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Restos mortais do Padre Albino serão trasladados
para a Igreja Matriz dia 18 de dezembro
A Diocese de Catanduva vai realizar no dia 18 de dezembro próximo a trasladação dos restos mortais do Padre Albino
do Cemitério Nossa Senhora do Carmo para a Igreja Matriz de São Domingos. ÚlƟma página.

FPA tem o projeto da Radioterapia
cadastrado no SICONV

FIPA recebe o selo de ‘IES
socialmente responsável’

A Fundação Padre Albino solicitou ao Ministério da Saúde um
acelerador linear, equipamento responsável pelo tratamento de radioterapia, por meio do SICONV – Sistema de Convênio, que tem
como finalidade facilitar as apresentações de projetos aos programas
ofertados pelo Governo Federal. A solicitação está cadastrada desde
24 de dezembro de 2009, a pedido da então deputada Beth Sahão.
Para ser contemplada pelo Ministério, a Fundação dá sequência aos
trâmites do processo e conta com a ajuda da deputada. Dia 28 de
novembro representantes da Fundação se reuniram com o secretário estadual da Saúde, Giovanni Guido Cerri, em audiência agendada
pelo deputado estadual Geraldo Vinholi (PSDB). ÚlƟma página.

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
(ABMES) enviou às Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) o
selo “IES Socialmente Responsável”, cer ficando-a como uma Instuição de Ensino Superior comprome da com a educação e com
a sociedade. Página 08.

Nelson Lopes apresenta emenda de
R$ 300 mil em favor do HPA

Fundação reforma o
Colégio de Aplicação
O Colégio de Aplicação vem passando por uma série de reformas.
A Fundação Padre Albino está remodelando totalmente as instalações sicas do Colégio, visando adequá-las e oferecer conforto a alunos, professores e funcionários. Página 11.
Divulgação

A Câmara Municipal protocolou emenda do vereador Nelson Lopes Mar ns (PSDB) des nando R$ 300 mil para a Unidade de Urgência e Emergência (Pronto Socorro) do Hospital Padre Albino, através
do Projeto de Lei 134/11, Lei Orçamentária do Município. Página 09.

CIC das FIPA tem mais de 100
trabalhos inscritos
Com organização dos Núcleos de Pesquisa e de Pós-Graduação, as
Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizaram de 27 a 29 de outubro o seu V Congresso de Iniciação Cien fica (CIC) e o IV Workshop
de Pós-graduação, que veram 112 trabalhos inscritos. Página 07.
Divulgação

As matrículas para 2012 estão abertas

Direito obtém excelente
resultado no exame da OAB

47 trabalhos foram apresentados na forma de painéis

Cerca de 70% dos alunos do curso
de Direito das FIPA que cursam o 5º ano
foram aprovados no exame da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB). Dos 18
alunos que prestaram o exame 11 foram aprovados na primeira fase, o que
representa uma média superior a 60%,
nível a ngido somente pela USP, PUC-SP e UNESP/FRANCA. Página 06.
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Meu nome é Felicidade
Faço parte da
vida daqueles que
têm amigos, pois
ter amigos é ser
feliz. Faço parte da
vida daqueles que
vivem cercados por
pessoas como você,
pois viver assim é
ser feliz! Faço parNelson Lopes Martins
te da vida daqueles que acreditam que ontem é passado,
amanhã é futuro e hoje é uma dádiva,
por isso chamado presente. Faço parte
da vida daqueles que acreditam na força do amor, que acreditam que para uma
história bonita não há ponto final.
Eu sou casada, sabiam? Sou casada
com o Tempo. Ah! O meu marido é lindo! Ele é responsável pela resolução de
todos os problemas. Ele reconstrói corações, ele cura machucados, ele vence a
Tristeza... Juntos, eu e o Tempo vemos
três filhos: a Amizade, a Sabedoria e o
Amor. A Amizade é a filha mais velha.
Uma menina linda, sincera, alegre. Ela
brilha como o sol, une pessoas, pretende nunca ferir, sempre consolar. A do

meio é a Sabedoria. Culta, íntegra, sempre foi mais apegada ao pai, o Tempo.
A Sabedoria e o Tempo andam sempre
juntos! O caçula é o Amor. Ah! Como
esse me dá trabalho! É teimoso, às vezes só quer morar em um lugar... Eu vivo
dizendo: Amor, você foi feito para morar
em dois corações, não em apenas um. O
Amor é complexo, mas é lindo, muito lindo. Quando ele começa a fazer estragos
eu chamo logo o pai dele, o Tempo, e aí
o Tempo sai fechando todas as feridas
que o Amor abriu! Uma pessoa muito
importante me ensinou uma coisa: tudo
no final sempre dá certo. Se ainda não
deu, é porque não chegou o final. Por
isso, acredito sempre na minha família. Acredito no Tempo, na Amizade, na
Sabedoria e, principalmente, no Amor.
Com certeza um dia, eu, a Felicidade,
baterei à sua porta!
Que neste Natal, na Amizade, na Sabedoria e no Amor, teus sonhos e os sonhos
da Fundação Padre Albino se realizem!
NELSON LOPES MARTINS (A parƟr de
reflexão extraída da Carta Mensal das
Equipes de Nossa Senhora)

Ser Socialmente Responsável – FIPA
Nelson Jimenes

Ser “Socialmente Responsável” está no
DNA da Fundação Padre Albino - FPA. As
Faculdades Integradas Padre Albino – FIPA,
ins tuição man da pela FPA, não poderiam
deixar de estar inteiramente comprome das com a educação e com a sociedade de
maneira geral.
Recebemos com muito orgulho a cer ficação da ABMES – Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior - através
do Selo “IES Socialmente Responsável” que
ostentaremos em todos os nossos materiais ins tucionais.
Esse prêmio nos foi conferido em função das importantes a vidades do nosso
“Núcleo de Extensão - NEXT”, que envolveram professores, alunos, auxiliares de
ensino, além de atendimento pessoal aos
interessados e cujo inves mento ficou caracterizado, entre outros, pelos seguintes
projetos: ABC da Informá ca; Adolescentes em Situação Irregular; Conscien zação
dos Condutores para Obediência das Leis
de Trânsito; Cursinho Pré-Universitário Comunitário Sala Extra; Faculdade da 3ª Idade; Inclusão Digital para Deficientes Visuais
Adultos; Informá ca Inclusiva para Crianças; Informá ca para Deficientes Visuais
Crianças; O bê-a-bá da Informá ca para os

Bombeiros Mirins; O Polibol e os Jogos Coopera vos como Alterna vas para o Trabalho
Educa vo nas Aulas de Educação Física na
Escola; Saúde do Caminhoneiro; Teddy Bear
Hospital.
Assim sendo, se por um lado a premiação
das FIPA nos enche de sa sfação, ao mesmo
tempo a nossa responsabilidade fica cada vez
maior no sen do de trazermos para toda a
comunidade acadêmica o sen do de segurança e de seguirmos, cada vez mais, os passos do nosso patrono – Monsenhor Albino,
no sen do da valorização do ser humano em
detrimento das coisas materiais.
Membro Conselheiro da Fundação Padre
Albino, Dr. Nelson Jimenes é Diretor Geral das
Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA).

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br
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Aniversários - Dezembro
DIA / NOME

DIA / NOME

Coordenadoria Geral
05 – Aparecido do Carmo Pereira dos Santos
11 – Jonas Alex Pereira

Hospital Padre Albino
01 – Antonio Carlos Brighen Filho
Juliana Athanazio
Mirela Carvalho Gonçalves
03 – Cleide Maria Paulino de Lima
Ana Lucia Paschoale
Andreia Regina Voltarelli Barbosa
04 – Eduarte Ferreira dos Santos
05 – Priscila Cris na da Silva Demarque
Jorge Eduardo de Araújo Neto
06 – Luiza Trindade Silva Alexandre
08 – Elaine Barbosa
09 – Cacilda Pontes Gouveia
Isabel Caetano Santos
10 - Jessica Peroza dos Santos
Michele Fernanda Sar Fernandes
11 – Daniela Carolina Leão Lopes
Márcia Cris na Mar ns
12 – Maria do Carmo Pereira Cardozo
Solange Aparecida Souza
13 – Priscila Fernanda Barreto
15 – Renata Pereira Guedes Vianna
16 – Elaine Aparecida Morial do Prado
17 – Antonio Aparecido Gasparini
Helena Aparecida de Souza
Pedro Consoline
18 – Dr. João Barbizan Filho
Marco Antonio Salvador
Sandra Dionizio Rodrigues
19 – Aline Costa
Daniela Cris na Borota
Silvana Cusita
21 – Leandro Rafael Bragadini
Nayara Zampieri Toledo
22 – Dr. Antonio Tadeu Tartaglia
Aparecida Natalina Morial Roque
João Henrique Biagi
Nathália Miler
Vanessa Ta ane Cantelle
23 – Célia Aparecida Pissolito
Gislaine de Oliveira
24 – Luciene Cecolim da Silva
Vera Lúcia Cordasso de Oliveira

