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Com o obje  vo de incen  var o pagamento das mensalidades 
dos cursos até a data de seus respec  vos vencimentos ou, pelo me-
nos, dentro do mês de vencimento, as Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) lançaram a campanha “Pague em dia e concorra a prê-
mios”, que vai sortear, mensalmente, dois net books para os alunos, 
sendo um para cada cupom sorteado. Úl  ma página.

O curso de Administração das Faculdades Integradas Padre 
Albino lançou um projeto de responsabilidade social que vai pro-
porcionar a inclusão digital para crianças com defi ciência visual, 
com o oferecimento de um curso gratuito de informá  ca. As ins-
crições estão abertas. Página 08.

Duas alunas do 4º ano do curso de Enfermagem das Facul-
dades Integradas Padre Albino realizaram uma pesquisa no Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Catanduva 
in  tulada Acidentes de trânsito: levantamento de ocorrências 
atendidas por um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
do interior paulista. As alunas fi zeram levantamento das fi chas 
de acidentes ocorridos em Catanduva e microrregião no ano de 
2009. Página 09.

Os hospitais Emílio Car-
los e Padre Albino recebe-
ram 332 pares de lençol do 
Fundo Social de Solidarie-
dade. A doação, que bene-
fi ciará os usuários do SUS, 
faz parte do Programa Len-
çol Amigo, realizado pelo 
Governo do Estado através 
do Fundo de Solidariedade 
e Desenvolvimento Social e 
Cultural do Estado de São 
Paulo. Página 07.

O Dr. Jorge Luis dos Santos Valia   , 
professor do curso de Medicina das Fa-
culdades Integradas Padre Albino, Di-
retor Técnico e responsável pelas UTIs 
adultas dos hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino, é o novo presidente da 
Sociedade Paulista de Terapia Intensi-
va (SOPATI) para o biênio 2011-2012. 
Página 06.

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) estão com inscri-
ções abertas para 11 cursos de Pós-Graduação nas áreas de Admi-
nistração, Direito, Educação Física e Saúde. Página 06.

DESTAQUE O trabalho assistencial dos hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino pode ser conferido pelos internautas através do por-
tal www.camaracatanduva.sp.gov.br no Programa Câmara Saúde 
da TV Câmara, veículo ofi cial da Câmara Municipal de Catanduva. 
Uma equipe da TV Câmara captou imagens e fez entrevistas no 
úl  mo dia 18 de outubro. Página 06.

FIPA vai sortear prêmio a aluno
que pagar em dia 

Administração lança curso de 
informática para crianças com 

deficiência visual

Acidente de trânsito é tema de 
pesquisa de alunas da Enfermagem 

Hospitais recebem doação do 
Programa ‘Lençol Amigo’

Dr. Valiatti é eleito presidente da 
Sociedade Paulista de Terapia Intensiva

FIPA recebe inscrições para 
11 cursos de Pós-Graduação

Hospitais atendem mais de 180 mil em 2010
Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos atenderam, somando apenas as internações, a Unidade de Urgência e Emer-

gência do “Padre Albino” e o Ambulatório do “Emílio Carlos”, 181.692 pessoas no ano de 2010. Ao todo, entre exames e 
procedimentos, foram realizados 925.182 atendimentos. Página 07.

Cada jogo tem uma fronha, um forro e dois lençóis

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, presidente da Diretoria Administra  va, é entrevistado para o programa

Comunicação/HPAComunicação/HPA



Catanduva tem mui-
to o que comemorar 
neste início de ano. 
A área do ensino em 
nossa cidade será com-
plementada com três 
novos cursos, pioneiros 
na região. Isto porque 
o Ministério da Educa-

ção (MEC) autorizou a instalação desses 
cursos, já para 2011, que serão man  dos 
e administrados pela Fundação Padre Albi-
no. Trata-se de Biomedicina, Engenharia de 
Produção e Educação Física (Bacharelado). 
E aguardamos o de Licenciatura em Peda-
gogia, que está prestes a ser lançado.

Que no  cia brilhante! Em especial para 
os jovens de Catanduva e região, agora com 
mais opções de estudos em ensino de gra-
duação.

Será uma tarefa honrosa – e por que não 
dizer um tanto quanto ousada? – para as 
Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA). 
Atualmente ela administra cinco cursos 
(Medicina, Enfermagem, Direito, Admi-
nistração e Educação Física) e a par  r das 
próximas semanas iniciará uma nova etapa 
com a abertura desses três cursos impor-
tantes, que com certeza irão suprir carên-
cias educacionais em nosso município.

Ao todo serão 300 vagas, ou seja, 300 
novos estudantes em sala de aula (100 para 
cada um dos cursos novos, em períodos 
matu  no e noturno, cuja duração varia de 
quatro a cinco anos).

A Fundação Padre Albino tem estrutura 
ímpar para criar, manter e gerir os referidos 
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Nem tudo é fácil

É di  cil fazer alguém feliz, assim como é 
fácil fazer triste.

É di  cil dizer eu te amo, assim como é 
fácil não dizer nada.

É di  cil valorizar um amor, assim como é 
fácil perdê-lo para sempre.

É di  cil agradecer pelo dia de hoje, assim 
como é fácil viver mais um dia.

É di  cil enxergar o que a vida traz de 
bom, assim como é fácil fechar os olhos e 
atravessar a rua.

É di  cil se convencer de que se é feliz, 
assim como é fácil achar que sempre falta 
algo.

É di  cil fazer alguém sorrir, assim como é 
fácil fazer chorar.

É di  cil colocar-se no lugar de alguém, as-
sim como é fácil olhar para o próprio umbigo.

Se você errou, peça desculpas.

É di  cil pedir perdão? Mas quem disse 
que é fácil ser perdoado?

Se alguém errou com você, perdoa-o.
É di  cil perdoar? Mas quem disse que é 

fácil se arrepender?
Se você sente algo, diga. É di  cil se abrir? 

Mas quem disse que é fácil encontrar al-
guém que queira escutar?

Se alguém reclama de você, ouça. É di  cil 
ouvir certas coisas? Mas quem disse que é 
fácil ouvir você? 

Se alguém te ama, ame-o.
É di  cil entregar-se? Mas quem disse que 

é fácil ser feliz?
Nem tudo é fácil na vida. Mas, com certe-

za, nada é impossível.
Precisamos acreditar, ter fé e lutar para 

que não apenas sonhemos, mas também 
tornemos todos esses desejos realidade!

cursos. Por exemplo, o curso de Educação 
Física conta com amplas e modernas insta-
lações: salas de aula, quadras espor  vas, 
laboratórios de Fisiologia e Anatomia, la-
boratório de Informá  ca, sala de ginás  ca 
e dança, biblioteca, sala de musculação, 
restaurante e convênio com academia para 
aulas de natação em piscina clima  zada. 
Sem falar no corpo docente, composto, em 
grande parte, por mestres e doutores de ex-
trema capacidade.

A Biomedicina capacitará profi ssionais 
para atuarem com análises clínicas, pesqui-
sa cien  fi ca e docência na área da saúde, 
bem como gestores de clínicas, hospitais, 
laboratórios de análises clínicas e de pes-
quisa, e ainda no setor público, como uni-
dades de saúde. Uma das jus  fi ca  vas para 
a criação deste perfi l profi ssional foi a evo-
lução tecnológica que integrou novas alter-
na  vas nas áreas de saúde e biotecnologia.

Por fi m, a Engenharia de Produção tem 
como meta formar pessoas com conheci-
mentos cien  fi cos específi cos que o capa-
citem a iden  fi car, formular e solucionar 
problemas ligados às a  vidades de projeto, 
operação e gerenciamento do trabalho e de 
sistemas de produção de bens e/ou servi-
ços, considerando seus aspectos humanos, 
econômicos, sociais e ambientais.

Por essas e outras razões Catanduva 
tem muito o que comemorar. São novos 
rumos para o campo educacional de nossa 
cidade, com novas propostas de estudos e, 
esperemos confiantes, novos profissionais 
atuando com ética e empenho em nossa 
sociedade.

