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Ligas da Medicina orientam
a população na praça

Imprensa/FPA

Doze das quinze Ligas Estudan s do curso de Medicina das
FIPA par ciparam dia 06 de novembro, na Praça da República,
do X ELEC – Encontro das Ligas Estudan s de Catanduva. Sob
o tema Atenção básica à saúde, as Ligas deram orientações e
realizaram exames. Página 11.

CIC das FIPA premia 13 trabalhos
O IV Congresso de Iniciação Cien fica e o III Workshop de Pós-Graduação das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), realizados de 21 a 23 de outubro, premiaram 13 dos 101 trabalhos
inscritos. Página 06.

População fez fila para receber orientações e fazer exames

Professor da Medicina lança livro
sobre fundamentos de cirurgia

Campanha arrecada recursos para
os hospitais da Fundação

O Dr. Ayder Vivi, professor de Clínica Cirúrgica/Oncologia e Coordenador do Departamento de Cirurgia do curso de Medicina das
FIPA, lançou dia 04 de novembro, no Clube de Tênis Catanduva, o
livro Fundamentos de Cirurgia pela Editora Perse. O livro possui 45
capítulos e aproximadamente duas mil páginas. Página 07.

Os catanduvenses podem colaborar com os hospitais da Fundação Padre Albino não colocando seu CPF na nota ou cupom fiscal e depositando os mesmos em uma das urnas da Fundação,
disponíveis em estabelecimentos comerciais e setores da ins tuição. Página 08.

AVOFPA capacita novos voluntários

Divulgação

A Associação de Voluntários da Fundação Padre Albino/AVOFPA realizou treinamento dias 21 e 27 de outubro, no Hospital
Padre Albino. Os par cipantes receberam orientações sobre o trabalho voluntário e as normas e estatuto como também cuidados
necessários em ambiente hospitalar. Página 08.

FIPA, Colégio e Recanto na TV Câmara
O Colégio de Aplicação, as Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA) e o Recanto Monsenhor Albino poderão ser vistos pelos internautas na TV Câmara, que disponibiliza seus programas através
do portal da Câmara Municipal de Catanduva. ÚlƟma página.
Imprensa/FPA

Urnas estão disponíveis em estabelecimentos comerciais e na Fundação

Enfermagem
desenvolve projeto
em Pindorama

Equipe da TV Câmara: Duda, Marcus Vinícius e Karla

Nove alunos da 2ª série do curso
noturno de Enfermagem das FIPA realizaram, no mês de outubro, durante o
estágio da disciplina Saúde Cole va,
um projeto de orientação à população de Pindorama. ÚlƟma página.
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Natal: momento de reflexão
Mais um Natal se aproxima e, com ele, o período
de festas e final de ano. O
comércio planeja vender
mais. Muitas crianças recebem presentes caríssimos,
jogos de úl ma geração. Notebooks, TVs de LCD, Plasma
e Led são objetos de desejo.
Nelson Lopes Martins
O consumismo explode.
Porém sabemos no fundo que o Natal não é
isso. O Natal é a data que marca o nascimento
de Cristo. E Cristo é olhar para o semelhante,
ajudar o próximo, o humilde, o necessitado, o
doente, aquele que não tem casa, o que sofre,
que está angus ado, deprimido.
Se não nos dedicarmos às pessoas necessitadas, com certeza, o Natal não será completo.
Temos exemplos aqui na Fundação Padre
Albino, tanto nos hospitais Padre Albino, e
Emílio Carlos, assim como também no Recanto Monsenhor Albino, de pessoas que espontaneamente visitam doentes, idosos, crianças,
em a tudes dignas do Cris anismo.
É bom saber que nestes momentos o sen mento aflora, que nos tornamos mais sensíveis,
mais humanos. E pensar e atuar frente ao próximo é nossa melhor a tude.
Grupos costumam se organizar e fazer
campanhas natalinas em favor das pessoas