25 – Celina Fernandes Silva
Natalina Aparecida Furoni Grava
26 – Keity Emiliene Guim
Flávia Oliveira da Rocha
27 – Cláudia Ferreira Santos
Fabiana Bertelli dos Santos
Na ele Aline Campos Correa
Silmara Regina de Aguiar
Tarcila Aparecida de Souza Figueiredo
28 – Paula Geovana Lunardeli Contrera
Ludimila Ferreira da Cruz Silva
29 – Le cia Cardoso Ignácio
Sandra Perpétua Cruz Sanches
30 – Cris na Marson Coimbra
Giselda Aparecida Moura Castro Campos
Renata Maria de Souza Silva

Hospital Emílio Carlos
01 – Laércio Aparecido Pinto Barbosa
Liliane Cavalcante da Costa
Nilvania da Silva Passos
03 – Maria Tercília Sal
04 – Luiz Alberto Mar ns
05 – Luciano Aparecido Serpa
06 – Thiago Fernando Franzini
Daniely Jorge Ruiz
08 – Darliana Cris na B. de C. Matosinho
José Landim
10 – Eliana Aparecida Cavassani
Jessica Naiani Gonçalves Gomes
11 – Natalia Gonçalves Nunes
Rogério Rodrigues de Lima
12 – Anielle dos Santos Abegão
Luciana Lourdes Spinelli
Priscila Aparecida dos Santos
13 – Camila Luzia Nogueira da Silva Vieira
Ellen Cris na Costa
Márcia Luciane Messias
14 – Edimara Cris na Simone Moraes
Maria Luzia Rocha Francisco
15 – Dr. Farid Felício Casseb Filho
Giovanni Thiago dos Santos Dias
16 – Jean Carlos da Silva Risse
19 – Cris ane Raimundo da Silva
20 – Michele Sona
21 – Donize Socorro Aparecido Mar ns
Jucinéia Lima Rodrigues

DIA / NOME
Tânia Cris na Manganeli
22 – Jaqueline Cris na de Almeida Hipólito
23 – Lucimar Pinheiro
24 – Edna Marilda de Souza Beraldo
27 – Cín a Nisikava
Fabiane Pereira da Silva Cerom
28 – Tiago José Aio de Freitas
29 – Lauraci de Jesus Camargo
Fernanda Aparecida de Abreu dos Santos
30 – Cris leine Rossi Cotrin
31 – Cleonice Grillo Moura

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Edgard Mendonça
02 – Prof. Mayrton Mascaro
Prof. Renato Eugênio Macchione
04 – Prof. Américo Riccardi Vaccari Lourenço
05 – Prof. José Celso Assef
Prof. Eduardo Rogério Malaquias Chagas
Juliana Ballerini Boni
Prof. Paulo Roberto Vieira Marques
11 – Prof. Helvécio Baeta Chaves
Rodrigo Mar n Arroyo
16 – Prof. Joelson Isaac Braga da Mo a
Maria Cris na da Silva
18 – Sonia da Silva Estevo
21 – Profª Maria Isabel Paschoal
23 – Profª Maria Angela Figueiredo Tuma
24 – Prof. João Marcelo Caetano J. F. Porcionato
29 – Prof. Ayder Anselmo Gomes Vivi

Colégio de Aplicação
02 – Nelzo Adolino Bizari Junior
16 – Profª Stenia de Souza Garcia
17 – Profª Ana Paula Loma Zacheo
22 – Profª Karina Aparecida da Silva

Padre Albino Saúde
13 – Bruno da Silva Marostegone
25 – Natália de Carvalho Antonio

Recanto Monsenhor Albino
02 – Keila Cris na Dias
23 – Andréia Perpétua Ribeiro Millan
24 – Márcia Maria Guido do Nascimento
30 – Maria do Carmo Carlos Limeira Guelfi
Membro Conselheiro da Fundação Padre Albino
02 – Prof. Nelson Lopes Mar ns

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
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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A sabedoria do mendigo
Serapião era um velho mendigo
que perambulava pelas ruas da cidade. Ao seu lado, o fiel escudeiro,
um vira-lata que atendia pelo nome
de Malhado.
Serapião não pedia dinheiro. Aceitava sempre um pão, uma banana,
um pedaço de bolo ou um almoço
feito com sobras de comida dos
mais abastados.
Quando suas roupas estavam imprestáveis, logo era socorrido por alguma alma caridosa. Mudava a apresentação e era alvo de brincadeiras.
Serapião era conhecido como um
homem bom, que perdera a razão, a
família, os amigos e até a iden dade.
Não bebia bebida alcoólica, estava sempre tranquilo, mesmo quando não havia recebido nem um
pouco de comida. Dizia sempre que
Deus lhe daria um pouco na hora
certa e, sempre na hora que Deus
determinava, alguém lhe estendia
uma porção de alimentos.
Serapião agradecia com reverência e rogava a Deus pela pessoa que
o ajudava.
Tudo que ganhava, dava primeiro
para o Malhado, que, paciente, comia e ficava a esperar por mais um

pouco.
Não nham onde dormir; onde
anoiteciam, lá dormiam. Quando
chovia, procuravam abrigo embaixo da ponte e ali o mendigo ficava
a meditar, com um olhar perdido no
horizonte.
Aquela figura me deixava sempre pensa vo, pois eu não entendia
aquela vida vegeta va, sem progresso, sem esperança e sem um
futuro promissor.
Certo dia, com a desculpa de lhe
oferecer umas bananas, fui bater
um papo com o velho Serapião.
Iniciei a conversa falando do Malhado. Perguntei pela idade dele, o
que Serapião não sabia. Dizia não
ter idéia, pois se encontraram um
certo dia quando ambos andavam
pelas ruas e falou:
- Nossa amizade começou com um
pedaço de pão. Ele parecia estar faminto e eu lhe ofereci um pouco do
meu almoço e ele agradeceu, abanando o rabo. Daí, não me largou
mais. Ele me ajuda muito e eu retribuo essa ajuda sempre que posso.
Curioso perguntei:
- Como vocês se ajudam?
- Ele me vigia quando estou dor-

DEZEMBRO - DATAS COMEMORATIVAS
1º - Dia mundial da luta contra a AIDS, do Casal, do Imigrante e do
Numismata
02 – Dia panamericano da Saúde, nacional do Samba, da Astronomia e
das Relações Públicas
03 – Dia internacional do portador de deficiência
04 – Dia da Propaganda, do Orientador Educacional, do Pedicuro e do
Publicitário
05 – Dia internacional do Voluntário
08 – Dia da Família e da Jus ça
09 – Dia nacional do Fonoaudiólogo e do Alcoólatra recuperado
19 – Dia internacional dos povos indígenas e do Palhaço
11 – Dia do Agrimensor, do Arquiteto e do Engenheiro
13 – Dia do deficiente visual, do Ó co, do Marinheiro e do Pedreiro
15 – Dia do Jardineiro, do Jornaleiro e do Esperanto
16 – Dia do Reservista
18 – Dia do Museólogo
20 – Dia do Mecânico
21 – Início do verão, Dia do Atleta e dos Ar stas profissionais
23 – Dia do Vizinho
24 – Dia do Órfão
25 – Natal
26 – Dia da Lembrança
28 – Dia da Marinha Mercante e do Salva Vidas
31 – Dia da Esperança e das Devoluções

VAGAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS
A Fundação Padre Albino oferece vagas para Deficientes Físicos nas
áreas Administra va, Manutenção, Limpeza e Portaria. Os interessados
devem enviar curriculum para recrutamento@fundacaopadrealbino.
org.br ou entregar no Departamento de Recrutamento e Seleção, na
Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema, em Catanduva, às segundas e
quartas-feiras, das 8h às 10h, e às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h.

mindo; ninguém pode chegar perto
que ele late e ataca. Também quando
ele dorme, eu fico vigiando para que
outro cachorro não o incomode.
Con nuando a conversa, perguntei:
- Serapião, você tem algum desejo
na vida?
- Sim, respondeu ele - tenho vontade de comer um cachorro quente,
daqueles que a Zezé vende ali na
esquina.
- Só isso? Indaguei.
- É, no momento é só isso que eu
desejo.
- Pois bem, vou sa sfazer agora
esse grande desejo.
Saí e comprei um cachorro quente para o mendigo. Voltei e lhe entreguei. Ele arregalou os olhos, deu
um sorriso, agradeceu a dádiva e em
seguida rou a salsicha, deu para
o Malhado e comeu o pão com os

Innocêncio de Jesus Viégas
temperos.
Não entendi aquele gesto do
mendigo, pois imaginava ser a salsicha o melhor pedaço. Não me con ve e perguntei intrigado:
- Por que você deu para ao Malhado logo a salsicha?
Ele com a boca cheia respondeu:
- Para o melhor amigo, o melhor
pedaço! E con nuou comendo, alegre e sa sfeito.
Despedi-me do Serapião, passei
a mão na cabeça do Malhado e sai
pensando.
Aprendi como é bom ter amigos.
Pessoas em que possamos confiar.
Por outro lado é bom ser amigo
de alguém e ter a sa sfação de ser
reconhecido como tal.
Jamais esquecerei a sabedoria daquele eremita: “Para o melhor amigo, o melhor pedaço”.