FIPA: mais três novos cursos pioneiros

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

20 – Elisandra Paula Macedo
        Keli Cris  na da Silva Stuginski Mathias
        Maria Ester Correa Oliveira Bellucci
21 – Adriana Freschi
        Adriano Garcia
        Cleonice Bento Neto Rego
        Maria Janete Meneguesso
        Silmara Aparecida Nardo Pozzi
22 – Heber de Souza
        Marcos Leão Alves
        Maria Sandra de Mello de Souza
23 – Vanderléa Lourencin Jorge
24 – Cláudia de Fá  ma Gonçalves
        Roberta Gláucia Morano Stocco
25 – Fernanda Cris  na Coelho Delvechio
        Léia Cá  a Antonio
26 – Juliane Aparecida Venturi Menegasso
        Patrícia Pereira Romão
        Silvana Perone Pascolat
27 – Edmar Antonio Tassoni
28 – Maria Nilde Lima dos Reis Francisco
        Sonia Barduco da Silva

Hospital Emílio Carlos
02 – Dra. Luciana Bo   ni Antunes Crepaldi
        Patrícia Carla Ramos
04 – Gisele Fernanda Jacome  o
        Luis Carlos Ferraz
05 – Eliane Faria dos Santos Damaceno
07 – Ailto Aparecido Machado
        Aparecida Alves de Medeiros Silva
08 – Márcia Regina de Souza Siviero
        Marli de Jesus
11 – Eliane Nascimento da Silva Alves
12 – Érika Fachim Esteves
        Marcos Paulo Alves
13 – Carlos Alberto Liberatore
14 – Agnaldo de Azevedo
15 – Aline Tamara Ignácio Fernandes
18 – Claudinei Ferreira da Cruz
        Eva de Lourdes da Silva Correa
        Maria das Graças Mendes
21 – Elias Cardoso Corral
22 – Maria Joana Mar  ns da Cruz
23 – Andresa Karine Capristo Gomes
        Roseli da Silva Thomaz
24 – Ma  as Bezerra de Queiroz
26 – Anísio Hayashi Veiga
        Cecília Nogueira
        Mirna de Jesus Carrero

Coordenadoria Geral
05 – Suelen Cris  na Ribeiro Zanirato
14 – Lilian Pet Hosina
19 – Pedro Luis de Paula
22 – Dra. Sonia Maria Corradi
27 – Halana Grasiela de Abreu

Hospital Padre Albino
01 – Efi gênia dos Santos Félix Andrade
        Maria Aparecida Cajuela Mouco
        Valdívia Carvalho da Silva
02 – Cleusa Aparecida de Sousa
        Elisandra Dias
        Rafaela Cris  na Elias Soares
04 – Érica de Paula
05 – Maria Aparecida Pequeno Cordeiro Rulli
06 – Antonia Gonçalves Moreira
07 – Clarice Aparecida dos Santos
        Márcia Regina Tofanelli da Silva
08 – Aleandra Perpétua Fernandes Moreno
        Lúcia Helena Ferro
09 – Ana Cláudia Norvete
        Benedita de Fá  ma Oliveira Silva
        Maria Célia Cordon Guglielme   
10 – Adriana Ba  sta Quirino
        Elisangela Elisia da Costa
        Renata Delgado
        Rosa Maria Camilo Guerbas
11 – Gisela Cris  na Percebon More  e
        Sonia Maria Pereira
12 – Renato Federici
13 – Adriana Isabel de Lima
        Maria Pierina D. Anastacio
        Teresa Cris  na Savazzi Rodrigues
14 – Jeff erson Cavalcante de Souza
        Júlia Luiza da Conceição
15 – Dr. Igor Lopes da Silva
        Juliana Jaqueline de Carvalho Oliveira
16 – Evanilde Donizete Triunfo
        Juliana das Neves Vieira
        Ricardo Aparecido dos Santos
17 – Aline Pereira de Almeida
        Cleide Pavani Piovani
        Helen Susi Pimentel
        Rita de Cássia de Lima
        Roseli Ba  sta de Lima
        Rosimeire Cézar Cury
        Ta  ane Scarpeto Teixeira
18 – Marina Pádua Durante
        Silvana Regina de Souza

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

27 – Ana Paula Pires Garcia Pinhuela
        Flávia Fernanda de Oliveira Procópio
28 – Sueli Aparecida da Silva

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

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

Padre Albino Saúde
18 – Pedro Henrique Gavilia Elias
18 – Taisa Casimiro dos Santos
20 – Liliana Gervino Carlessi

Recanto Monsenhor Albino
03 – Ornan Fernandes Maciel
10 – Maria Cris  na C. Mendonça
17 – Ana Perseguim Matheus
26 – Patrícia Karina Vilar Alonso
27 – Aline Dyane Padilia Vizen  n
28 – Lucilene Trajano da Conceição Barbosa

Museu Padre Albino
26 – Willian Alves da Silva

Membros do Conselho de Curadores
01 - Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
12 - Dr. Olegário Braido
22 - Luiz Marcos Garcia
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FEVEREIRO - DATAS COMEMORATIVASFEVEREIRO - DATAS COMEMORATIVAS

01 – Dia do Publicitário01 – Dia do Publicitário
02 – Dia do Agente Fiscal02 – Dia do Agente Fiscal
05 – Dia do Da  loscopista05 – Dia do Da  loscopista
07 – Dia Nacional do Gráfi co07 – Dia Nacional do Gráfi co
10 – Dia do Atleta Profi ssional10 – Dia do Atleta Profi ssional
11 – Dia Mundial do Enfermo e do 11 – Dia Mundial do Enfermo e do 

ZeladorZelador
16 – Dia do Repórter16 – Dia do Repórter
19 – Dia do Espor  sta19 – Dia do Espor  sta
23 – Dia do Rotariano23 – Dia do Rotariano
27 – Dia Nacional do Livro Didá  co e 27 – Dia Nacional do Livro Didá  co e 
do Idosodo Idoso

Sempre que uma pessoa afi rma, 
confi antemente, “eu sou assim...”, 
note que ela está simplesmente 
procurando uma desculpa para um 
comportamento que ela própria 
sabe não ser o melhor.

Quando faltam argumentos e 
uma razão real, obje  va e emo-
cionalmente integrada, alguns so-
mente repetem o velho e “seguro” 
chavão: “eu sou assim...” e con  -
nuam a fazer as coisas da mesma 
forma.

Isso é chamado de “crença no 
determinismo gené  co”.

Quem diz isso abdica de qual-
quer responsabilidade sobre si 
mesmo, jogando a “culpa” na ge-
né  ca ou nos deuses, como se a 
própria pessoa não  vesse meios 
de alterar sua vida.

Existe um meio melhor.
Quem diz “eu sou assim” faz de 

Agradecimento

Agradecemos a leitora Rita de Cássia O. Maurício pelo envio de car-
tão de Natal desejando “que o Jornal da Fundação Padre Albino seja 
cada vez mais portador de boas no  cias, lindas mensagens e informa-
ções que, além de úteis, nos levam a pensar”. Obrigado pelo es  mulo!

Determinismo genético
conta que não está pensando, faz 
de conta que não possui liberda-
de de escolha, faz de conta que 
há algo programado dentro dela e 
que não existem meios de alterar 
essa programação.

A quase totalidade das pessoas 
que insistem em dizer “eu sou as-
sim” têm receio de mudar e são 
complacentes com elas próprias, 
agindo como um avestruz, colocan-
do a cabeça em um buraco no chão.

Mas nós nunca “somos” coisa 
alguma.

Sempre estamos. Estamos jo-
vens, estamos sadios, estamos 
acordados, estamos educados, es-
tamos esforçados, estamos aten-
tos, estamos felizes e assim por 
diante. O que “está” pode ser mu-
dado, mas o que “é” não pode.

Há uma enorme diferença entre 
“ser e estar”.