Varrendo problemas
Depois de dar tantas cabeçadas em paredes e murros em pontas de facas, aprendi
que as pendências, diferenças, dívidas, dúvidas e retratações devem ser resolvidas na
hora. O lixo deve ser colocado em sacos pláscos, fechados com dois ou mais nozinhos e
colocados para fora.
Nada de varrer para debaixo do tapete.
Tem gente que faz isso como arte: finge
que não vê, não diz nada, não toma par do
e se posiciona em cima do muro, assis ndo a
própria vida passar. Resolve deixar as coisas
para lá, empurram os problemas com a barriga e sufocam as dores (principalmente as dos
outros) com um travesseiro.
Acontece, caros amigos, que feridas abertas e não cicatrizadas inflamam e sempre
voltam a doer. Essas dores vão se tornando

TIRAGEM: 2.500 - EXEMPLARES
Correspondências, críticas sugestões e colaborações
para o jornal devem ser encaminhadas para a Rua
dos Estudantes nº 225 - Fone: 17 3311-3200 - Fax: 17
3311-3205 / 15809-144 - Catanduva-SP
e-mail: imprensa.fpa@terra.com.br
www.fundacaopadrealbino.org.br

Leơcia Zazi
an gas, começam a fazer parte da gente e entram no coração. E quando ali permanecem,
doem cada vez mais. Às vezes aumentam de
tamanho e não há band-aid que resolva. Vira
tristeza crônica. Varrer para debaixo do tapete torna tudo mais complicado.
Esse acúmulo toma muito espaço, tempo
e desfaz as boas lembranças. Só o que resta é
o lixo não-reciclável, poluindo e aumentando
as dores que a gente carrega. Minha dica é:
Se resolva. Seja alguém de a tude. Não fique
deixando para depois, porque quando chegar
esse depois, o que vai acontecer é só remoeção de sen mentos inúteis, que não deveriam
nem exis r mais.
Não tape o sol com a peneira pra depois
ficar dizendo que é tempestade em copo
d’água. (ou chilique)

Para ler todos os dias

Editoração Gráfica: Ato Comunicação
As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem necessariamente a opinião do Jornal

que estão hospitalizadas, em asilos ou situação de risco. Essas almas caridosas também
ajudam de forma extremamente posi va a
recuperação de quem está passando por momentos di ceis. O carinho, o afeto e a simples
lembrança muitas vezes são o melhor remédio.
A mensagem que quero deixar através deste ar go é que devemos nos preocupar mais
com nossos irmãos neste Natal. O consumismo
não é a essência. Ao contrário, ele tem nos distanciado cada vez mais do espírito Cristão.
Sejamos responsáveis, vamos refle r. Quantos presentes foram comprados e sequer usados? Quantas pessoas sequer nham o que
comer na noite em que comemoramos o nascimento de Cristo?
Não podemos, de forma alguma, aceitar
com naturalidade o caminho que o período natalino está seguindo. O humanismo, muito mais
que o consumismo inconsequente, representa
um retorno aos velhos valores do Natal.
Afinal, é muito mais sa sfatório ajudar uma
criança a ter um brinquedo, simples que seja,
ou providenciar para que ele e sua família tenham o que comer.
O amor ao próximo não envelhece, não se
perde. Ao contrário, quanto mais dele dermos,
mais dele seremos abastecidos, para mais dele
darmos novamente.
Um Natal mais Cristão para todos!

Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar
irritado algumas vezes, mas não esqueço de
que minha vida é a maior empresa do mundo. E que posso evitar que ela vá à falência.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise.
Ser feliz é deixar de ser ví ma dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser

Fernando Pessoa
capaz de encontrar um oásis no recôndito da
sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã
pelo milagre da vida.
Ser feliz é não ter medo dos próprios senmentos. É saber falar de si mesmo.
É ter coragem para ouvir um ‘não’. É ter
segurança para receber uma crí ca, mesmo
que injusta.
Pedras no caminho? Guardo todas; um dia
vou construir um castelo...
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Aniversários - DEZEMBRO
DIA / NOME
Coordenadoria Geral
11 - Jonas Alex Pereira