Falta de colo
Uma amiga do meu filho pulou
do 8º andar do prédio onde morava. Tinha acabado de almoçar, estava com o uniforme da escola e a
mochila nas costas, o que indicava
que iria retornar ao colégio, pois
nas quartas e sextas eles têm aula
o dia todo.
Foi um choque para todos os
colegas!
Aí vem a pergunta: Por quê?
Ela nha apenas 15 anos! Que problemas uma menina de 15 anos
pode ter?
Fiz esta pergunta ao meu filho
e a resposta me deixou chocada.
Ele me disse: Mãe, eu acho que
era falta de colo!
Ques onei: Como assim?
E ele me disse:
- Hoje em dia, os pais trabalham pra camente o dia todo,
sempre com a mesma desculpa de que querem dar aos filhos
tudo aquilo que nunca veram e,
na maioria das vezes, eles estão
conseguindo. Eles estão dando um
estudo no melhor colégio, cursos
de idiomas, dinheiro pra gastar no
shopping, um computador de úl ma geração pro filho ficar enfiado
em casa durante o pouco tempo
livre que sobra, roupas, tênis, celular, tudo muito caro, etc... E sempre cobrando da gente boas notas,
pois estão inves ndo muito...
Não era melhor, então, ter comprado ações, depositado na poupança, ou sei lá onde?

Na maioria das vezes, os pais
não têm mais tempo para os filhos, não conversam mais, não fazem um carinho. Quando a gente
chega em casa, o que mais quer é
o colo da mãe quando vai mal nas
provas, ou quando acontece alguma coisa ruim.
Por que você acha que hoje
os adolescentes são quase todos
revoltados? Na maioria das vezes, eles estão querendo chamar
a atenção, ser notados, só que no
lugar errado e de forma errada: na
rua e com violência.
Espero que essa morte não tenha
sido em vão, pois quem sabe desta
forma muitos pais vão repensar suas
a tudes para com seus filhos!
Não somos máquinas, não somos todos iguais. Não é porque o
filho da vizinha ra só dez que todos nós vamos rar dez. Talvez nem
todos nós queiramos falar inglês!
Depois de me falar tudo isso
em prantos, ele me abraçou e disse, olhando nos meus olhos: Mãe,
obrigado por você estar tão presente em minha vida, por eu poder
contar sempre com você nos bons
e nos maus momentos. Obrigado,
também, pelas broncas, pois sei
que mereço.
O tempo e o amor são os melhores invesƟmentos que vocês
fazem pelos seus filhos; o resto é
consequência...
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Frequentemente aquele que faz demais, faz muito pouco.
Provérbio Italiano

O pódio das frutas
Final
Melão, o diuréƟco mais natural
É pico das frutas de verão. É rica em potássio (diuré co), betacaroteno, vitaminas e com
poucas calorias. Quanto mais amarelo o melão,
maior é a quan dade de carotenos - responsáveis pelo cuidado de sua pele, melhorando também o seu bronzeado. É considerada uma fruta
an coagulante e uma aliada na prevenção de
trombose e infartos.
Pêssego, a fruta saborosa
Rica em vitamina C e potássio. Regula o intesno, pois é rica em fibras. Tem baixo teor calórico.
Açaí, o pentacampeão
Esta fru nha amazônica, muito badalada en-

tre os espor vas, sem dúvida nenhuma é pura
energia! Rico em vitamina E, o açaí pode ser
considerado um poderoso an oxidante, além de
ser rico em cálcio e ferro, que auxiliam na efe va
contração muscular. O alto teor de fibras pode ser
ainda maior quando na gela de açaí vai granola
misturada.
Nectarina, o pêssego de pele suave
É uma fruta muito parecida com o pêssego.
Contém provitamina A, vitamina B3, ácido fólico,
potássio e fibra. Ajuda a regular o colesterol.
Pêra, para refrescar
A pêra é uma fruta que deve ser ingerida madura. É rica em pec na, fibra que regula o intes no melhorando a flora intes nal; contém minerais
como o selênio (an oxidante), zinco (aumenta a

Coisas que não sabemos ou não lembramos...
Os três reis magos
O árabe Baltazar: trazia incenso, significando a divindade do Menino Jesus.
O indiano Belchior: trazia ouro, significando a sua realeza.
O e ope Gaspar: trazia mirra, significando a sua humanidade.
Os sete pecados capitais
(Eles só foram enumerados no século VI,
pelo papa São Gregório Magno (540-604), tomando como referência as cartas de São Paulo)
Gula
Avareza
Soberba
Luxúria
Preguiça
Ira
Inveja

As sete virtudes
(para combater os pecados capitais)
Temperança (gula)
Generosidade (avareza)
Humildade (soberba)
Cas dade (luxúria)
Disciplina (preguiça)
Paciência (ira)
Caridade (inveja)

Segredos culinários
Aves
1. Tempere a gosto o frango de granja.
Numa panela com óleo bem quente, coloque várias rodelas de cebola e deixe dourar
bem. Adicione o frango temperado. Ele ficará com a cor e o sabor do frango caipira e
um agradável aroma.
2. Re re a banha amarela que envolve
o frango, lave e coloque numa panela para
derreter. Em seguida, coloque o frango já
cozido que ele ficará muito mais saboroso.
3. Em vez de um peru grande, compre
dois pequenos. Além de assar em menos
tempo, você tem duas vezes os melhores

pedaços.
4. Para deixar um frango ou galinha
bem limpos e branquinhos, passe farinha
de mandioca, deixando por cinco minutos.
Depois, lave com água fria.
5. O frango frito fica dourado e sequinho, sem grudar na panela, se você colocar
uma colher de sopa de maisena no óleo de
fritura bem quente.
6. Para desossar um frango, corte a pele
das costas no sen do do comprimento.
Passe a lâmina da faca entre a carne e os
ossos. Quebre os ossos das pernas e vire-as
para poder re rar a carne.

CURIOSIDADE
Como as moscas conseguem fugir tão rápido quando tentamos matá-las?
O corpo delas é todo coberto de pêlos que funcionam como minirradares. Elas são especialmente sensíveis a movimentos de ar. O movimento da mão ou de qualquer outro objeto sólido
cria a flutuação do ar e permite que a mosca voe antes de receber o golpe mortal.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

imunidade) e potássio (diuré co e hipotensor).
Para os espor stas é uma fruta muito completa.
Abacaxi, para digestão
A cozinha oriental combina pratos com carnes e abacaxi porque favorece a digestão das
proteínas. Essa fruta tem uma enzima chamada
bromelina. É rica em vitamina C.
Melancia, menos calorias
Se seus problemas são os quilinhos a mais,
encha sua geladeira de melancia. Você vai poder
comer quantos pedaços quiser, pois é a fruta que
tem menos calorias (18 kcal/100 g). É rica em
água, fibra, potássio (diuré co), vitaminas A, B6
e C e magnésio.
Uva, limpa seu corpo das toxinas
Uma das frutas que trazem mais bene cios
para a saúde. É remineralizante, diuré ca, depura va, energé ca. Contém taninos adstringentes,
polifenois, resverastrol (principalmente nas uvas
escuras) e substâncias com capacidade an tumoral. Uma alimentação rica em uvas garante boa
saúde e limpa seu organismo de toxinas.