Quando dizemos que estamos 
sem dinheiro, estamos solitários, 
estamos tristes, estamos sem ima-
ginação, estamos com problemas, 
deixamos claro para os outros (e 
para nós mesmos) que esta é uma 
condição transitória e que estamos 
trabalhando para mudar o quadro.

Dizer: “eu estou acima do peso” 
é muito diferente de dizer “eu sou 
gordo”.

Quando usamos o verbo “ser”, 
defi nimos uma condição de vida 
que independe de nossa vontade.

Sou do planeta Terra: é uma con-

dição imutável.
Estou na França: é uma condição 

transitória.
Escute o que você diz para os ou-

tros e para sua própria mente.
Se você disser algo começando 

com a frase “eu sou assim mesmo” 
verifi que imediatamente se não 
está somente tentando explicar o 
inexplicável para seu próprio cora-
ção.

Não tente se enganar, porque, 
no fundo, você vai saber que é 
uma afi rmação falsa.

Somente quem muda, sobrevive!

Se for verdade que a cada dia 
basta sua carga, por que então tei-
mamos em carregar para o dia se-
guinte nossas mágoas e dores?

Há ainda os que carregam para 
a semana seguinte, o mês seguinte 
e anos afora…

Nos apegamos ao sofrimento, 
ao ressen  mento, como nos ape-
gamos a essas coisinhas que guar-
damos nas nossas gavetas, saben-
do inúteis, mas sem coragem para 
jogar fora.

Vivemos com o lixo da existên-
cia, quando tudo seria mais claro e 
límpido com o coração renovado.

As marcas e cicatrizes fi cam 
para nos lembrar da vida, do que 
fomos, do que fi zemos e do que de-
vemos evitar.

Não inventaram ainda uma ci-
rurgia plás  ca da alma, onde po-
dem  rar todas as nossas vivências 
e nos deixar como novos.

Ainda bem…
Não devemos nos esquecer do 

nosso passado, de onde viemos, 
do que fi zemos, dos caminhos que 
percorremos.

Não podemos nos esquecer de 
nossas vitórias, nossas quedas e 
nossas lutas. Menos ainda das pes-
soas que encontramos, essas que 
direcionaram nossas vidas, muitas 
vezes sem saber.

O que não podemos é carregar 

Caminhos da vida

dia-a-dia, com teimosia, o ódio, o 
rancor, as mágoas, o sen  mento de 
derrota e o ressen  mento.

Acredite ou não, mas perdoar a 
quem nos feriu dói mais na pessoa 
do que o ódio que podemos sen  r 
durante toda uma vida.

As mágoas envelhecidas trans-
parecem no nosso rosto e nos nos-
sos atos e moldam nossa existência.

Precisamos, com muita cora-
gem e ousadia, abrir a gaveta do 
nosso coração e dizer: eu não preci-
so mais disso, isso aqui não me traz 
nenhum bene  cio.

E quando só fi carem a lembran-
ça das alegrias, do bem que nos 
fi zeram, das rosas secas, mas carre-
gadas de amor, mais espaço haverá 
para novas experiências, novos en-
contros.

Seremos mais leves, mais fá-
ceis de ser carregados, mesmo por 
aqueles que já nos amam.

Não é a expressão do rosto que 
mostra o que vai ao coração?

De coração aberto e limpo nos 
tornamos mais bonitos e atraentes 
e as coisas boas começam a acon-
tecer.

Luz atrai, beleza atrai.
Tente a experiência!
Sua vida é única e você é único.
Sua vida merece que, a cada 

dia, você dê uma chance para que 
ela seja plena e feliz.
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Alguém que a corrupção não o tenha tomado
Alguém cuja vida não seja manchada
Alguém cujos passos não sejam tortuosos
Alguém que o dinheiro não tenha dominado
Alguém que não seja escravo do vício
Alguém a quem não falte amor
Alguém que se preocupe com o próximo
Alguém que para o desamparado ofereça abrigo
Alguém que para o faminto ofereça alimento
Alguém que para a doença ofereça a cura
Alguém que para a tristeza ofereça um consolo
Alguém que para a sede ofereça água
Alguém que para a violência ofereça a paz
Alguém que para a ofensa ofereça um sorriso
Alguém que para o ódio ofereça o amor
Alguém que para a injus  ça ofereça a jus  ça
Alguém que para a men  ra ofereça a verdade
Alguém que para a inveja ofereça o sucesso
Alguém que para o esquecimento conceda as lembranças
Alguém que para as indiferenças conceda a união
Alguém que para o descaso conceda o amparo
Alguém que pregue tudo isso.
Alguém como você!

Waldiner Pachiega é escritor e poeta. 

Procura-se
Waldiner Pachiega
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“Se você esparrama espinhos, não ande descalço.” 
Provérbio italiano 

Lazer & Variedades

tar aquele barulhinho de uma porta rangendo? 
Tome uma fa  a de pepino e esfregue no lugar 
problemá  co e, pronto, o rangido se foi!

* Cansado, estressado e sem tempo para 
uma massagem facial? Corte um pepino inteiro 
e coloque em uma panela de água fervendo. Os 
químicos e nutrientes do pepino reagem com 
a água fervendo e se soltam no vapor, criando 
um relaxante cheirinho que tem reduzido o 
stress em novas mamães e estudantes durante 
exames fi nais.

* Acabou de almoçar e não tem goma de 
mascar ou balas de hortelã? Tome uma fa  a de 
pepino e esprema no céu da boca com a língua 
por 30 segundos para eliminar o mau hálito. Os 
fi toquímicos matarão as bactérias responsáveis 
por causar mau hálito.

* Procurando por uma maneira ‘’verde’’ 
para limpar suas torneiras, pias ou aço inoxidá-
vel? Esfregue uma fa  a de pepino na super  cie 
que deseja limpar. Isto não só remove anos de 
zinabre e traz de volta o brilho, mas também 
não deixa marcas e não mancham nem prejudi-
cam suas unhas e mãos enquanto limpa.

* Usando a caneta e comete um erro? Tome 
a casca do pepino (o lado de fora) e, devagar, 
use-a para desmanchar o erro. Também fun-
ciona muito bem nas marcas de crayons que as 
crianças deixam nas paredes.

 SUCO DE PEPINO

O pepino é um ó  mo tônico para o  gado, 
rins, vesícula e dá força aos cabelos e unhas 

* Pepinos contêm a maioria das vitaminas 
que você precisa diariamente. Um pepino con-
tém vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, C, ácido fóli-
co, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio e 
zinco.

* Sen  ndo cansado à tarde, dispense a soda 
cafeinada e coma um pepino. Pepinos são ó  mas 
fontes de Vitamina B e carboidratos, que forne-
cem aquela ‘’animação’’ que dura por horas.

* Cansado de ver o espelho de seu banheiro 
embaçar após seu banho? Esfregue uma rodela 
de pepino no espelho; isto eliminará a neblina 
e produzirá uma tenra fragrância como no Spa.

* As lesmas e caramujos estão arruinan-
do suas plantas? Coloque algumas rodelas de 
pepino num pequeno prato ou forma de lata 
(não de ferro nem de alumínio), em sua horta 
ou jardim e as pestes fi carão de longe toda a 
temporada.

* Procurando por uma rápida e fácil forma 
de remover celulite antes de ir à piscina ou à 
praia? Esfregue uma rodela ou duas de pepino 
nas áreas afetadas por alguns minutos. Os fi to-
químicos no pepino forçam o colágeno de sua 
pele a encolher, fi rmando a camada de fora e 
reduzindo a visibilidade da celulite. Funciona 
o  mamente para as rugas também!

* Tem uma importante entrevista de em-
prego e você não tem tempo para engraxar 
os sapatos? Simplesmente esfregue uma fa  a 
fresca de pepino sobre o sapato. Os elementos 
químicos proverão um rápido e durável brilho 
que fi ca ó  mo e repele a água.