Hospital Padre Albino
01 – Antonio Carlos Brighen Filho
Mirela Carvalho Gonçalves
02 – Eliane Perrussine dos Santos
03 – Cleide Maria Paulino de Lima
04 - Eduarte Ferreira dos Santos
Marli Misael
05 – Aparecido do Carmo Pereira dos Santos
Jorge Eduardo de Araújo Neto
06 – Luiza Trindade Silva Alexandre
08 – Elaine Barbosa
09 – Cacilda Pontes Gouveia
Isabel Caetano Santos
10 – Jéssica Peroza dos Santos
11 – Daniela Carolina Leão Lopes
Márcia Cris na Mar ns
12 – Maria do Carmo Pereira Cardozo
Solange Aparecida Souza
13 – Patrícia Correa
Priscila Fernanda Barreto
15 – Renata Pereira Guedes Vianna
16 - Elaine Aparecida Morial do Padro
17 – Antonio Aparecido Gasparini
Helena Aparecida de Souza
Pedro Consoline
18 – Dr. João Barbizan Filho
Maílson Fernando Ferreira
Marco Antonio Salvador
Sandra Dionizio Rodrigues
22 – Amanda da Silva
Andréa Regina Binkowski
Dr. Antonio Tadeu Tartaglia
Aparecida Natalina Morial Roque
João Henrique Biagi
Nathália Miler
Vanessa Ta ane Cantelle
23 – Célia Aparecida Pissolito
Dercelino Paulino
Gislaine de Oliveira
Rejiane Cris na Luciano
24 – Luciene Cecolim da Silva
Rosangela Alves Veroneze
Vera Lúcia Cordasso de Oliveira

DIA / NOME
25 – Celina Fernandes Silva
Natalina Aparecida Furoni Grava
26 – Keity Emiliene Guim
27 – Cláudia Ferreira Santos
Fabiana Bertelli dos Santos
Silmara Regina de Aguiar
Tarcila Aparecida de Souza Figueiredo
28 - Ludimila Ferreira da Cruz Silva
Paula Geovana Lunardeli Contrera
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
03 – Maria Tercilia Sal
04 - Luiz Alberto Mar ns
05 - Luciano Aparecido Serpa
06 – Thiago Fernando Franzini
08 – Darliana Cris na B. de C. Matosinho
José Landim
10 – Eliana Aparecida Cavassani
11 – Rogério Rodrigues de Lima
Thais de Oliveira Silva
12 – Anielle dos Santos Abegão
Fernanda Couto Siviero Pereira
Luciana de Lourdes Spinelli
13 – Ellen Cris na Costa
Márcia Luciane Messias
14 - Edimara Cris na Simone Moraes
Maria Luzia Rocha Francisco
15 - Dr. Farid Felício Casseb Filho
Giovani Thiago dos Santos Dias
16 - Jean Carlos da Silva Risse
17 - Carolina Leite da Palma
18 – Sonia da Silva Estevo
19 – Cris ane Raimundo da Silva
20 – Michele Sona
21 – Donize Socorro Aparecido Mar ns
Jucinéia Lima Rodrigues
Tânia Cris na Manganeli
23 - Lucimar Pinheiro
27 – Cín a Nisikava
Fabiane Pereira da Silva

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

DIA / NOME
Luciana Túlio
28 – Roseli dos Santos Bonfochi
29 - Lauraci de Jesus Camargo
30 – Cris leine Rossi Cotrin
31 - Cleonice Grillo Moura

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Edgard Mendonça
02 – Prof. Mayrton Mascaro
Prof. Renato Eugênio Macchione
Rita de Cássia Soares
04 – Prof. Américo Riccardi Vaccari Lourenço
Hélio Soares da Silva
05 – Prof. Eduardo Rogério Malaquias Chagas
Prof. José Celso Assef
Prof. Paulo Roberto Vieira Marques
09 – Soraya Maria Zanata
11 – Prof. Helvécio Baeta Chaves
Rodrigo Mar n Arroyo
12 – Luciana Pirolla
16 – Prof. Joelson Isaac Braga da Mo a
Maria Cris na da Silva
19 – Profª Rima Gorayb
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
14 – Profª Ines Angela Sebas ana de Jesus Costa
16 - Profª Stenia de Souza Garcia
17 - Profª Ana Paula Loma Zacheo
19 - Profª Darlete Moreira Machado
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
Membros Curadores da Fundação Padre Albino