C U L I N Á R I A

Lanche de forno
Ingredientes
1 xícara de (chá) de leite
1 copo de requeijão cremoso (250 gramas)
1 pão de forma (re rar a casca)
200 gramas de presunto em fa as
300 gramas de mussarela em fa as
200 gramas de batata palha
2 tomates em rodelas
1 lata de milho verde
Modo de preparo
Untar uma forma com margarina, forrar
com uma camada de fa as de pão e regar
com um pouco de leite. Espalhar metade
do requeijão sobre os pães e, em seguida,
colocar uma camada de fa as de presunto,
uma de mussarela e uma de tomate. Espalhar o milho e o restante do requeijão.
Cobrir com uma camada de pão, umedecer
com leite e colocar mais uma camada de
mussarela. Levar ao forno médio por uns 20
minutos. Re rar do forno, espalhar a batata
palha por cima e servir.
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Direito obtém excelente resultado no exame da OAB
Cerca de 70% dos alunos do curso
de Direito das FIPA que cursam o 5º
ano foram aprovados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
De acordo com o Coordenador do
curso, Dr. Luís Antonio Rossi, embora
os resultados ainda não sejam oficiais,
dos 18 alunos que prestaram o exame
11 foram aprovados na primeira fase,
o que representa uma média superior
a 60%, nível a ngido somente pela
USP, PUC-SP e UNESP/FRANCA.
Dr. Rossi informou ainda que três
alunos aguardam o resultado oficial,
pois pela conferência de gabaritos não
foram aprovados por uma questão.
Para outro aluno, con nuou, faltam
duas questões. Para ele, esses quatro
candidatos têm grandes chances de
se somar aos aprovados e elevar o
percentual que já é al ssimo. “Esse
resultado posi vo se deve ao empenho e esforço de todos, em especial
da professora Ana Paula Jorge, que co-

mandou um trabalho específico que
tanto contribuiu para que ele vesse
sido alcançado”, disse o Coordenador.
A Profª Ana Paula Jorge ressaltou
que o curso preparatório, de cerca de
quatro semanas, foi uma experiência
baseada em material de apoio por ela
preparado e distribuído aos demais
professores, que o trabalharam junto
aos alunos do 5º ano.
“Foi uma experiência porque é
a primeira vez que u lizo o método
e, agora, com o resultado posi vo
que ob vemos, a intenção é aperfeiçoá-lo. Trata-se, basicamente, do
resultado de uma detalhada análise
dos exames dos úl mos anos, transformado em conteúdo, no mais essencial conteúdo que um candidato
deve dominar para obter aprovação”, explicou a professora.
Profª Ana Paula disse também
que, paralelamente, o curso trouxe
outros aspectos que considera de

IX Simpósio de Direito Internacional
O curso de Direito das FIPA rea- no Brasil e no mundo, sem deixar
lizou dia 25 de outubro, às 19h30, de ressaltar os perigos de uma gesno Campus I, o IX Simpósio de Di- tão fiscal irresponsável para a soreito Internacional, coordenado ciedade, além de compar lhar com
pelo Dr. Luis Antonio Rossi.
os alunos aspectos da experiência
Um dos maiores especialistas de seus estudos em Harvard e os
em responsabilidade fiscal do Bra- desafios de sua carreira pública.
sil, Dr. Marcos Nóbrega, que acaba
Durante a palestra, Dr. Marcos
de chegar ao país após estudos na anunciou a recente publicação do
Harvard Law School, onde concluiu livro Os Tribunais de Contas e o
o pós-doutorado, palestrou sobre Controle dos Programas Sociais,
“Direito de Infraestrutura” para uma pela Editora Fórum.
plateia formada por
Divulgação
alunos, ex-alunos e
autoridades locais.
Dr. Marcos Nóbrega, pós-doutor
pela Harvard Law
School e Conselheiro
subs tuto do Tribunal de Contas de Pernambuco, explanou
sobre a importância
das obras públicas Dr. Marcos Nóbrega acaba de concluir Pós-Doutorado em Harvard

Professora torna-se Mestre
A professora do curso de Direito Beatriz Trigo, com conceito “A”,
concluiu seu Mestrado na área de
Sistema Cons tucional de Garana de Direitos pela Ins tuição Toledo de Ensino/ITE de Bauru, que
possui conceito “5” na CAPES.
Formada em Direito (2007) e
Administração (2001) pelas Faculdades Integradas Padre Albino,
Profª Beatriz Trigo possui especia-

lização em Direito Civil e Processo
Civil pela Universidade Católica
Dom Bosco. Atualmente é professora de Direito do Consumidor,
História do Direito e Introdução ao
Estudo do Direito, tendo sido Coordenadora do Centro de Prá cas
Jurídicas no curso de Direito das
FIPA de janeiro de 2010 a julho de
2011 e Coordenadora do PROCON
de Catanduva.

muita importância, como o apoio e a
confiança do corpo docente em cada
um de seus alunos-candidatos, bem
como a demonstração – matemá ca de que o obje vo visado - 50% da prova, representados pelo acerto de 40
questões - estava ao alcance de cada
um deles.
“O resultado foi, claro, muito festejado, já que se equipara ao que as
faculdades de Direito com melhor desempenho do país obtêm”, comentou
ela, frisando, entretanto, “que as FIPA
sempre ocuparam posição de destaque na região quando o assunto é
aprovação na OAB”.
A professora disse não acreditar
que haja disciplinas mais di ceis que
outras e sim aquelas com as quais a
maioria dos alunos tem menos afinidade e, por outro lado, as com as que
eles mais se iden ficam e que, por

isso, tornam-se mais fáceis.
O exame tem, entre as 16 disciplinas que são cobradas, algumas que
podem ser consideradas mais importantes. No curso preparatório foram
chamadas pela Profª Ana de “disciplinas-pilares”, por serem as com maior
incidência de questões. “Em relação
a elas, a dedicação dos alunos teve
que ser maior, da mesma forma que
o empenho dos professores”, esclareceu ela.
Profª Ana Paula lembrou que não
é incorreto se dizer que o processo de
seleção dos profissionais da advocacia vem se tornando mais criterioso e,
consequentemente, exigindo maior
preparação por parte dos candidatos.
“É essa preparação, que tem que ser
desenvolvida nos cinco anos de faculdade, que o nosso curso preparatório
vem complementar”, finalizou.

Palestras sobre serventias extrajudiciais
O curso de Direito das FIPA promoveu dia 03 de novembro, a par r
das 19 horas, no Campus I, palestras sobre “Serven as extrajudiciais”.
Três temas foram abordados - Tabelião de notas e protesto, por Vanderlei Carlos Fachin; Registro de imóveis – tulos e documentos e civil
de pessoas jurídicas, por Alexandre Gomes de Pinho, e Registro civil de
pessoas naturais, por Matheus Bressani Barbosa.
Divulgação

Três temas foram abordados nas palestras

Alunas do Direito ganham os
netbooks no 10º sorteio das FIPA
Duas alunas do curso de Direito
foram sorteadas no 10º sorteio da
campanha “Pague em dia e concorra a prêmios”, promovida pelas
Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA) – Karina B. Beneduzzi, do 5º
ano, e Taísa Januário, do 3º ano.
O sorteio correspondente ao

pagamento da mensalidade de
outubro foi realizado dia 18 de
novembro, no campus sede, na
presença da Comissão Fiscalizadora e de duas alunas do curso de
Medicina – Natália Perri Pinheiro
e Mariana Lourenço Lino, ambas
do 4º ano.

Palestra sobre Inquérito Civil
O curso de Direito das FIPA
promoveu dia 10 de novembro, a
par r das 19h30, no Campus I, palestra sobre “Inquérito Civil”.
Palestrante convidado, Dr.
Ademir Perez, promotor do Meio
Ambiente de Catanduva, abordou

questões atuais e citou exemplos
de inquéritos instaurados na cidade de Catanduva. A palestra
contou também com a presença
do advogado Dr. Marcos Tadeu de
Souza, que fez a apresentação do
Dr. Ademir Perez.
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CIC das FIPA tem mais de 100 trabalhos inscritos
Com organização dos Núcleos
de Pesquisa e de Pós-graduação, as
Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA) realizaram de 27 a 29 de outubro o seu V Congresso de Iniciação
Cien fica (CIC) e o IV Workshop de
Pós-graduação, que veram 112 trabalhos inscritos, sendo 47 painéis e
65 na forma oral.
A abertura, dia 27, às 19h30, no
Campus I, contou com a apresentação do grupo de dança 1ª Impressão, lançamento do livro Cefaleia
na mulher, da Profª Drª Eliana Meire
Melhado, docente do curso de Medicina, e a palestra Impacto da tecnologia, das redes sociais e das gerações conectadas nas empresas e
na sociedade pelo Prof. Dr. Eduardo
Azarite, diretor de mercado corporavo – CPqD Campinas e docente de
pós-graduação modalidade ensino a
distância do curso de Administração
de Empresas da UNIP/Campinas.
Os trabalhos cien ficos foram
apresentados no dia 28, a par r das
8h00, no Campus Sede, onde também aconteceu a premiação, no dia
29, às 9h00. Os prêmios foram R$
250,00 para o primeiro lugar e R$
200,00 para o segundo lugar da categoria oral e R$ 200,00 para o primeiro e R$ 150,00 para o segundo

lugar na categoria painel.
Os vencedores foram:
Categoria Oral
Ciências Biológicas e Saúde
Medicina
1º lugar
Fabio Henrique Limonte - Efeito
do isolamento social na expressão de
glur1 e glur2 no hipocampo de ratos
2º lugar
Henrique Mascioli Fiorillo - Eﬀect
of maternal ethanol intake during
the pregnancy and lacta on on the
fear, anxiety and spa al memory in
pups at diﬀerent stages of brain development
Enfermagem
1º lugar
Vanessa Cris na Moreale - Educação em saúde: uma experiência
com teatro de fantoches no ensino
nutricional de escolares.
2º lugar
Eduarda Oliveira de Aro - Aleitamento materno no pós-parto mediato do Hospital Padre Albino
Ciências Sociais e Aplicadas
1º lugar - Administração
Viviane Beatris Rosa - Proposta
de adoção de ações ambientais na
gestão de um parque aquá co: o
caso Sulis Park
1º lugar - Direito