* Não tem em casa o WD-40 para conser-

Pepino. Conheça o quão precioso ele é

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA

Como se sabe a que distância caiu um raio?
Para se chegar a uma distância aproximada entre o ponto em que caiu um raio e o local onde 

você está comece a contar os segundos no momento em que o relâmpago (luz do raio) foi visto 
e pare quando ouvir o trovão (som o raio). Depois divida esses segundos por três e você terá a 
distância em quilômetros.

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

Final
• Para empanar pedaços de frango sem fazer 
sujeira coloque a farinha dentro de um saco 
plás  co. Junte os pedaços de frango e chacoa-
lhe até misturar bem.
• Para dar a cor dourada aos bifes, coloque na 
hora da fritura uma colher de sobremesa de 
massa de tomate.
• Para  rar o excesso de sal do bacalhau ferva-
-o com uma colher de sobremesa de farinha 
de trigo. A farinha absorverá todo o sal. E para 
o bacalhau fi car macio e mais gostoso, depois 

CURIOSIDADE

de  rar o sal coloque-o de molho em leite.
• Para  rar o cheiro e a cor escura de carnes 
é só deixar de molho no suco de limão antes 
de preparar.
• Antes de fazer o churrasco, deixe a carne por 
algum tempo num molho com sal grosso, co-
ca-cola e caldo de laranja e limão. O churrasco 
fi cará macio.
• Azeite caseiro: Para isso, fure algumas azei-
tonas com um garfo e coloque-as dentro de 
um recipiente com óleo. Deixe a mistura na 
geladeira por cinco dias.

Ingredientes
Massa
1 saquinho de fermento biológico
1 xícara de chá de leite desnatado morno
25 ml de óleo
1 colher de café de sal
1 xícara de chá de farinha de trigo integral
1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
Recheio
2 colheres de sopa de azeite
1 cebola picada
2 tomates picados
Quanto baste de pimenta síria
1 alho poró
200g de mussarela light em  ras
1 maço de escarola em  ras
1 colher de café de sal
Quanto baste de salsinha picada
Modo de preparo
Bata todos os ingredientes da massa, menos 

as farinhas, no liquidifi cador. Acrescente aos 
poucos as farinhas, misture até fi car uma mas-
sa fi rme ou que desgrude das mãos. Coloque 
fi lme plás  co nesta massa e deixe descansar 
por 30 minutos na geladeira. Em uma panela 
aquecida adicione o azeite, refogue todos os 
ingredientes do recheio menos o queijo e a sal-
sinha picada. Depois de  rar do fogo acrescen-
te os dois. Misture e reserve.

Montagem
Re  re a massa da geladeira. Faça bolinhas e abra 

a porção na palma da mão e recheie com cerca de 
1 colher de sobremesa. Feche e faça um formato 
de meia lua. Deixe crescer por 20 minutos. Asse no 
forno médio por cerca de 30 minutos.

C U L I N Á R I A

Pastel de forno de queijo Pastel de forno de queijo 
com escarolacom escarola

pelo seu alto teor de sílica e fl úor. Seu suco é 
u  lizado nas infl amações do tubo diges  vo e 
da bexiga. 

O pepino tem também ação purifi cante e 
serve para eliminar a gordura da pele. Ele deve 
ser consumido sempre com casca (bem lavado), 
pois é nela que se encontram substâncias que 
o tornam de fácil digestão. Além disso, o pepi-
no é um diuré  co natural e de grande ajuda na 
dissolução de cálculos renais. É rico em potás-
sio, o “mineral da juventude”, que proporciona 
fl exibilidade aos músculos e dá elas  cidade às 
células que compõem a pele. Isso resulta em 
rejuvenescimento da epiderme e do rosto.
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O Dr. Jorge Luis dos Santos Va-
lia   , professor do curso de Medici-
na das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA), Diretor Técnico e res-
ponsável pelas UTIs adultas dos hos-
pitais Emílio Carlos e Padre Albino, 
é o novo presidente da Sociedade 
Paulista de Terapia Intensiva (SOPA-
TI) para o biênio 2011-2012.

O processo eleitoral que elegeu 
Dr. Valia   , então Secretário da SO-
PATI, com 95% de aceitação, iniciou-
-se no mês novembro.

A chapa eleita tem a seguinte 
composição: Presidente: Jorge Luis 
Valia   ; Vice-presidente: Dr. José 
Roberto Fiore  o (Hospital das Clí-
nicas da UNESP/Botucatu); Primeiro 
secretário: Dr. Antônio Capone Neto 
(Hospital Albert Einstein); Segundo 
secretário: Dr. Bruno Mazza (UNI-
FESP-EPM); Primeiro tesoureiro: Dr. 
Luciano Cesar P. Azevedo (Hospital 
Sírio Libanês e FMUSP-SP); Segun-
da tesoureira: Dra. Juliana Carva-

Dr. Valiatti é eleito presidente da Sociedade
Paulista de Terapia Intensiva

lho Ferreira (Hospital do Câncer e 
FMUSP-SP); Presidente da Comissão 
Cien  fi ca Adulto: Dr. Eliézer Silva 
(INCOR-SP e Hospital Albert Eins-
tein); Presidente da Comissão Cien-
 fi ca Pediátrica: Dr. Raul G. Lamellas 

(Hospital do Jabaquara-SP).
A SOPATI foi a primeira socieda-

de regional a ser fundada no País 
(1977) e hoje é a maior regional 
da AMIB (Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira), com cerca de 
1.700 associados, sendo 1413 médi-
cos, 170 enfermeiros e 50 fi siotera-
peutas, entre outros.

O principal obje  vo da socie-
dade é reunir, dentro do Estado de 
São Paulo, médicos e profi ssionais 
que trabalham na área de terapia 
intensiva (enfermeiros, fi sioterapeu-
tas, nutricionistas, psicólogos, entre 
outros). Através desta interação, a 
SOPATI viabiliza a troca de informa-
ções, promovendo o desenvolvi-
mento cien  fi co, didá  co e opera-
cional para a melhoria da qualidade 
do atendimento prestado ao doente 
na Unidade de Terapia Intensiva. 
Outras funções são auxiliar a AMIB 
e a Associação Médica Brasileira a 
 tular e supervisionar programas de 

formação de novos Especialistas.
“Conduzir os des  nos da SOPATI 

representa uma grande responsabi-
lidade e certamente mais um desa-
fi o na minha vida profi ssional”, diz 
Dr. Valia   . “Por outro lado, tenho  
a profunda convicção, em razão da 
qualidade dos profi ssionais que me 
acompanham na Diretoria, que fa-
remos um grande trabalho”, acres-
centa.

Dr. Valia    disse que divide com 

tantos outros colegas o privilégio 
de ter auxiliado no desenvolvimen-
to da especialidade no interior do 
País. “Me  orgulho profundamente 
de permanecer na Ins  tuição que 
inicialmente me acolheu como alu-
no, posteriormente como médico 
residente e fi nalmente como profes-
sor. Nos úl  mos 25 anos temos tra-
vado uma luta incansável nas mais 
diversas esferas da sociedade para 
propiciar aos pacientes o melhor 
dos cuidados. De uma maneira con-
 nua temos formado e qualifi cado 

neste período aqui na Faculdade de 
Medicina e nos hospitais da Funda-
ção médicos que atuam na área da 
medicina intensiva nas mais diversas 
regiões do País”, ressalta ele.

E con  nua: “Divido também esta 
honraria com todos os profi ssionais 
que atuam nas UTIs do Hospital Pa-
dre Albino e Emílio Carlos. Não se 

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) estão com ins-
crições abertas para 11 cursos de 
Pós-Graduação nas áreas de Admi-
nistração, Direito, Educação Física 
e Saúde.

Gestão Empresarial, Gestão de 
Marke  ng, Controladoria Contábil 
e Gestão de Finanças são os cursos 
da área de Administração.

O curso de Direito oferece Di-
reito Civil e Direito Processual Civil; 
Direito do Trabalho e Processo do 
Trabalho e Direito Socioambiental.

Na área de Educação Física o 

O trabalho assistencial dos hos-
pitais Emílio Carlos e Padre Albino 
pode ser conferido pelos internau-
tas através do portal www.camara-
catanduva.sp.gov.br no Programa 
Câmara Saúde da TV Câmara, veí-
culo ofi cial da Câmara Municipal de 
Catanduva.

