzida pela Irmã Aná-
lia, e ao fi nal os membros do Lions 
distribuíram ovos de chocolate aos 
idosos.

No dia 26, às 15 horas, os se-
tores de psicologia e de terapia 
ocupacional, acompanhados de 
uma auxiliar de enfermagem, le-
varam os idosos para fazer um 
piquenique no bosque municipal. 
Esse passeio faz parte do projeto 
Passeio Feliz e tem a fi nalidade de 
socializar os idosos com as pessoas 

No período de 09 a 13 de 
maio, o Recanto Monsenhor Albi-
no realizou a sua VIII Semana da 
Enfermagem, com palestras a par-
 r das 13 horas na Sala de Vídeo 

e Eventos.
A programação teve início com 

a palestra Prevenção do câncer de 
mama, pelo médico mastologis-
ta Dr. Eduardo Rogério Malaquias 
Chagas. No dia 10 o tema foi O 

Faria Veículos doa fraldas

Almoço de Páscoa

VIII Semana da Enfermagem

ra do Recanto Monsenhor Albino, dia 
06. “A TPM foi uma inicia  va social; 
poderão surgir outras”, disse Junior 
Vieira.

Irmã Anália Nunes disse que a 
doação foi muito importante, pois 
o Recanto gasta cerca de cinco mil 
reais mensais com fraldas geriátri-
cas. “Essa ajuda chegou em boa 
hora, pois com a economia desse 
recurso poderemos comprar ves-
 mentas, roupas de cama, entre 

outros produtos”, comemorou ela.
Atualmente o Recanto Monse-

nhor Albino atende 58 idosos de 
ambos os sexos. “Não recebemos 
muitas doações de fraldas e essa é 
uma de nossas necessidades. Além 
disso o frio está chegando e os gas-
tos dobram”, ressaltou Irmã Anália.

da sociedade, além de trabalhar a 
auto-es  ma e a mo  vação.

No dia 27, às 15 horas, no refei-
tório, foi promovido o Baile da Ale-
luia, animado pela dupla sertaneja 
Luis Henrique & Érik. Irma Anália 
Nunes contou que um dos canto-
res tocou sanfona, instrumento 
que os idosos gostam muito, pois, 
segundo ela, “se lembram dos bai-
les an  gos que frequentavam na 
juventude, quando sempre havia 
um sanfoneiro”. Os idosos dança-
ram muito e os de cadeira de rodas 
também par  ciparam, assis  ndo.

De acordo com Irmã Anália, 
em muitos momentos alguns ido-
sos se emocionaram e choraram, 
“provavelmente se lembrando de 
passagens de suas vidas que estão 
gravadas em suas memórias”, ex-
plicou.

cuidado com paciente psiquiátrico 
pela Enfermeira Giovana Rigo    
Bartolo e no dia 12, Imunização 
em adultos pela Enfermeira Drª 
Karina Mar  ns Molinari Morandin.

A Semana foi encerrada no dia 
13 com missa em ação de graças 
às 10 horas, na capela do Recan-
to, seguida de confraternização 
na Sala de Vídeo e Eventos com a 
Equipe de Enfermagem.

Irmã Anália explica o funcionamento da lavadora

Júnior Vieira e Irmã Anália: ajuda chegou em boa hora

Imprensa/FPAImprensa/FPA
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No dia 5 de maio, Dia Mundial 
de Higienização das Mãos, os hos-
pitais Emílio Carlos e Padre Albino 
sensibilizaram os profi ssionais so-
bre a importância da  prá  ca na 
prevenção da transmissão de in-
fecções. 

Foram afi xados banners nas 
portas de acesso aos hospitais, 
com ênfase na higienização das 
mãos, segundo recomendações da 
Organização Mundial de Saúde. Os 
computadores também apresen-
taram, como protetor de tela, as 
cinco oportunidades da higieniza-
ção das mãos para maior conscien-
 zação dos profi ssionais.

De acordo com a enfermeira 
responsável pelo Serviço de Con-
trole de Infecção Hospitalar – SCIH 
do hospital Padre Albino, Juliana 
Dezuani Tayar, o uso de luvas não 
exclui a prá  ca de higienização. 