4º Workshop GDP in cena
O curso de Administração das
FIPA realizou dia 22 de outubro,
das 8 às 14 horas, no Campus I, o
4º Workshop “GDP in cena”. Com
50 par cipantes, o workshop teve
como tema as fábulas dos Irmãos
Grim. As histórias foram u lizadas
como roteiro, porém adaptadas
com muito humor e cria vidade
pelos par cipantes.
Segundo a professora responsável pelo projeto, Cris ane Paschoa
Amaral, o workshop é uma excelente oportunidade que o curso de
Administração oferece aos alunos
para desenvolver as habilidades
de comunicação mais requisitadas
no mercado de trabalho. “Nos dias
atuais não basta ensinar ao aluno
técnicas para gerenciar negócios;
é preciso formar um profissional

completo, que saiba atuar em qualquer dos inúmeros nichos de mercado que a Administração oferece”,
completa.
O Workshop de teatro “GDP in
cena” tem como obje vo desenvolver recursos de comunicação,
como entonação e volume de voz
adequados, expressões faciais e linguagem corporal, tudo isto usando
como ferramenta principal as vivências de teatro.
O evento contou com a colaboração da ONG Galpão 6 e da Companhia de Dança Anjos das Ruas na
doação das fantasias para o projeto.
Houve sorteio de camisetas entre
os par cipantes. No encerramento,
a Companhia de Dança Anjos das
Ruas apresentou a coreografia “Entre nós”.

Dia da Consciência Negra:
Enfermagem exibe filme
O curso de Enfermagem das FIPA exibiu dia 21 de novembro, às
19h00, para os alunos da 1ª série o filme “Mississipi em chamas”.
A exibição foi em alusão ao Dia da Consciência Negra.

Divulgação
Camila Rodrigues
Espelho de Souza - Os
reflexos da decisão do
STF sobre a união estável homoafe va
2º lugar - Administração
Guilherme Augusto
Duarte Gomes - Aplicação de ferramentas seis
sigma no estudo do controle de qualidade de
Prof. Dr. Eduardo Azarite fez a palestra de abertura do CIC
materiais terceirizados
Pós Graduação
Brasil: revisão sistemá ca
1º lugar
2º Lugar Medicina
Célia Regina Ricardo de Oliveira
Bárbara Leite de Souza - AvaliaSassi - Gestão da produção na indús- ção da mortalidade em pacientes
tria farmacêu ca
neonatais com diagnós co de risco
2º lugar
infeccioso
Andrea Rodrigues Caselli - EsCiências Humanas
tudo da viabilidade econômica de
1º lugar - IMES Fafica – História
uma propriedade produtora de leite
Fernando Rodriguez Fontana e bovinos de corte
Crí ca social nos romances de Sara2º lugar
mago - 1995 a 2000
Bruna Michelan Be ol - Cálculo
1º lugar - Direito
do ponto de equilíbrio como uma
Carolina Zanelli Silva - Peculaferramenta gerencial
ridades da implantação do direito
Categoria Painel
de crianças e adolescentes à conviCiências Biológicas e Saúde
vência familiar e comunitária ante
1º lugar Medicina
as recentes alterações e exigências
Juliana Pietrobom Pupin - Efeito da da legislação que integra o Sistema
injeção de melatonina intracerebro- Nacional de Garan a de Direitos
ventricular sobre as respostas ven la2º lugar IMES Fafica – Pedagogia
tórias à hipóxia de 7% em ratos wistar
Gislaine Aparecida Bertoni da
1º lugar Enfermagem
Silva - A importância da música na
Olanis Marcelina Ma ana - Cau- educação infan l diante de uma
sas associadas à prematuridade no proposta constru vista

Alunos da Administração visitam
o porto de Santos e a a BM&FBOVESPA
Os alunos do curso de Administração das FIPA, juntamente
com a Profª Sidneia Roque, visitaram o porto de Santos dia 15 de
outubro.
A visita de estudo foi iniciada
na CODESP onde os alunos assis ram a um vídeo ins tucional sobre
o sistema portuário. Depois visitaram o museu do porto e à bordo
de uma escuna, conheceram os diversos terminais portuários.
Para os alunos, com a visita ao
porto de Santos foi possível ampliar o conhecimento logís co e
de outras áreas, o que sem dúvida contribuirá para o crescimento
profissional de cada um deles.
BM&FBOVESPA
Os alunos das terceiras e quar-

tas séries, acompanhados do Prof.
André Luiz Franco, fizeram dia 07
de outubro uma visita técnica à
BM&FBOVESPA, em São Paulo.
O grupo, formado por 34 alunos, teve a oportunidade de entender na prá ca o funcionamento da Bolsa de Valores. Assis ram
a uma palestra no auditório, par ciparam de uma simulação de inves mento em ações e conheceram o cinema 3D e o Memorial da
BM&FBOVESPA, onde está toda
a história da bolsa e do mercado
financeiro.
“A visita proporcionou ao aluno conhecer parte da estrutura
da Bolsa, mas principalmente
toda a dinâmica de como funciona o mercado de bolsa de valores
e mercadorias”, explicou o Prof.
André.
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FIPA recebe o selo de ‘IES socialmente responsável’

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) enviou às Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) o selo “IES
Socialmente Responsável”, cer ficando-a como uma Ins tuição

de Ensino Superior comprome da
com a educação e com a sociedade
pela adesão ao Dia da Responsabilidade Social 2011.
O Dia da Responsabilidade Social é uma inicia va da ABMES que
visa concentrar em um único dia,
por todo país, uma mostra das a vidades desenvolvidas pelas IES com
a comunidade ao longo do ano, proporcionando mais visibilidade e força aos atos realizados. Além dos bene cios à sociedade, as ações ainda
garantem a cer ficação das ins tuições par cipantes com o Selo Ins tuição Socialmente Responsável.
As FIPA par ciparam do Dia da
Responsabilidade Social com proje-

Semana do Trauma e Simulado
na Praça da República
No período de 17 a 20 de outubro foi realizada no Anfiteatro
Padre Albino a Semana do Trauma,
promovida pela Liga de Cirurgia e
Trauma do curso de Medicina das
FIPA.
Os temas abordados na Semana foram Discussão intera va Trauma penetrante, pelo Dr. Maurício Godinho; Discussão intera va
- Trauma fechado, pelo Dr. José
Gustavo Parreira; Atendimento na
Unidade de Terapia Intensiva ao

Politrauma zado, pelo Dr. Jorge
Valia , e Atualizações do ATLS,
pelo Dr. Ricardo Gonsaga.
A abertura da Semana foi marcada por um Simulado na Praça da
República, dia 08 de outubro, às 10
horas. Organizado pela Liga de Cirurgia de Urgência e Trauma e Liga
de Cirurgia Plás ca, com apoio do
Corpo de Bombeiros, foi simulado
o atendimento a ví mas de queimaduras por álcool ao tentarem
acender uma churrasqueira.
Divulgação

tos realizados somente naquele dia
e outros que aconteceriam no dia e
no decorrer do ano. Os projetos são:
ABC da Informá ca, Inclusão digital para deficientes visuais adultos,
Informá ca inclusiva para crianças,
Informá ca para deficientes visuais/
crianças, O bê-a-bá da Informá ca
para os Bombeiros Mirins, do curso
de Administração; Adolescentes em
situação irregular e Conscien zação
dos condutores para obediência das
leis de trânsito, do curso de Direito;
Cursinho comunitário ‘Sala Extra’
e Teddy Bear Hospital, do curso de
Medicina; Faculdade da 3ª Idade, do
curso de Educação Física – Licenciatura e Bacharelado; Museu I nerante de Anatomia e Saúde do Caminhoneiro, do curso de Enfermagem
e O polibol e os jogos coopera vos
como alterna vas para o trabalho
educa vo nas aulas de educação sica na escola, do curso de Educação
Física – Licenciatura.
Os projetos envolveram 14 professores, 9 técnicos, 261 alunos e realizaram 1.738 atendimentos. O selo é
válido por um ano (um ciclo da campanha), até novembro de 2012.
O Diretor Geral das FIPA, Dr. Nel-