Uma equipe da TV Câmara, com-
posta pelo apresentador Marcus 
Vinícius Coube, o cinegrafi sta Duda 
Santana, a jornalista Izabela Cremo-
nini de Carvalho e Mateus Calegari, 
captou imagens e fez entrevistas, 
no úl  mo dia 18 de outubro. Entre 
os setores destacados estão as Uni-
dades de Terapia Intensiva/UTIs, a 
Unidade de Urgência e Emergência/
UEE, a Unidade de Tratamentos para 
Queimados/UTQ, a Fisioterapia, o 

FIPA abre inscrições para 11 cursos 
de Pós-Graduação

Câmara Municipal destaca o trabalho
dos hospitais da Fundação

curso oferecido é Educação Física e 
Ginás  ca de academia: novas ten-
dências para o exercício resis  do.

Na área de Saúde, que reúne 
os cursos de Enfermagem e Me-
dicina, são oferecidos os cursos 
Enfermagem em Urgência, Emer-
gência e UTI/CTI; Formação de 
docentes em saúde; Enfermagem 
em Saúde Pública e Microbiologia 
Industrial e Biotecnologia.

Os interessados devem en-
trar em contato pelo fone 
0800.772.5393. A previsão do iní-
cio das aulas é para março/2011.

Ambulatório de Ensino, o Laborató-
rio de Análises Clínicas e outros.

De acordo com o idealizador do 
projeto, Marcos Crippa (PTB), os 
programas apresentados pela TV 
da Câmara Municipal de Catanduva 
têm o obje  vo de auxiliar na presta-
ção de serviços à comunidade, além 
de aproximar ainda mais da popula-
ção a Câmara Municipal, ins  tuições 
convidadas e entrevistados.

A TV Câmara é composta, ainda, 
pela jornalista Karla Konda e pelo 
Prof. José Ricardo Maga   . Além do 
programa Câmara Saúde, o portal 
disponibiliza os programas Câmara 
Mulher, com entrevista com a ges-
tora dos hospitais, Renata Armiato, 
e outras personalidades da cidade e 
região e o Acervo Catanduva.

faz medicina intensiva de qualidade 
sem gente de qualidade”, considera 
Dr. Valia   .

Sobre sua eleição, disse que o 
principal obje  vo desta gestão será 
levar informação de qualidade a to-
dos os profi ssionais que atuam nas 
UTIs do Estado de São Paulo. “Capa-
citar profi ssionais certamente têm 
impacto relevante na qualidade dos 
serviços prestados à população”, 
concluiu Dr. Valia   .

Dr. Jorge Luís dos Santos Valia    
é docente de Clínica Médica do cur-
so de Medicina das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino (FIPA). Mestre e 
Doutor pela UNIFESP-EPM. Médico 
Intensivista, Supervisor das UTIs do 
Complexo Hospitalar da Fundação 
Padre Albino, de Catanduva (SP) e 
membro da Comissão de Formação 
do Intensivista da Associação de 
Medicina Intensiva Brasileira.

Gravação na Fisioterapia do “Emílio Carlos”

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Dr. Valia    era secretário da SOPATI
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Os hospitais Padre Albino e 
Emílio Carlos, man  dos pela Fun-
dação Padre Albino, atenderam 
mais de 180 mil pacientes em 
2010. Confi ra os números:

Padre Albino

• A Unidade de Urgência e 
Emergência atendeu 98.872 pa-
cientes, moradores dos 18 muni-
cípios da micro-região e de cida-
des como Araçatuba, Araraquara, 
Arthur Nogueira, Fernandópolis, 
Fernando Prestes, José Bonifácio, 

Hospitais da Fundação atendem mais de 180 mil em 2010
Lençóis Paulista, Marília, Mirassol 
e outras. O índice de atendimento 
maior é na faixa etária de 20 a 29 
anos – 18.515.

• 12.401 internações clínicas e 
cirúrgicas, sendo a maior incidên-
cia na faixa etária de 20 a 29 anos 
no sexo feminino e de 50 a 64 no 
sexo masculino.

• 7.126 cirurgias foram realiza-
das no Centro Cirúrgico do HPA;

• 1.707 cirurgias foram realiza-
das no Centro Obstétrico do HPA;

• 378 pacientes foram inter-
nados na Unidade de Queimados, 

sendo a maior incidência de mulhe-
res na faixa etária de 20 a 30 anos e 
homens de 30 a 40 anos. E, ainda, 
a Unidade de Cuidados Especiais da 
UTQ realizou 980 cura  vos.

• O Centro de Diagnós  co por 
Imagem realizou 95.834 exames, 
tais como ressonância magné  ca, 
tomografi a computadorizada, ul-
trassom, densitometria óssea, ma-
mografi a e outros.

• O Laboratório de Análises 
Clínicas do HPA, cer  fi cado pelo 
ControlLab, fez 316.168 exames, 
tais como hemograma, glicose e 
outros. 

• O Serviço de Nutrição e Die-
té  ca preparou 372.733 refeições;

• Na Unidade de Terapia Inten-
siva adulta foram internados 432 
pacientes em 2010;

• A Unidade de Terapia Intensi-
va Infan  l internou 102 pacientes 
e a Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal, 137.

• No Serviço de Terapia Renal 
Subs  tu  va foram feitas 10.562 
diálises;

• O Serviço de Medicina Nucle-
ar realizou 3.289 exames;

• Foram realizados 9.792 ele-
trocardiogramas;

•  Foram realizadas 4.758 en-
doscopias;

• O Serviço de Litotripsia con-
tabilizou 1.376 atendimentos;

• O Banco de Leite registrou 
4.745 atendimentos. Em 2010, o 
Serviço do HPA coletou 442.890 li-
tros de leite, doado pelas mães da 
cidade e região.

• O Serviço de Psicologia reali-
zou 11.305 atendimentos;

Os hospitais Emílio Carlos e Pa-
dre Albino receberam 332 pares de 
lençol por meio do Fundo Social de 
Solidariedade. A doação, que bene-
fi ciará os usuários de leitos do SUS 
(Sistema Único de Saúde), faz parte 
do Programa ‘Lençol Amigo’, realiza-
do pelo Governo do Estado, através 
do Fundo de Solidariedade e Desen-
volvimento Social e Cultural do Esta-
do de São Paulo.

A entrega foi feita pela Primeira-
-dama e presidente do Fundo Social 
de Solidariedade de Catanduva, Eloá 
Noguerol Mar  ns Macchione, no 
dia 22 de dezembro.

De acordo com a gestora dos 
hospitais, Renata Armiato, a Funda-
ção sente-se profundamente agra-
decida. “Agradecemos ao Fundo So-
cial de Solidariedade de Catanduva, 
ao Governo do Estado, em especial 
o Fussep, que contempla com 181 
jogos de lençóis o Padre Albino e 
com 151 o Emílio Carlos”, comenta. 

A gestora ressalta que o inves  -
mento na qualidade da hotelaria é 
um ponto importante da humaniza-

Hospitais recebem doação 
do Programa ‘Lençol Amigo’

ção hospitalar pra  cada pelos hospi-
tais da Fundação.

“Esse belíssimo programa vem ao 
encontro das necessidades dos hos-
pitais do nosso município. Tais ações 
mantêm nossa esperança no sen  do 
de fortalecer nossas ações na reali-
zação do trabalho que temos desen-
volvido, estendendo a confi ança aos 
munícipes e tornando melhor nossos 
corações”, enaltece a Primeira-dama 
e presidente do Fundo Social, Eloá 
Noguerol Mar  ns Macchione.

Kits

Cada um dos jogos de roupa de 
cama conta com 01 fronha, 01 forro 
e 02 lençóis. Ins  tuído pelo Decre-
to nº 55.105, de 1º de dezembro 
de 2009, o Programa Lençol Amigo 
é desenvolvido por intermédio de 
contrato de doação com municípios, 
que tenham hospitais fi lantrópicos 
sem fi ns lucra  vos, devidamente 
credenciados junto à Secretaria Es-
tadual de Saúde, com atendimento 
em 2008 e 2009.