Hospitais sensibilizam profissionais no
 Dia Mundial de Higienização das Mãos

“O profi ssional deve higienizar as 
mãos antes e após cada conta-
to com o paciente; antes e após 
cada realização de procedimentos, 
como instalação e manutenção de 
disposi  vos invasivos (cateter vas-
cular, cateter urinário, equipamen-
to respiratório, etc.); após contato 
com líquidos biológicos, secreções 
e excreções e depois do conta-
to com super  cies contaminadas 
mesmo tendo u  lizado a luva”, 
orienta.

A inicia  va fez parte da Cam-
panha da Organização Mundial da 
Saúde, que contou com a adesão 
de hospitais de diversos países 
para a comemoração da data.

Para a enfermeira responsável 
pelo Serviço de Controle de In-
fecção Hospitalar, a lavagem das 
mãos é, sem dúvida, o ato mais 
simples, mais efi caz e de maior 

importância na prevenção e para 
que não haja a disseminação de 
infecções, devendo ser pra  cada 

por todos, sempre, no inicio e no 
término de uma tarefa para maior 
segurança do paciente.

Os hospitais Emílio Carlos e Pa-
dre Albino e o plano Padre Albino 
Saúde possuem um novo canal fa-
cilitador da comunicação interna. 
A equipe da Tecnologia da Infor-
mação, em parceria com a admi-
nistração, o setor de Comunicação 
e os Recursos Humanos, implan-
tou papéis de parede personaliza-
dos nos computadores dos depar-
tamentos.

De acordo com o responsável 
pela Tecnologia da Informação, 
Marco Milan, a ferramenta será 
u  lizada para a transmissão dos 
obje  vos e valores é  cos da or-

Em parceria, o curso de Enfer-
magem das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA), os hospitais 
Padre Albino e Emilio Carlos, o SE-
NAC Catanduva, a Escola Técnica 
Elias Nechar (Centro Paula Souza), 
o CEME, o CETEC e a Secretaria 
Municipal de Saúde realizaram a 
Semana da Enfermagem 2011 de 
12 a 20 de maio.

A Semana foi aberta com jantar 
dançante, dia 12, às 20h, no Cen-
tro do Professorado Paulista/CPP.

No dia 16, a par  r das 15 ho-
ras, foi celebrada missa na capela 
do Hospital Padre Albino e das 19 
às 21horas houve campanha de 
doação de sangue e cadastro de 

Tecnologia da Informação viabiliza ação 
para uma melhor comunicação interna

Semana da Enfermagem 2011

ganização para uma melhor pro-
du  vidade. “Com este recurso, 
os colaboradores terão acesso às 
campanhas ins  tucionais, ações 
de humanização como, por exem-
plo, cartão de felicitação em datas 
comemora  vas, entre outras in-
formações ao ligar a máquina em 
seu posto de trabalho”, explica.

Cássia Regina Moreira Ferreira 
aprovou a ação. “Sou secretária e 
fi co a maior parte do meu tempo 
em frente ao computador”, diz. Para 
a colaboradora, os protetores deram 
uniformidade às telas. “Ficou prá  co 
e muito bonito”, comenta.  

doadores de medula óssea no He-
monúcleo Catanduva.

Compuseram ainda a progra-
mação da Semana as seguintes pa-
lestras: ‘Simulação de júri Conse-
lho Regional de Enfermagem – CO-
REN (17/05, no Anfi teatro Padre 
Albino); ‘Mo  vação e Empreende-
dorismo’ (18/05 - 19h - Anfi teatro 
Padre Albino) e ‘Cuidado de Enfer-
magem, É  ca e Inovação’ (19/05 - 
19h - Auditório do SENAC).

No dia  20, das 9 às 12 horas, 
houve campanha de doação de 
sangue e cadastro de doadores de 
medula óssea no Garden Catanduva 
Shopping e às 19 horas a II Gincana 
de Talentos, no Auditório do SENAC.

Missa abriu a 11ª Semana da Enfermagem

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959. - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 17 - 3524.1718

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195. - Fone: 3522 7080

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

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

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

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

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA 
E LENTES DE CONTATO

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

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

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA

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

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

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua 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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de trabalhos pelos alunos, ocor-
reu o lançamento do livro “Crimes 
contra a dignidade sexual”, quan-
do falaram os autores Dr. Renato 
Marcão e Dr. Plínio Antônio Bri  o 
Gen  l.