son Jimenes, disse que “ser socialmente responsável está no DNA da
Fundação Padre Albino. As Faculdades Integradas Padre Albino, mandas pela Fundação, não poderiam
deixar de estar inteiramente comprome das com a educação e com
a sociedade de maneira geral”.
As FIPA, de acordo com Dr. Jimenes, receberam com muito orgulho
a cer ficação da ABMES, selo que
ostentará em todos os seus materiais
ins tucionais. Para o Diretor Geral,
esse prêmio foi conferido às FIPA em
função das importantes a vidades
do seu Núcleo de Extensão, que envolveram professores, alunos, auxiliares de ensino, além de atendimento pessoal aos interessados.
“Se por um lado a premiação
das FIPA nos enche de sa sfação,
ao mesmo tempo a nossa responsabilidade fica cada vez maior no
sen do de trazermos para toda a
comunidade acadêmica o sen do
de segurança e de seguirmos, cada
vez mais, os passos do nosso patrono – Monsenhor Albino, no sen do
da valorização do ser humano em
detrimento das coisas materiais”,
finalizou Dr. Nelson Jimenes.

Livro sobre dor de cabeça de professora da
Medicina está à venda em Catanduva
O livro Cefaleia na mulher, da neurologista Eliana Meire Melhado, professora do curso de Medicina das FIPA, já
está à venda em Catanduva nas livrarias Candeia, Santa Rita e Olavo Bilac.
No livro, Drª Eliana aborda toda
a trajetória das fases de vida da mulher com relação às cefaleias (dor de
cabeça), detalha o período gestacional com relação ao tratamento e uso
de medicamentos para cefaleia nessa fase, destaca a relação entre cefaleia e outras doenças e aborda fa-

tores de risco para acidente vascular
encefálico na mulher com migrânea.
Drª Eliana, ainda, dá orientações
técnicas não medicamentosas e dietas adequadas para uma vida mais
saudável e sem dor e detalhamento
de todo o tratamento farmacológico
de acordo com os períodos de vida
da mulher.
Editado pela Editora Atheneu, o
livro foi lançado em Catanduva dia 27
de outubro na abertura do V Congresso de Iniciação Cien fica das FIPA.

XI Jornada de Diabetologia e Endocrinologia
Atendimento a ví mas por queimaduras por álcool foi o tema do simulado

Alunos comemoram o Dia da
Criança em casa de apoio
No dia 17 de outubro, a Liga de
Pediatria e o Grupo de Apoio à Comunidade (GAC) do curso de Medicina das FIPA, sob a responsabilidade
dos presidentes discentes, acadêmica do 3º ano Bruna Corte Perez e acadêmico do 2º ano Henrique Marson,
respec vamente, realizaram na Casa
de Apoio a Criança e Adolescente de
Catanduva uma tarde de recreação

em comemoração ao Dia da Criança.
Os acadêmicos de medicina
distribuíram brinquedos e doces
às crianças e muito carinho e afeto
através de a vidades lúdicas. Bruna
Perez disse que os alunos “adoraram
a a vidade e esse exercício de cidadania”. Para eles, a experiência foi
muito gra ficante e certamente será
ú l na formação de cada um.

O curso de Medicina das FIPA
realizou dia 05 de novembro a parr das 9 horas, no Anfiteatro Padre
Albino, a XI Jornada de Diabetologia e Endocrinologia de Catanduva.
Realizada anualmente, a jornada
tem o obje vo de transmi r informações a respeito das principais patologias endócrinas e é voltada para
médicos, acadêmicos de medicina e
profissionais da saúde da região.
A programação da jornada incluiu as seguintes palestras: Abordagem no nódulo de reóide, Profª
Drª Gláucia Maze o, da UNESP de

Botucatu; Análogos da exena da
e inibidores do DPP-IV no Diabetes
Mellitus po 2, Prof. Dr. Roberto Bet, do INCOR/USP; Novas perspec vas de tratamento da obesidade,
Profª Drª Sylka Gelonese, da Unicamp; Recentes aquisições na terapia da neuropa a diabé ca, Prof. Dr.
Clemente Rolim, da Unifesp.
A Jornada foi organizada pela disciplina de Endocrinologia do curso
de Medicina, através dos professores
Marino Ca alini, Marcos Antonio Lopes e Eliana Gabas Stuchi Peres, e da
Liga de Endocrinologia e Diabetologia.
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Nelson Lopes apresenta emenda de
R$ 300 mil em favor do HPA
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Divulgação

Verba será para a Unidade de Urgência e Emergência (Pronto Socorro)
A Câmara Municipal protocolou emenda do vereador Nelson
Lopes Mar ns (PSDB) des nando
R$ 300 mil para a Unidade de Urgência e Emergência (Pronto Socorro) do Hospital Padre Albino,
através do Projeto de Lei 134/11,
Lei Orçamentária do Município.
Nelson Lopes informou que o

HPA é de referência e possui um
Pronto-Socorro estruturado para
receber casos de Urgência e Emergência de Catanduva e região nas
especialidades de Clínicas Médica
e Cirúrgica, Ortopedia e Pediatria
24 horas, dispondo de equipes
médica, de enfermagem e administra va especializadas para es-

Faculdade da 3ª Idade colabora
com o Outubro Rosa
No dia 06 de outubro, a Faculdade da 3ª Idade do curso de
Educação Física das FIPA, através
do Núcleo de Ação Comunitária e
Assistencial, convidou a Profª Sonia
Sposito Ceneviva, Presidente da Associação Sempre Viva de Combate
ao Câncer, para proferir uma palestra sobre o Outubro Rosa, mês
que se comemora com trabalho assistencial de proteção às mulheres
portadoras de câncer de mama e
que já foram ou não mastomizadas.

De acordo com Profª Neuza
Matos, Coordenadora da faculdade, Profª Sonia sensibilizou as
alunas para se engajarem na campanha e elas responderam prontamente. “Aderiram à compra da
camiseta rosa, símbolo da campanha, e na doação de alimentos
para complementar cestas básicas.
Os alunos da graduação do curso
de Educação Física também colaboraram doando produtos de limpeza”, disse Profª Neuza.

tes pos de assistência. Também
as Unidades de Terapia Intensiva
Pediátrica e Neonatal do Hospital
Padre Albino de Catanduva são
responsáveis pelo atendimento de
um grande número de pacientes.
“O Hospital Padre Albino possui
ainda serviços de Hemodiálise, Pediatria, Banco de Olhos, Maternidade, Laboratório de Análises e Centro
Cirúrgico”, acrescentou o vereador.
Nelson Lopes lembrou também que
o Hospital Padre Albino “defronta-se
com inúmeras dificuldades, principalmente financeiras”. Essa foi a razão da solicitação da subvenção na
ordem de R$ 300 mil.

Nelson Mar ns: HPA é hospital de referência

Palestra aborda o tabagismo
Divulgação

Viagem a Barra Bonita
Dia 27 de outubro, 46 alunas
da Faculdade da 3ª Idade do curso de Educação Física das FIPA,
conforme a programação mensal,
par ciparam de uma excursão a
Barra Bonita, na eclusa do Rio Tietê, acompanhadas pelos professores Sinara Ponci e Ademir Testa
Jr., que foram detalhando todos os
momentos da viagem.
O almoço foi a bordo da em-

barcação, que seguiu até Ibi nga,
quando foram coroadas a rainha e
a princesa da faculdade, seguindo
a tradição anual, respec vamente,
Adelaide Redorat Santaella Rosa e
Maria Inês Donnini.
No retorno as alunas fizeram
um city tour pela cidade de Jaú
para conhecer o maior comércio
de calçados femininos do Estado
de São Paulo.

Encontro de Ligas Estudantis esclarece
a população sobre doenças
O Centro Acadêmico “Emílio
Ribas” (CAER) do curso de Medicina das (FIPA realizou dia 05 de
novembro, das 8h00 às 15h00, na
Praça da República, o XI ELEC - Encontro das Ligas Estudan s de Catanduva.
O Encontro contou com a parcipação de 12 Ligas Estudan s,
sendo que cada uma abordou diferentes assuntos e disponibilizou ao
público várias atrações. De acordo

com Rômulo Bizare, do CAER, “o
ELEC tem por finalidade prestar
esclarecimentos sobre a prevenção de diversas doenças, através
da educação da população, e a
realização de exames, como aferição da pressão arterial e teste de
diabetes”.
Nesse ano, pela primeira vez, o
Encontro contou com uma UTI móvel para o conhecimento de toda a
população.