• Foram realizadas 37.072 in-
tervenções fi sioterapeu  cas

• O Serviço Social realizou 
35.402 atendimentos.

Emílio Carlos

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

• O Ambulatório de Ensino 
atendeu 64.493 pacientes, mora-
dores dos 18 municípios da micro-
-região e de cidades como Cam-
pinas, Fernandópolis, Fernando 
Prestes, Mirassol, Santa Fé do Sul, 
Votuporanga e outras. O índice de 
consultas é maior na faixa etária 
de 50 a 64 anos. A Ortopedia foi a 
especialidade com maior número 
de atendimentos – 8.912. 

• O Laboratório de Análises Clí-
nicas do HEC fez 351.837 exames, 
tais como hemograma, glicose e 
outros.

• O Serviço de Nutrição e Die-
té  ca preparou 273.314 refeições;

• O Serviço de Quimioterapia 
atende 1.577 pacientes;

• Foram realizados 15.557 exa-
mes de Radiologia;

• Foram realizadas 1.622 cirur-
gias no Centro Cirúrgico do HEC;

• O Serviço de Fisioterapia con-
tabilizou 65.925 atendimentos;

•  A Unidade de Terapia Inten-
siva atendeu 377 pacientes;

• O Serviço Social realizou 
53.174 atendimentos;

• O Setor de Molés  as Infecto 
Contagiosas registrou 167 inter-
nações.Renata Armiato e Eloá Macchione na entrega do “Lençol Amigo”.

Comunicação/HPAComunicação/HPA

O Hospital Emílio Carlos atendeu mais de 60 mil pessoas somente no Ambulatório de Ensino
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Os integrantes da FAECA Júnior, 
empresa junior do curso de Admi-
nistração das Faculdades Integra-
das Padre Albino (FIPA), realizaram 
dia 12 de dezembro, das 10h00 às 
14h00, no Educandário São José, 
mais uma edição do Natal Junior.

Neste ano o projeto benefi ciou 
as crianças dos projetos Cipó e 
SOS Bombeiros no resgate da ci-
dadania, coordenados pela Irmã 
Antonia, do Educandário São José, 
localizado na Rua São Luiz, no bair-
ro São Francisco, em Catanduva.

De acordo com o acadêmico 
Leonardo Rocha, as crianças  -
veram à disposição piscina, pula-
-pula, piscina de bolinha, quadra 
de futebol, barraca de algodão 
doce e barraca de pipoca. Depois 
de brincarem, acompanhadas pe-
las professoras do Educandário e 
integrantes da FAECA Jr., as crian-
ças saborearam cachorro quente, 

O Rotary Clube de Catanduva 
Centro, sob a presidência do casal 
Luciano Buga    e Érica, ofereceu o 
almoço de Natal aos idosos do Re-
canto Monsenhor Albino no dia 25.

Os alunos da Escola Joaquim 
Alves Figueiredo, coordenados 
pela Profª Joana, uniram-se e pre-
sentearam cada idoso com um kit 
de higiene pessoal.

A confraternização, com o ami-
go secreto, dos funcionários acon-
teceu no dia 14 na Pizzaria Cascata.

No dia 15 houve 
a festa de Natal dos 
Idosos, elaborada 
pela Irmã Anália Nu-
nes e pelo Setor de 
Terapia Ocupacional. 
Cada idoso recebeu 
um presente do Pa-
pai Noel. O bolo, ofe-
recido pela Srª Rosa 
Stocco, foi confeccio-
nado pela Srª Leonil-
da Stuchi, e o sorvete 
pelo Chiquinhos Sor-
veteria.

No dia 16, às 
14h00, padre Oswaldo 
de Oliveira Rosa cele-
brou a missa do Natal 
para os idosos e em 
seguida o Grupo “Ami-
gas da Alegria” promo-
veu a festa dos aniver-

Natal Junior beneficia crianças 
de 2 projetos sociais

O Natal no Recanto Monsenhor Albino

preparado pelas irmãs do Educan-
dário e equipe.

Em seguida chegou o Pa-
pai Noel, que conversou com as 
crianças e entregou a cada uma 
delas um presente oferecido pela 
FAECA Jr. “A ansiedade da espe-
ra na fi la para receber o presen-
te - alguns minutos - emocionou 
quem esteve presente”, destacou 
Leonardo Rocha.

O Prof. Paulo Roberto Vieira 
Marques, Coordenador da FAECA 
Júnior, lembra que este projeto 
existe desde 2005. Ele fez ques-
tão de ressaltar a ousadia dos 
alunos, pois até então a média de 
crianças atendidas era de 60 a 80 
e neste ano 140 crianças foram 
benefi ciadas. “Esse é o resultado 
de um esforço em conjunto com 
todos os nossos colaboradores 
e empresas parceiras aos quais 
agradecemos”, disse.

sariantes do mês, com bolo salgado 
doado pela Srª Marta Moreschi, sal-
gadinhos pela Srªs Laura Braz Be  n, 
Eliza Nakazoni e Jacira Zirondi e bolo 
doce pela Srª Elizabeth Cantão.

No dia 18, a par  r das 14h00, 
no refeitório, foi realizada a festa 
de confraternização entre idosos 
e seus familiares, promovida todo 
ano. A festa contou com a presen-
ça do Papai Noel e do coral Boa 
Nova, de Pindorama, que cantou 
músicas natalinas.
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O curso de Administração das 
Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA) lançou um projeto de respon-
sabilidade social que vai proporcio-
nar a inclusão digital para crianças 
com defi ciência visual, com o ofe-
recimento de um curso gratuito 
de informá  ca. As inscrições, para 
crianças com até 14 anos, estarão 
abertas até 28 de fevereiro próximo 
para as dez vagas oferecidas, sendo 
que as aulas, às sextas-feiras, das 
9h00 às 11h00, têm início em março 
próximo.

Prof. José Claudinei Cordeiro, 

Administração lança curso de informática 
para crianças com deficiência visual

responsável pelo projeto, informa 
que o curso será ministrado total-
mente no computador, com fone 
de ouvido. “O aluno irá aprender 
recursos do teclado - conhecer as 
teclas, suas posições, digitar textos, 
ler textos existentes, iden  fi car  -
pos de arquivos, ouvir música, u  li-
zar a internet, acessar e-mails, fazer 
pesquisas e até jogar”, informa ele, 
acrescentando que será u  lizado o 
so  ware DOSVOX, de domínio pú-
blico, gratuito, com fone de ouvido.

O curso será realizado de março 
a junho e de agosto a novembro. 

A Administração já oferece curso para adultos

ArquivoArquivo

Papai Noel fez a alegria das crianças

DivulgaçãoDivulgação

Mais informações podem ser ob  -
das na Rua Seminário, 281, bairro 
São Francisco, Catanduva (SP), fone 

(17) 3522.2405, onde deverão ser 
feitas as inscrições de interessados 
de Catanduva e região.

O Papai Noel na festa de Natal dos idosos
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Duas alunas do 4º ano do 
curso de Enfermagem das Facul-
dades Integradas Padre Albino 
(FIPA), Natália Busnardo Colom-
bo e Rina Sapia dos Santos, sob 
orientação da Profª Ms Antonia 
de Fá  ma Zanche  a Serradilha, 
realizaram uma  pesquisa no Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) de Catanduva 
in  tulada Acidentes de trânsi-
to: levantamento de ocorrências 
atendidas por um Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência do in-
terior paulista. 

As alunas fi zeram levantamen-
to das fi chas de acidentes ocorri-
dos em Catanduva e microrregião 
no ano de 2009 com indivíduos 
na faixa etária de 20 a 40 anos. 
De acordo com a Profª Fá  ma, fo-
ram registrados 558 acidentes de 
trânsito nesta faixa etária. Quanto 
ao gênero, a pesquisa evidenciou 
o predomínio do sexo masculino, 
com um total de 695 (69%), con-

Acidente de trânsito é tema de pesquisa 
de alunas da Enfermagem 

tra 304 (30%) mulhe-
res e 13 (1%) não in-
formados.