02 – Prof. Nelson Lopes Mar ns

04

JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

NOVEMBRO / 2010

Viva sem stress
Em uma conferência, ao explicar
para a plateia a forma de controlar o
estresse, o palestrante levantou um
copo com água e perguntou:
- “Qual o peso deste copo d’água?
As respostas variaram de 250g a
700g.
O palestrante, então, disse:
- O peso real não importa. Isso
depende de por quanto tempo você
segurar o copo levantado.
- Se o copo for man do levantado
durante um minuto, isso não é um
problema. Se eu mantenho o copo
levantado por uma hora, eu vou
acabar com dor no braço. Mas se eu
ficar segurando um dia inteiro, provavelmente eu vou ter cãibras dolorosas e vocês terão de chamar uma
ambulância.
- Em todas essas situações, o peso
do copo é o mesmo, mas quanto
mais tempo eu man ver o copo
levantado mais “pesado” ele vai se
tornar.
E ele con nuou:
- E isso acontece também com
o estresse e a forma como controlamos o estresse. Se você carrega
tua carga por longos períodos, ou o
tempo todo, cedo ou tarde a carga
vai começar a ficar incrivelmente
pesada e, finalmente, você não será
mais capaz de carregá-la.
- Para que o copo de água não fique pesado, você precisa colocá-lo
sobre alguma coisa de vez em quando e descansar antes de pegá-lo novamente. Com nossa carga acontece
o mesmo. Quando estamos refrescados e descansados nós podemos
novamente transportar nossa carga.
- Portanto, antes de voltarem para
casa esta noite, depositem sua carga de trabalho/vida no chão. Não
carreguem para casa. Vocês podem
voltar a pegá-la amanhã.
- Não importa o po de carga que
estejam carregando agora, larguem-na, deixem no chão. Então relaxem
e só voltem a carregar a carga depois
que es verem descansados. A vida é
curta. Aproveitem!

Em seguida ele distribuiu um folheto contendo algumas formas de administrar as cargas da vida, que eram:
1 * Aceite que há dias em que
você é o pombo e outros em que
você é a estátua.
2 * Mantenha sempre tuas palavras leves e doces, pois pode acontecer de você precisar engolir todas
elas.
3 * Só leia coisas que faça você se
sen r bem e ter a aparência boa de
quem está bem, caso você morra
durante a leitura.
4 * Dirija com cuidado. Não só os
carros apresentam defeitos e têm
recall do fabricante.
5 * Se não puder ser gen l, pelo
menos tenha a decência de ser vago.
6 * Se você emprestar $20 para alguém e nunca mais ver essa pessoa,
provavelmente valeu a pena pagar
esse preço para se livrar dessa má
pessoa.
7 * Pode ser que o único propósito da tua vida seja servir de exemplo
para os outros.
8 * Nunca compre um carro que
você não possa empurrar.
9 * Quando você tenta pular obstáculos lembre que está com os dois
pés no ar e sem nenhum apoio.
10 * Ninguém se importa se você
consegue dançar bem. Para par cipar e se diver r no baile, levante e
dance.
11 * Uma vez que a minhoca madrugadora é a que é devorada pelo
passado, durma até mais tarde sempre que puder.
12 * Lembre que é o segundo rato
que come o queijo - o primeiro fica
preso na ratoeira. Saiba esperar.
13 * Lembre, também, que sempre tem queijo grá s nas ratoeiras.
14 * Quando tudo parece estar
vindo na tua direção, provavelmente
você está no lado errado da estrada.
15 * Aniversários são bons para
você. Quanto mais você tem, mais
tempo você vive.
16 * Alguns erros são diver dos
demais para serem come dos só
uma vez.
17 * Podemos aprender
muito com uma caixa de lápis
“QUALIDADE SEMPRE” de cor. Alguns têm pontas aguçadas, alguns têm formas boHá 36 anos fazendo de
seu escritório um sucesso nitas e alguns são sem graça.
Alguns têm nomes estranhos e
todos são de cores diferentes,
mas todos são lápis e precisam
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
viver na mesma caixa.
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br
18 * Não perca tempo