FPA promove reformas no Museu Padre Albino
A Fundação Padre Albino vem fazendo reformas no Museu Padre Albino, coordenadas pelo seu Departamento de Manutenção e Obras.
A reforma começou pela troca de todo o telhado e das calhas. O próximo
passo será a recuperação do piso de madeira, pintura interna e externa do prédio, colocação de forro de gesso nos sanitários e conserto de portas e janelas.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA do Hospital
Emílio Carlos, em parceria com os departamentos Administração, Recursos Humanos, Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho, promoveu
dia 26 de outubro, às 14 horas, na Sala de Espera da Ortopedia, a palestra Tabagismo, ministrada pelo médico Prof. Ms. Renato Eugênio Macchione, docente de Pneumologia do curso de Medicina das Faculdades
Integradas Padre Albino - FIPA.
A ação exemplifica a preocupação da ins tuição com a instrução e o
bem-estar dos seus colaboradores e clientes.

Educação Física promove curso
para alunos da Licenciatura
Dia 19 de novembro foi realizado o curso O currículo baseado
em competências e habilidades e
a Educação Física: a proposta da
Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo, ministrado pelo professor Ademir Testa Junior.
As a vidades, com a par cipação de estudantes de Educação
Física dos três anos da Licenciatura
das FIPA, foram desenvolvidas em
dois períodos, sendo a parte teórica pela manhã no Campus Sede, e
a parte prá ca à tarde com alunos
do Ensino Fundamental na EE Dinorah Silveira Borges.
O Prof. Ademir disse que os par-

cipantes veram a oportunidade
de refle r sobre as possibilidades
da proposta curricular da Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo, assim como observar o desenrolar das a vidades diante dos
alunos na escola. “Após a aplicação
das a vidades prá cas com os alunos do Ensino Fundamental, foram
discu das as relações entre as teorias estudadas e as observações
prá cas, favorecendo a formação
con nuada dos futuros Educadores
Físicos, para um trabalho educacional cada vez mais consciente nas
escolas através das aulas de Educação Física”, explicou ele.
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495. - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689. - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA
•Dr. José Luís Sampaio MarƟns
Rua Manaus, 810. - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137. - Fone: 3522 2383
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190. - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497.
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3525 2556 – 3522 7601
•Dr. Wanderley BaƟsta Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063. - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César GrisoƩo
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339

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

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 GrisoƩo
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830.
Fone: 3522 5586

•Dr. Marino CaƩalini
Rua Maranhão, 1.405. - Fone: 3524 4809
GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689.
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495. - Fone: 3523 7760

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

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

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

Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia computadorizada e mapeamento 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

GERIATRIA
Dr. Eduardo Marques da Silva
Rua Maranhão, 1909 – Fone (17) 3522-6060.

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

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

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa CrisƟna Z. G. Monteleone •Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522-1179 Rua Belém, 462 - Fone: 3524-7745

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

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infanƟl)
Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral eletroneuromiografia e potenciais evocados audiƟvo e visual.

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide

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

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

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 Valiaƫ
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

JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

NOVEMBRO / 2011

11

Fundação reforma o Colégio de Aplicação
O Colégio de Aplicação está passando por uma série de reformas. A
Fundação Padre Albino está remodelando totalmente as instalações
sicas do Colégio, visando adequá-las e oferecer conforto a alunos,
professores e funcionários.
Depois da troca do telhado está
sendo executada a pintura interna

e externa, incluindo salas de aula,
corredores, portas e fachada, construído um balcão para a biblioteca e
troca do toldo de lona por policarbonato da escada de acesso ao páo. Em seguida, as salas do Ensino
Médio terão seus pisos trocados,
bem como os equipamentos de ar
condicionado. O Departamento de

FIPA promove concurso de fotografia
As Faculdades Integradas Padre
Albino, através do Núcleo de Apoio
ao Estudante (NAE), realizaram dia
07 de novembro, no Anfiteatro Padre Albino, a par r das 19h30, um
seminário cultural e a premiação
do concurso de fotografia que veram como tema Morte: diferentes
visões.
Na primeira parte do evento foi
promovida uma mesa redonda com
a par cipação do Prof. Cláudio Antonio Christante Errerias, psicólogo
e psicanalista, Profª Drª Celina Santaella Rosa, médica legista, Prof. Dr.
Ayder Anselmo Gomes Vivi, médico
cirurgião geral e oncológico, e Prof.
Dr. Marcelo Truzzi Otero, graduado
em Direito.
O mediador da mesa, Prof. Cláudio, leu um texto de sua autoria sobre a morte, Drª Celina apresentou
resultados dos ques onários sobre
o tema que foram respondidos por
alunos e funcionários das FIPA, Dr.
Marcelo mostrou o paradoxo que
existe no Direito e na Medicina entre
o direito à vida e a dignidade do ser
humano e Dr. Ayder falou da sua atuação profissional, de como se portar
diante de um paciente com uma doença grave e respeitar aquilo que o
paciente deseja saber. Em seguida
foi realizado um debate entre os integrantes da mesa e os presentes.
Durante o intervalo foram exibidos slides de obras de arquitetura,
pintura, escultura e poemas de diversos autores ao longo do tempo
alusivos à morte nos contextos re-

ligioso, mitológico, cultural, filosófico, polí co e social.
Na segunda parte do evento foi
apresentada a comissão julgadora
das fotografias composta pela Profª
Drª Dulce Maria Silva Vendruscolo,
jornalista Mauro Tadeu Assi, Prof.
Nelson Oliani e o publicitário e jornalista Paulo Venturini.
Do concurso par ciparam 26
fotografias e as vencedoras foram:
1º lugar - Uma onipresença da
morte e do encanto, de Ana Carolina Monezi e Silva, Ana Carolina Botelho Cardoso, Ana Carolina Aloio,
Guilherme Renesto Piovesana e
Luiz Henrique Manarelli, acadêmicos da 1ª série de medicina.
2º lugar - Morte da dignidade,
de Cláudia Mendonça Xavier, acadêmica da 1ª série de medicina.
3º lugar - Vida moribunda, de
Maryam Buainain Tadei e Matheus
Vicente Maiorquim, acadêmicos da
1ª série de medicina.
Menções honrosas
Leito de morte da igualdade, de
Cláudia Mendonça Xavier, acadêmica da 1ª série de medicina.
União necessária, de Mariana
Abboud Azoubel, Bruno Ferreira de
Barros, Amanda Melim Bento, Daniel Reis Guther e Nicolas Giorgini
Barbato, acadêmicos da 1ª série de
medicina.
Os prêmios foram R$ 200,00
para o primeiro colocado, R$ 120,00
para o segundo e R$ 80,00 para o
terceiro. Todos os par cipantes receberão cer ficado.
Divulgação

Manutenção e Obras da Fundação
ficará responsável pelo serviço de
marcenaria nas portas e janelas.
MATRÍCULAS
O Colégio de Aplicação está com
as matrículas abertas para 2012 e
divulgou os valores das mensalidades, já com desconto incluso, ressaltando sua ó ma localização – próximo ao SESC e ao lado da Paróquia
Santa Terezinha: Educação Infan l –
R$ 176,80; Ensino Fundamental: 1º
ao 5º ano – R$ 240,75; 6º ao 9º ano
– R$ 268,80; Ensino Médio: 1º ano

– R$ 331,80; 2º ano – R$ 347,20; 3º
ano – R$ 387,75.
Recentemente, o Colégio de
Aplicação iniciou a mudança da estrutura das aulas e provas quanto à
sua forma e conteúdos, tendo como
suporte uma conduta cien fica baseada na Teoria Operatória.
“Com todas essas melhorias sicas e de metodologia de ensino/
aprendizagem, o Colégio está apto
a oferecer cursos de alto nível, com
valores de mensalidades bastante
razoáveis”, ressaltou o presidente
da Diretoria Administra va da Fundação, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira.

Professor da Medicina ministra aula em Congresso
O professor de Clínica Médica
do curso de Medicina das FIPA,
Marcelo Ceneviva Macchione,
par cipou de 17 a 20 de novembro, na sede da Federação do Comércio, em São Paulo, do 14º Congresso Paulista de Pneumologia e
Tisiologia. O evento contou com a
par cipação de convidados nacionais e internacionais.
Prof. Marcelo ministrou aula
sobre Testes de broncoprovocação, foi moderador na mesa redonda Papel da espirometria na
avaliação e seguimento das doenças pulmonares e par cipou do
lançamento do livro série Atuali-

zação e Reciclagem em Pneumologia SPPT - Função Pulmonar em
que foi o autor do capítulo sobre
Avaliação Funcional da Tosse.
Na oportunidade houve eleição da nova diretoria da Sociedade
Paulista de Pneumologia e Tisiologia para o biênio 2012-2013, sendo que o Dr. Marcelo Macchione
foi escolhido como Presidente da
Regional de São José do Rio Preto.
Representando a Pneumologia das FIPA também es veram
presentes os professores Pedro e
Renato Macchione, além de vários
ex-médicos residentes da área de
Pneumologia de Catanduva.