Quanto a proce-
dência das ví  mas, a 
maior prevalência é 
do município de Ca-
tanduva, com 991 ví  -
mas (97,92%), seguida 
pelo município de San-
ta Adélia, com cinco 
ví  mas (0,5%). De 558 
acidentes de trânsito, 
344 ví  mas (33,9%) 
foram atendidas no 
período da tarde, se-
guido de 342 (33,7%) 
no período noturno, 
210 (21%) no período matu  no e 
não informados cinco (0,4%). 

O mecanismo de trauma mais 
frequente foi com acidentes que 
envolveram carro x moto, com 
230 (41%); seguido de acidentes 
de moto, 147 (26%). Houve uma 
maior incidência de acidentes no 

Seis alunos da 2ª série do curso 
de Enfermagem das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino (FIPA), durante o 
estágio da disciplina Processo de Saú-
de no cuidar da criança e do adoles-
cente I, promoveram uma campanha 
de arrecadação de leite para doação 
às crianças carentes da creche Irmã 
Sheila, onde realizaram o estágio.

A campanha foi inicia  va dos 

O curso de Administração das 
Faculdades Integradas Padre Albi-
no (FIPA) está com inscrições aber-
tas para a XVII Turma do projeto 
social “O ABC da Informá  ca”.

O projeto oferece 24 vagas 
para pessoas maiores de 18 anos. 
As aulas, gratuitas, serão minis-
tradas às quintas-feiras, das 9h00 
às 11h00, no Laboratório de Infor-
má  ca do curso. Os interessados 

Alunos da Enfermagem 
doam leite para creche

Administração recebe inscrições para 
curso gratuito de informática

próprios alunos e contou com o 
apoio das professoras Maria Cláu-
dia Parro e Dulce Maria Silva Ven-
druscolo. Os alunos arrecadaram 
cerca de 50 litros de leite.

Par  ciparam da arrecadação os 
alunos Felipe F. Moreira, Paula Ca-
sagrande Siqueira, Alina Fernanda 
Coura, Rosa Rocha, Renata Rueda e 
Patrícia de Sousa Santos.

devem fazer suas inscrições até 
28/02/11 na Secretaria do Cam-
pus I das FIPA, na Rua Seminário, 
281, São Francisco, em Catandu-
va. As aulas começam em março 
próximo. 

Este foi o primeiro projeto so-
cial da área de informá  ca do cur-
so de Administração, lançado em 
2002. Mais informações pelo fone 
17 – 3522.2405.
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mês de maio, seguido do mês de 
novembro e julho. Do total de ví-
 mas, 425 (42%) apresentaram 

trauma grave, com politrauma  s-
mos, com prioridade imediata no 
atendimento prestado pela equi-
pe de saúde e encaminhamento a 
hospitais de referência do próprio 
município. Ocorreram seis óbitos 
(1%) no local da ocorrência ou du-
rante o transporte até o hospital.

As alunas destacaram que com 
relação à composição da equipe 
que atua no SAMU de Catandu-
va, constatou-se que este serviço 
segue os moldes padronizados 
pela norma  zação do Ministério 
da Saúde. São duas equipes, di-
ferenciadas pelo  po de viatura 
u  lizada para o socorro. A Uni-
dade de Suporte Avançado (USA) 
é composta por um médico, um 
enfermeiro e um socorrista. Essa 
viatura é u  lizada em atendimen-
tos de maior complexidade, onde 
são realizadas manobras invasivas 
inerentes a médicos e enfermei-
ros. A outra equipe, a Unidade de 
Suporte Básico (USB), composta 

por um técnico de enfermagem 
e um socorrista, é u  lizada em 
ocorrências de menor gravidade, 
caracterizando-se pela não reali-
zação de manobras invasivas.

“O Atendimento Pré-Hospita-
lar (APH) tem sido objeto de aten-
ção da sociedade como um todo, 
como se pode perceber através 
da mídia e, par  cularmente, junto 
aos profi ssionais envolvidos nesse 
 po de atendimento. Também os 

órgãos governamentais têm se 
preocupado em organizar melhor 
esse  po de atenção à saúde, tor-
nando este modelo um assunto 
em debate constante em todos os 
meios”, ressaltou a pesquisa.

Para Profª Fá  ma, a efi ciência 
da equipe no atendimento pré-
-hospitalar a ví  mas de acidentes 
de trânsito contribui signifi ca  va-
mente para o aumento da sobre-
vida dos indivíduos, minimizando, 
assim, possíveis sequelas e com-
plicações e com essa pesquisa es-
pera colaborar para a formulação 
de polí  cas públicas relacionadas 
com a segurança no trânsito.

Cinco dos seis alunos que realizaram a campanha
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601

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

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

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

CIRURGIA GERAL E 
GASTROENTEROLOGIA

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

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, 
REPARADORA, TRAUMATISMO 

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

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

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

CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.
Fone: 3522 3166
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

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

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658. - Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

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

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

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959. - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 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 Bolívia, 94.
Fones: 3522 4566 – 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673. - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939. - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436

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

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

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

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA 
E ESTUDO DOS FLUXOS

•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645. - Fone: 3524 4006

PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Belo Horizonte, 1023. - Fone: 3522 3899

REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valia   
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522.3870
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601

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

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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Auro Marcos Levy de Andra-
de Filho, médico graduado pelo 
curso de Medicina das Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA) em 
2010, foi aprovado em cinco con-
cursos para Residência Médica em 
Cirurgia Geral: SUS/SP - 21º lugar 
do Brasil na classifi cação geral; FA-
MERP (Hospital de Base de São José 

Egresso da Medicina passa em 
5 concursos para Residência

do Rio Preto) - 15º lugar; UFU (Uni-
versidade Federal de Uberlândia) - 
10º lugar; UNICAMP (Universidade 
de Campinas) - 16º lugar e UNIFESP 
(Universidade Federal Paulista) - 
40º lugar.

Extremamente sa  sfeito com o 
resultado, Dr. Auro agradece “imen-
samente a FAMECA (professores, 
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O Centro Acadêmico Emílio Ri-
bas, do curso de Medicina das Fa-
culdades Integradas Padre Albino 
(FIPA), ins  tuiu dois prêmios de 
incen  vo para as Ligas Estudan  s.

O primeiro prêmio é des  nado 
à Liga que desenvolveu e apresen-
tou o melhor projeto no ELEC – 
Encontro das Ligas Estudan  s de 
Catanduva, realizado no início de 
novembro na Praça da República. 
A Liga de Clínica Médica foi vence-
dora com o projeto Mudança do 
es  lo de vida: este é o caminho!

O segundo prêmio foi estabe-
lecido para a Liga que desenvolveu 
o melhor trabalho durante o ano, 

O primeiro colocado do Ves  -
bular 2011 do curso de Medicina 
das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) é de Catanduva: Ma-
theus Porceban, 17 anos. Murilo 
Cazellato Pacheco de Melo, 23º 
colocado, e Graziela Couto de Car-
valho, 59º, também são da cidade. 
O curso oferece 64 vagas.

Os aprovados fi zeram suas ma-
trículas dias 12 e 13 de janeiro. A 
segunda chamada ocorreu no dia 
14, com matrículas no dia 17. Ha-
vendo vagas remanescentes serão 
feitas novas convocações em datas 
a serem defi nidas pela Direção Ge-
ral das FIPA. O preenchimento das 
vagas obedecerá à ordem decres-

Ligas Estudantis são premiadas

1º colocado da Medicina é de Catanduva

nas áreas de ensino, pesquisa e 
trabalho com a comunidade, e que 
teve o reconhecimento do corpo 
discente e docente. A vencedora 
deste ano foi a Liga de Pediatria, 
que realizou a II Jornada de Atua-
lização em Pediatria, com palestra 
da Drª Ieda Jatene (cardiologista 
pediátrica do Hospital do Coração 
de São Paulo), a Semana Mundial 
do Aleitamento Materno e o Dia da 
Criança, entre outras a  vidades.