A palestra “O Programa Na-
cional de Direitos Humanos”, pela 
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Direito promove VIII Encontro de Direitos Humanos

MAIO / 2011 11

O professor do curso de Medici-
na das Faculdades Integradas Padre 
Albino, Dr. Eduardo Rogério Mala-
quias Chagas, par  cipou, dias 06 e 
07 de maio, no anfi teatro da Facul-
dade de Medicina de Ribeirão Preto, 
do evento Condutas Atuais em Mas-
tologia, promovido pela Sociedade 

Olanis Marcelina Ma  ana, alu-
na do 4º ano de Enfermagem, e Luís 
Gustavo Lyra Spiller, do 1º ano de 
Direito, foram sorteados e ganha-
ram os netbooks da campanha “Pa-
gue em dia e concorra a prêmios”, 
promovida pelas Facul-
dades Integradas Padre 
Albino (FIPA). 

O sorteio correspon-
dente ao pagamento da 
mensalidade de abril foi 
realizado dia 18 na Sala 
da Congregação das 
FIPA, no campus sede, 
na presença da Comis-
são de Fiscalização, que 
tem a responsabilidade 
de acompanhar os sor-
teios.

O netbook da alu-
na da Enfermagem, 
que estava no campus, 
foi entregue pela Co-
ordenadora do curso, 
Jussara Sperandio. Ola-
nis disse que já havia 
quitado todas as suas 
mensalidades, mas par-
 cipava da campanha. “O netbook 

chegou na hora, pois estou fazendo 
meu TCC e, como não tenho com-
putador próprio, emprestava o do 
meu marido, que usa para o traba-
lho. Por isso, podia usar apenas nos 

O Ensino a Distância (EAD) da 
Fundação Padre Albino, cujo pólo 
funciona no Colégio de Aplicação, 
recebe até 02 de junho inscrições 
para o ves  bular do 2º semes-
tre. Elas podem ser feitas pelo site 
www.unoparvirtual.com.br ou no 
próprio Colégio.

O interessado pode optar por 
um dos cinco cursos superiores a 
distância oferecidos, todos no pe-
ríodo noturno – Ciências Contábeis 
(4 anos); Pedagogia/Licenciatura (4 

O médico Auro Marcos Levy 
de Andrade Filho, graduado pelo 
curso de Medicina das Faculda-
des Integradas Padre Albino (FIPA) 
em 2010, obteve a validação do 
seu diploma nos Estados Unidos 
e aceitação pela Universidade de 
Chicago.

“Sempre  ve o interesse e o 
desejo de exercer medicina tanto 
no Brasil quanto nos Estados Uni-
dos por diversos mo  vos. Sendo 
assim, desde meu segundo ano de 
faculdade par  cipo do processo 
sele  vo para validação do diplo-
ma nos Estados Unidos através 
do USMLE (United States Medi-
cal Licensing Examina  on), órgão 
responsável pela regulamentação 
da profi ssão médica nos EUA, e 
para minha felicidade fui aprova-
do nesse processo de validação, 

Professor participa de evento 
sobre Mastologia

Alunos do Direito e Enfermagem ganham 
netbooks no sorteio das FIPA

Ensino a Distância recebe inscrições
para vestibular do 2º semestre

Egresso da Medicina 
 valida diploma nos EUA

Brasileira de Mastologia, Regional 
São Paulo, e pelo Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia da Faculda-
de de Medicina de Ribeirão Preto.

Dr. Eduardo foi palestrante do 
módulo Câncer de Mama com o 
tema Lesões precursoras e carcino-
ma ductal “in situ”.

fi nais de semana”, comemorou ela.
Luís Gustavo, que recebeu o 

netbook do Coordenador do curso, 
Luís Rossi, elogiou a inicia  va das 
FIPA. “A campanha dá oportunida-
de ao aluno de ter um material a 

mais para estudar, pois sendo por-
tá  l, posso levar o netbook para a 
sala de aula”, disse ele.

O regulamento completo está 
no hot site da campanha www.
fi pa.com.br/pagueemdia

anos); Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas (3 anos); Tecnologia em 
Gestão Ambiental (2 anos e meio) e 
Tecnologia em Processos Gerenciais 
(2 anos e meio).

A prova será no dia 05 de junho, 
às 10h00, no Colégio de Aplicação, 
na Rua Monte Aprazível, 297, Vila 
Guzzo, em Catanduva. Mais infor-
mações pelo fone (17) 3522.4177. 
O pólo reserva o direito de não abrir 
turmas se não houver número míni-
mo de inscritos.

sendo aceito pela Universidade de 
Chicago, Estado de Illinois”, conta 
Dr. Auro.