Liga de Trauma promove curso internacional
A Liga de Cirurgia de Urgência
e Trauma do curso de Medicina das FIPA promoveu dia 19 de
novembro, das 8 às 18 horas, no
anfiteatro Padre Albino, o Curso
internacional de resposta médica
avançada em desastres.
Tendo como convidados
os doutores Antonio Onimaru, Maurício Godinho, Ricardo
Alessandro Teixeira Gonsaga e
Ricardo Galesso Cardoso, o curso discutiu os seguintes temas:
Gestão em desastres, Sistema de
comando, ABC de resposta a desastres, Descontaminação, Resposta psicológica em desastres,

Agentes radioativos, biológicos
e químicos, Lesões por explosão
e por esmagamento e SAMU e o
atendimento em desastres. Também fizeram palestras o sargento Arafat do Corpo de Bombeiros
e as psicólogas dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, Marina Pagliarini da Costa e Daniela
Jacomin Zampieri.
O curso contou com 79 par cipantes, sendo alunos do segundo ao quinto ano de medicina,
alunos da enfermagem, médicos
de diversas áreas e pessoas de
outras cidades, como alunos da
FAMERP e de Ribeirão Preto.

Laboratório da Educação Física
avalia atletas do Grêmio

Foto vencedora do concurso

Quinze atletas do Grêmio Catanduvense de Futebol fizeram avaliação sica dia 14 de novembro no Laboratório de Avaliação Física do curso de Educação Física das FIPA.
A avaliação de composição corporal através de medidas como peso,
altura e percentual de gordura foi feita pelas técnicas Janaina Rogante
Huck e Sinara Ponce.
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Restos mortais do Padre Albino serão trasladados
para a Igreja Matriz no dia 18 de dezembro
Arquivo

Depois de 38 anos, restos mortais do Padre Albino
serão trasladados para a igreja que ele construiu

A Diocese de Catanduva vai realizar no dia
18 de dezembro próximo
a trasladação dos restos
mortais do Servo de Deus
Pe. Albino Alves da Cunha
e Silva. A informação é do
Vice Postulador da Causa,
Pe. José Luiz Cassimiro, responsável por todas as providências para o ato.
De acordo com Pe. José
Luiz, no dia 18, às 18 horas,
os restos mortais sairão do
Cemitério Nossa Senhora
do Carmo de Catanduva,
em carreata, em direção à
Catedral da Diocese, com
a assessoria do Corpo de
Bombeiros, das Polícias
Civil e Militar e da Guarda
Civil Municipal. Na Catedral

FPA tem o projeto da Radioterapia
cadastrado no SICONV
A Fundação Padre Albino solicitou ao Ministério da Saúde um
acelerador linear, equipamento
responsável pelo tratamento de
radioterapia, por meio do SICONV
– Sistema de Convênio, que tem
como finalidade facilitar as apresentações de projetos aos programas ofertados pelo Governo
Federal.
A solicitação está cadastrada
desde 24 de dezembro de 2009,
a pedido da então deputada Beth
Sahão. Para ser contemplada pelo
Ministério, a Fundação dá sequência aos tramites do processo e conta com a ajuda da deputada.
Dia 28 de novembro, a Fundação, através dos seus representantes Prof. Nelson Lopes Mar ns,
membro conselheiro, Dr. Jorge
Luis dos Santos Valia , diretor
técnico dos hospitais, e Renata Armiato, gestora da saúde, se reuniu
com o secretário estadual da Saúde, Giovanni Guido Cerri, em audiência agendada pelo deputado
estadual Geraldo Vinholi (PSDB).
Entre os assuntos tratados durante o encontro ficou pactuado
que o deputado Vinholi encaminhará emenda para a Casa Civil
e des nará R$ 1,5 milhão para a

construção do prédio onde será
instalado o acelerador linear. De
acordo com secretário estadual, o
Estado vai complementar a verba
em R$ 2 milhões para a construção do Serviço de Radioterapia.
No total serão des nados R$ 3,5
milhões para a construção da área
anexa ao Hospital Emílio Carlos.
De acordo com o presidente
da Diretoria Administra va da
Fundação, Dr. Geraldo Paiva de
Oliveira, o Serviço vai atender todos os casos que necessitem de
radioterapia, modalidade de tratamento oncológico que se acopla
a outras já tradicionalmente conhecidas como cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia e imunoterapia.
“Instalada a radioterapia e somando-se aos serviços de diagnóscos e terapêu cos que a Fundação
Padre Albino já dispõe – cirurgia,
quimioterapia, hormonioterapia e
imunologia, pra camente fechamos o ciclo no quesito Oncologia”,
informou Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, o que possibilitará o atendimento de pacientes de Catanduva
e região, que não precisarão mais
se deslocar a outras cidades, como
Barretos, Jaú e Rio Preto.

será celebrada missa, às 18h30,
presidida pelo Bispo Diocesano
Dom Otacílio Luziano da Silva.
O Vice-Postulador requereu Decreto do Bispo Diocesano de Catanduva de reconhecimento canônico
dos restos mortais (exumação, traslado e inumação) e a concessão de
sepultura canônica na Igreja Matriz
de São Domingos, em Catanduva.
O Postulador da Causa, Dr. Paolo
Vilota, e seu assessor, Pe. Paulo
Lombardo, virão de Roma especialmente para esses trabalhos e celebrações.
Dom Otacílio já enviou uma
circular a todos os padres determinando a suspensão das celebrações
da noite do dia 18 de dezembro.
“Nesta celebração será feita memória das boas marcas que Padre
Albino deixou em Catanduva e região. Marcas de uma vida que foi
inteiramente dedicada à evangelização e promoção da vida dos mais
pobres e necessitados, sobretudo
através da criação de organismos,
ins tuições de saúde, educação e
obras sociais, disse Padre José Luiz.
Após o término da missa na
Catedral, os restos mortais ficarão
expostos à frente do altar para que
todas as pessoas possam vê-los. Em
seguida, a urna segue novamente
em carreata para a Matriz de São
Domingos, igreja que foi construída
pelo Padre Albino e onde ele atuou
como pároco durante 50 anos.
Chegando à Igreja, após a cerimônia de bênção do novo sepulcro presidida pelo Bispo, os restos

mortais vão ser sepultados em um
sarcófago de granito, que já está
sendo construído, informa Padre
José Luiz.
O projeto do sarcófago foi feito pelo próprio Vice Postulador da
Causa, conforme orientações recebidas de Roma e terá tamanho
natural, feito com granitos semelhantes aos existentes no piso da
Igreja, “para tudo ficar em perfeita
harmonia”, disse o padre. Na frente
do sarcófago estará a inscrição em
letras douradas “SERVO DE DEUS –
ALBINO ALVES DA CUNHA E SILVA
– PRESBÍTERO DIOCESANO; sobre o
sarcófago, na parede ao fundo, ficará uma foto emoldurada do Padre
Albino.
O traslado dos restos mortais
do Padre Albino para a Matriz, que
fica no centro de Catanduva, visa
possibilitar maior facilidade de
acesso para as pessoas que visitam
seu túmulo e constantemente nele
depositam suas manifestações de
agradecimento por graças alcançadas por sua intercessão. “Será para
muitos catanduvenses e moradores
das cidades vizinhas momento de
saudades e emoção neste traslado
dos restos mortais do Padre Albino
para a sua morada defini va nesta
igreja que sempre foi a sua casa”,
afirma o Pe. José Luiz.
Padre Albino faleceu no dia 19
de setembro de 1973 e foi sepultado na Capela do Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo,
de Catanduva, onde se encontra
até hoje.

“Velhos na idade, jovens na capacidade”
O Recanto Monsenhor Albino
reuniu trabalhos desenvolvidos pelos idosos, com orientação dos setores de Terapia Ocupacional e Psicologia, e promoveu a exposição Velhos
na idade, jovens na capacidade.
Natural de Tabapuã, José Ba sta dos Santos Filho, 62 anos, o Zico,
passou sua vida se dedicando ao
trabalho de pintor de casas e prédios, principalmente no litoral do
Estado de São Paulo - Ubatuba e
Caraguatatuba. No Recanto desenvolve a arte e habilidade de fabricar bancos, cadeirinhas e mesinhas
infan s.
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