Do julgamento par  ciparam os 
professores Ricardo Santaela, Luis 
Ayusso e Márcia Cavazanna e a 
funcionária das FIPA Maria Ângela 
Lahr. Cada Liga recebeu 300 reais.

 

cente de classifi cação dos candida-
tos.

2.479 candidatos se inscreve-
ram para o Ves  bular 2011 (38,7 
candidatos por vaga). A abstenção 
foi de 17%.

ESPERA 

Os aprovados de Catanduva na 
lista de espera são:

69º - Bruno Kazuo Conta
78º - Viviane Mari Honori
81º - João Victor Cordasso Oliveira
93º - Gabriel Camargo Bongiovani
126º - Igor de Mello
151º - Thais Figueiredo de Castro

residentes e funcionários) pela 
grande qualidade e oportunidade 
de formação dada a mim. Posso 
dizer neste momento que após co-
nhecer vários outros Serviços, sem 
dúvida alguma a nossa escola faz 
parte do pequeno grupo das melho-
res escolas médicas do país”.

O médico ressalta que sempre 
ves  rá, com muito orgulho, o jale-
co com o logo  po da FAMECA, in-
dependente de onde es  ver, para 
que todos saibam onde estudou. 
Por fi m, disse que “gostaria que 
esta mensagem fosse divulgada 
para que aqueles, ainda não con-
fi antes em nossa escola, possam ter 
a certeza de que estão em um dos 
melhores lugares do país para se 
aprender medicina”.

Na solenidade de formatura da 

36ª Turma da Medicina, dia 13 de 
novembro, Dr. Auro recebeu o Di-
ploma de Honra ao Mérito como o 
melhor aluno desta turma.

Auro Filho: nossa escola é uma das melhores 
do País

DivulgaçãoDivulgação
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Liga de Pediatria recebeu o prêmio pelo melhor trabalho desenvolvido durante o ano
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 Liga de Clínica Médica: melhor projeto apresentado no ELEC

No úl  mo mês de dezembro, 
membros dos Gideões Internacio-
nais es  veram no Hospital Padre 
Albino para a distribuição do Novo 
Testamento.  

O trabalho do grupo tem o ob-
je  vo de distribuir 
Bíblias completas 
ou Novos Testa-
mentos com Sal-
mos e Provérbios. 
Estas Escrituras 
são impressas em 
mais de 93 línguas 
e oferecidas direta 
e gratuitamente às 
pessoas ou coloca-
das em locais pú-
blicos selecionados 

Pacientes recebem o Novo Testamento
em mais de 190 países. 

Gideões Internacionais é uma 
Associação de Homens de Negócio 
e Profi ssionais cristãos, membros, 
em plena comunhão, de igrejas pro-
testante-evangélicas. 

Pacientes recebem o Novo Testamento

Comunicação/HPAComunicação/HPA
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Com o obje  vo de incen  var o 
pagamento das mensalidades dos 
cursos até a data de seus respec  -
vos vencimentos ou, pelo menos, 
dentro do mês de vencimento, as 
Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA) lançaram a campanha “Pague 
em dia e concorra a prêmios”, que 
vai sortear, mensalmente, dois net 
books para os alunos, sendo um 
para cada cupom sorteado.

A Direção Geral das FIPA, com 
a campanha, busca reduzir o nível 
atual de inadimplência, permi  n-
do uma melhor gestão fi nanceira, 
melhoria na qualidade dos cursos, 
mais conforto nas instalações, con-
servação e inves  mento em equi-
pamentos e demais insumos e re-
dução de custos operacionais.

De acordo com ela, ainda, a 
premiação é mera liberalidade das 
FIPA, não gerando nenhum direito 
aos concorrentes não premiados; 
somente aos contemplados que 
es  verem enquadrados nas nor-
mas do regulamento da campanha, 
no momento do sorteio.

A campanha teve início no dia 

1º de janeiro úl  mo e término pre-
visto para o dia 31 de dezembro de 
2011, podendo, a critério exclusivo 
da Direção Geral, ser prorrogada 
por outros períodos de igual du-
ração. Dela podem par  cipar os 
alunos regularmente matriculados 
em qualquer um dos cursos de gra-
duação ou de pós-graduação das 
FIPA e que es  verem rigorosamen-
te em dia com suas mensalidades.

Para concorrer o aluno deverá 
apresentar o comprovante de pa-
gamento da mensalidade do mês 
em curso no guichê do caixa do 
Campus Sede ou do Campus I e re-
ceber um cupom da campanha. De 
posse desse cupom, deverá preen-
chê-lo com as informações solicita-
das e depositá-lo em uma das duas 
urnas nos respec  vos Campi.

O aluno adimplente (em dia 
com a mensalidade) concorrerá 
tantas vezes quantas forem suas 
mensalidades pagas de acordo 
o regulamento, podendo, dessa 
forma, concorrer a um prêmio 
por cada mês pago em dia. Não 
terá direito ao cupom o aluno que 

FIPA vai sortear prêmio a aluno que pagar em dia 
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apresentar comprovante de paga-
mento de mensalidade paga após 
o mês de vencimento, assim como 
o aluno que  ver mensalidades re-
negociadas, somente com relação 
a essas mensalidades, mesmo es-
tando em dia.

Os sorteios serão realizados 
mensalmente na sala da Congre-
gação das FIPA, pela Direção Geral, 
devidamente acompanhada por 
uma Comissão de Fiscalização e to-
dos os que desejarem presenciar. 
As datas já estão defi nidas.

A Direção Geral das FIPA no-

meará uma Comissão de Fiscali-
zação que terá a responsabilidade 
de acompanhar todos os sorteios, 
sugerir alterações no regulamen-
to, validar ou invalidar premiação 
de acordo com o regulamento e 
dirimir quaisquer dúvidas dos par-
 cipantes da campanha. Ela será 

composta por professores, alunos, 
funcionários e pelo Secretário Ge-
ral das FIPA.

O regulamento completo, já 
com as datas dos sorteios, está no 
hot site da campanha www.fi pa.
com.br/pagueemdia
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A Fundação Padre Albino per-
deu no úl  mo dia 24 de dezembro 
o seu conselheiro Sr. José Pedro 
Mo  a Salles, conhecido por todos 
como Sr. Alemão, aos 74 anos. Seu 
corpo foi velado no velório do Ce-
mitério Nossa Senhora do Carmo, 
onde foi sepultado às 14h00 do 
mesmo dia.

Admi  do no Conselho de 
Curadores aos 12/02/1969, por-
tanto há 41 anos, Sr. Alemão era 
o conselheiro com mais tempo de 
Fundação em a  vidade e o único 
a ter convivido com Padre Albino, 
que faleceu em 1973. Aliás, Sr. 
Alemão já era voluntário, colabo-
rando com Padre Albino mesmo 
antes da cons  tuição da Fundação 
Padre Albino.

Sr. Alemão foi membro suplen-
te do Conselho Fiscal, 1º e 2º Te-
soureiro, 3º Secretário da Diretoria 
Administra  va e Diretor de Manu-
tenção. Na Assembléia realizada 
em 2009 havia sido eleito membro 
efe  vo do Conselho Fiscal, com 
mandato até 2012.

No ano passado, na Semana 
Monsenhor Albino, Sr. José Pedro 
recebeu o Troféu Monsenhor Albi-

VISITA O deputado estadual Geraldo Vinholi (PSDB) visitou a Funda-
ção dia 21 de janeiro úl  mo. Ele foi recebido pelo presidente da Direto-
ria Administra  va, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, e diretores.

Falece o conselheiro José Pedro Motta Salles
no, outorgado anualmente a pes-
soa que contribua ou tenha con-
tribuído de maneira efe  va com 
os obje  vos da Fundação Padre 
Albino.

Conselheiro José Pedro Mo  a Salles
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