Ele informou que inicialmente 
seu plano é ir para Chicago para 
regulamentar sua situação buro-
crá  ca e retornar ainda esse ano 
ao Brasil para prosseguir sua for-
mação cirúrgica, talvez em algum 
programa de Residência Médica 
do SUS, onde, de acordo com ele, 
a aprendizagem técnica é muito 
melhor do que a dos EUA. 

“Crio, assim, a possibilidade de 
complementar futuramente meus 
estudos nos Estados Unidos, che-
gando lá tecnicamente muito me-
lhor do que eles, destacando-me 
mais. E, talvez, prosseguir com 
minha carreira por lá, onde cirur-
giões brasileiros são muito bem 
vistos”, explica Auro.

O curso de Direito das Faculda-
des Integradas Padre Albino (FIPA) 
realizou de 10 a 12 de maio, no 
Campus I, o seu VIII Encontro de 
Direitos Humanos.

No primeiro dia, após abertura 
pelo Coordenador do curso, Prof. 
Donize   Pereira, e apresentação 

Profª Ana Pau-
la Polacchini de 
Oliveira, profes-
sora do curso, e 
a apresentação 
de documentá-
rio e debate com 
o tema Direito 
à memória e à 
verdade, tendo 
como debatedo-
res a Profª Ana 
Paula e o Prof. Plí-
nio Antônio Bri  o Gen  l, também 
professor do curso, encerraram as 
a  vidades do primeiro dia do En-
contro, que teve a par  cipação de 
216 alunos na plateia, mais os con-
vidados, representantes da Direto-
ria Administra  va da Fundação e 
da Direção das FIPA e professores.

No dia 11, às 19h30, houve 
apresentação de novos trabalhos 
e de documentário e debate com 
o tema Panorama atual dos mo-

vimentos sociais no Brasil, sen-
do debatedores o Prof. Antenor 
Celloni e a Profª Elisabete Mani-
glia, ambos professores do curso.

No encerramento do Encon-
tro, após apresentação de traba-
lhos acadêmicos, houve a palestra 
Educação inclusiva e o papel da 
APAE pelo Dr. Marco Aurélio Ubia-
li, deputado federal e presidente 
da Federação das APAEs do Estado 
de São Paulo.

Luís Rossi, Karina Beneduzzi (Centro Acadêmico) e 
Luís Gustavo Lyra Spiller

Jussara Sperandio e Olanis Ma  ana

Alunos apresentaram trabalhos durante os três dias do Encontro

 Divulgação Divulgação

 Divulgação Divulgação
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O Conselho de Administração da Fundação Padre Albino, 
com referendum da Assembleia Geral, elegeu o conselheiro Dr. 
Nélson Jimenes para o cargo de Diretor Geral e o conselheiro 
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante para o cargo de Vice-Diretor 
das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), com mandato de 
dois anos, a par  r de 08/05/2011.

Após nomeação pela Diretoria Administra  va da Fundação, 
a Direção Geral das FIPA nomeou a Coordenadora Pedagógica 
e os novos Coordenadores dos cursos, que foram formalmente 
empossados dia 16 de maio, em solenidade na sede das FIPA. 

Os Coordenadores, com mandato de dois anos, a par  r de 
14/05/2011, são:
Coordenadora Pedagógica: Profª Drª Dulce Maria Silva Vendrúscolo
Coordenador do curso de Administração: Prof. Antonio Agide Mota Junior
Coordenador do curso de Direito: Prof. Me. Luís Antonio Rossi
Coordenador do curso de Educação Física: Prof. Me. Marcelo Velloso Heeren
Coordenadora do curso de Enfermagem: Profª Drª Dircelene Jussara Sperandio
Coordenadora do curso de Medicina: Profª Drª Terezinha Soares Biscegli

FIPA nomeia Coordenadores de cursos

R E M E T E N T E :  F u n d a ç ã o  P a d r e  A l b i n o  -  R u a  d o s  E s t u d a n t e s ,  2 2 5  -  1 5 . 8 0 9 - 1 4 4  -  C a t a n d u v a - S P
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As Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) realizaram dia 14 de 
maio, no Anfi teatro Padre Albino, a 
par  r das 8h00, o IV Seminário de 
Autoavaliação Ins  tucional e o II 
Seminário de Gestão Educacional.