ROMÃO MÁQUINAS

TELEVENDAS (17) 3522-6167

odiando alguém, remoendo ofensas
e pensando em vingança. Enquanto
você faz isso a pessoa está vivendo
bem feliz e você é quem se sente
mal e tem o gosto amargo na boca.
19 * Quanto mais alta é a montanha mais di cil é a escalada. Poucos
conseguem chegar ao topo, mas são
eles que admiram a paisagem do
alto e fazem as fotos que você admi-

ra dizendo “queria ter estado lá”.
20 * Uma pessoa realmente feliz
é aquela que segue devagar pela
estrada da vida, desfrutando o cenário, parando nos pontos mais interessantes e descobrindo atalhos
para lugares maravilhosos que poucos conhecem.
Autor desconhecido

A fita métrica do amor!
Como se mede uma pessoa?
Os tamanhos variam conforme o
grau de envolvimento.
Ela é enorme para você quando fala do que leu e viveu, quando
trata você com carinho e respeito,
quando olha nos olhos e sorri destravado.
É pequena para você quando
só pensa em si mesmo, quando se
comporta de uma maneira pouco
gen l, quando fracassa justamente no momento em que teria que
demonstrar o que há de mais importante entre duas pessoas: a
amizade.
Uma pessoa é gigante para
você quando se interessa pela sua
vida, quando busca alterna vas
para o seu crescimento, quando
sonha junto. É pequena quando
desvia do assunto.
Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende,
quando se coloca no lugar do outro, quando age não de acordo
com o que esperam dela, mas de
acordo com o que espera de si
mesma. Uma pessoa é pequena

quando se deixa reger por comportamentos clichês.
Uma mesma pessoa pode aparentar grandeza ou miudeza dentro de um relacionamento, pode
crescer ou decrescer num espaço
de poucas semanas: será ela que
mudou ou será que o amor é traiçoeiro nas suas medições? Uma
decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser
grande. Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor
que parecia ser ínfimo.
É di cil conviver com esta elascidade: as pessoas se agigantam
e se encolhem aos nossos olhos.
Nosso julgamento é feito não através de cen metros e metros, mas
de ações e reações, de expectavas e frustrações. Uma pessoa
é única ao estender a mão, e ao
recolhê-la inesperadamente, se
torna mais uma. O egoísmo unifica
os insignificantes.
Não é a altura, nem o peso,
nem os músculos que tornam uma
pessoa grande. É a sua sensibilidade sem tamanho.

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 Arquite-

to 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
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Ao término do jogo, o rei e o peão voltam para a mesma caixa.
Provérbio Italiano

Dicas práticas para economizar energia e proteger o planeta
41. Considere trocar seu monitor. O maior
responsável pelo consumo de energia de um
computador é o monitor. Monitores de LCD
são mais econômicos, ocupam menos espaço
na mesa e estão ficando cada vez mais baratos.

passam a equivocada ideia de que a água é um
recurso infinito, justamente para aqueles que
mais precisam de orientação, as crianças. Não
deixe que seus filhos brinquem com água; ensine a eles o valor desse bem tão precioso.

42. No escritório, desligue o ar condicionado uma hora antes do final do expediente.
Num período de 8 horas, isso equivale a 12,5%
de economia diária, o que equivale a quase um
mês de economia no final do ano. Além disso,
no final do expediente a temperatura começa a
ser mais amena.

44. No hotel, economize toalhas e lençóis.
Use o bom senso. Você realmente precisa de
uma toalha nova todo dia? Você é tão imundo
assim? Em hotéis, o hóspede tem a opção de
não ter as toalhas trocadas diariamente, para
economizar água e energia. Trocar uma vez a
cada 3 dias já está de bom tamanho. O mesmo
vale para os lençóis.