Dirigido a gestores, coordena-
dores, colegiados, pessoal admi-
nistra  vo e discentes represen-
tantes de turmas, os seminários 
 veram o obje  vo de apresentar 

o desempenho ins  tucional nas 
gestões de autoavaliação dos cur-
sos, do Plano de Desenvolvimen-
to Ins  tucional e Pedagógico e o 
projeto de expansão da estrutura 
educacional das FIPA.

Na abertura, o Diretor Geral 
das FIPA, Dr. Nelson Jimenes, disse 
do seu prazer em iniciar os semi-
nários, “um dos mais importantes 
eventos da ins  tuição”. Falou so-
bre a Semana da Enfermagem, ho-
menageando todas as enfermei-
ras, e também 
sobre o término 
do mandato dos 
Coordenadores 
de cursos. Agra-
deceu de público 
o trabalho de-
senvolvido por 
eles e anunciou 
os novos Coor-
denadores (ma-
téria nesta pági-
na). 

Em seguida 
foram apresen-

O Núcleo de Apoio ao Estudan-
te (NAE) das FIPA promove nos dias 
11 de junho, no Campus I, e 18, no 
Campus Sede, das 8h00 às 12h00, 
para alunos interessados, o curso 
Finanças pessoais – Conceito e apli-
cabilidade da gestão fi nanceira.

O curso será ministrado pelo 

O curso de Medicina das Fa-
culdades Integradas Padre Albino 
(FIPA) foi escolhido para sediar o 
8º Congresso Paulista de Educação 
Médica (CPEM), que será realizado 
em abril de 2012 em Catanduva.

De acordo com o Prof. Dr. José 

O Prof. Nelson Aparecido Olia-
ni foi eleito novo Membro Conse-
lheiro da Fundação Padre Albino, 
na vaga do conselheiro Sr. José 
Pedro Mo  a Salles, falecido no 

FIPA realiza seminários de autoavaliação 
institucional e de gestão educacional

FIPA promove curso de finanças 
pessoais a alunos

Medicina vai sediar Congresso 
Paulista de Educação Médica

Fundação tem novo Membro Conselheiro

tados os resultados da Autoava-
liação Ins  tucional de 2010 pela 
Profª Sidneia Izildinha Roque Mar-
çal, responsável pelo Sistema de 
Autoavaliação Ins  tucional das 
Faculdades Integradas (SAAIFI), e 
o Plano de Desenvolvimento Ins-
 tucional FIPA 2010–2014: Metas, 

obje  vos e polí  cas ins  tucionais; 
Desempenho administra  vo e pe-
dagógico nas polí  cas ins  tucio-
nais de ensino, pesquisa, extensão 
e apoio acadêmico, pela Profª Dul-
ce Maria Silva Vendrúscolo, Coor-
denadora Pedagógica.

Após intervalo, o Prof. Antônio 
Carlos Araújo, responsável pelo 
Núcleo Gestor de Educação da 
Fundação Padre Albino, apresen-
tou o projeto de criação do Centro 
Universitário Padre Albino.

Os Seminários foram realizados 
pelo SAAIFI, Núcleo Gestor de Edu-
cação e Coordenação Pedagógica.

Prof. Marcos Venício Braz de Assis, 
Administrador de Empresas e Es-
pecialista em Finanças e o valor da 
inscrição é R$ 10,00. Os alunos do 
Campus I devem se inscrever até 
o dia 10 e do Campus Sede até o 
dia 17, nas secretarias, para as 40 
vagas disponíveis para cada curso.

Alves de Freitas, o congresso tem 
o respaldo da Associação Brasi-
leira de Educação Médica (ABEM) 
e a comissão organizadora, em 
reunião dia 30 de abril úl  mo, em 
Sorocaba, já discu  u os possíveis 
temas e palestrantes.

ano passado. Ele tomou posse na 
Assembleia do úl  mo dia 03 de 
maio.

Nelson Oliani é graduado em 
Letras (inglês, português e litera-
turas), Administração e Pedagogia, 
com Pós-Graduação em Língua 
Inglesa e Filosofi a. Foi fotógrafo 
profi ssional até 1970. Ingressou 
no Banco do Brasil em 1971, onde 
fi cou até 1994. Foi professor de 
1995 a 1996 e Professor e Asses-
sor Pedagógico e Administra  vo 
das Escolas Integradas Ressurrei-
ção de 1997 a 2009. Casado com 
Terezinha Gonçalves Oliani, tem 
uma fi lha, Nara.

Diretor e Vice-Diretor das FIPA com os novos Coordenadores

 Seminário foi dirigido ao público interno das FIPA
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