43. Não permita que as crianças brinquem
com água. Banho de mangueira, guerrinha
de balões de água e toda sorte de brincadeiras com água são, sem dúvida, diver das, mas

45. ParƟcipe de ações virtuais. A Internet é
uma arma poderosa na conscien zação e mobilização das pessoas. Um exemplo é o site Cli-

Invenções e descobertas do século XX
1993 - A Microso lança o Windows, sistema operacional que passa a ser adotado na maioria
dos computadores do mundo.
1994 - Começa a ser vendido nos Estados Unidos um tomate longa vida, capaz de aguentar até
quarenta dias fora de geladeiras sem estragar. É um dos primeiros transgênicos, alimentos genecamente modificados.
1995 - Daniel Goleman lança o livro Inteligência Emocional, com a tese do quociente tão importante para a avaliação de uma pessoa quanto o teste de QI.
1997 - Pesquisadores escoceses criam o primeiro clone de um mamífero a par r de células de
um animal adulto, a ovelha Dolly.
1997 - O computador Deep Blue vence o campeão de xadrez Garry Kasparov.
1997 - O robô Sojourner explora a super cie de Marte e envia fotos para a Terra.
1998 - Dez emissoras nos Estados Unidos começam a transmi r programas para TVs Digitais.
1998 - É aprovada nos Estados Unidos a produção do V-Chip, equipamento que permite programar o bloqueio de imagens recebidas por um aparelho de TV.

CURIOSIDADE
Qual a diferença entre meteoros e meteoritos?
Os meteoros são grandes pedaços de rocha que vagam pelo espaço e eventualmente penetram na atmosfera da Terra. Geralmente, consomem-se em fogo, produzido pelo aquecimento
no atrito com o ar. Já os meteoritos entram na atmosfera com uma angulação favorecida e caem
no solo.
Do Guia dos curiosos - O livro das perguntas e das respostas

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA
• Antes de colocar rodelas de cebola na salada, deixe-as de molho por 15 minutos na
água. Além de mais saborosas elas perderão
aquele gosto forte.
• Deixe para picar o pimentão após a cebola.
Ele rará facilmente o cheiro de cebola das
mãos. Para rar o cheiro de pimentão, basta
lavar as mãos com água e sabão.
• Limpando os queimadores do fogão: ferva-os em água com um pouco de vinagre por 15
minutos. Feito isso, use palha de aço e sabão
ao esfregá-los.

• Quando o abridor de latas ficar preto, deixe-o de molho no vinagre por uma noite e no
dia seguinte esfregue-o com saponáceo. Ele
ficará limpinho.
• Torresmos não são nada saudáveis, mas deliciosos. Eles ficarão mais macios e crocantes
se você respingar cachaça enquanto eles esverem dourando na panela.
• Suco de casca de abacaxi: lave-o bem antes
de cortar. Coloque as cascas em uma vasilha
com 1 litro de água e deixe quieto por 24 horas.
Após este tempo, basta coar e adoçar a gosto.

ckÁrvore, que planta árvores com a ajuda dos
internautas. Informe-se e aja!
46. Instale uma válvula na sua descarga. Instale uma válvula para regular a quan dade de
água liberada no seu vaso sanitário: mais quan dade para o número 2, menos para o número 1!
47. Não peça comida para viagem. Se você
já foi até o restaurante ou à lanchonete, que tal
sentar um pouco e cur r sua comida ao invés
de pedir para viagem? Assim você economiza
as embalagens de plás co e isopor u lizadas.
48. Regue as plantas à noite. Ao regar as
plantas à noite ou de manhãzinha, você impede que a água se perca na evaporação e também evita choques térmicos que podem agredir suas plantas.
49. Vá de escada. Para subir até dois andares ou descer três, que tal ir de escada? Além
de fazer exercício, você economiza energia elétrica dos elevadores.

C U L I N Á R I A
Receita do trabalho educa vo sobre reaproveitamento de alimentos desenvolvido
pelas alunas do curso de Enfermagem das
FIPA na Unidade de Saúde da Família “Dr.
José Rocha”, em Catanduva.

GelaƟna de casca e talos
Ingredientes
¼ xícara (chá) de casca de abóbora
¼ xícara (chá) de casca de chuchu
¼ xícara (chá) de talos de brócolis picados
¼ xícara (chá) de talos de couve-flor picados
2 xícaras (chá) de água
1 xícara (chá) de leite em pó
2 unidades de canela em casca
1 caixa de gela na de uva

Modo de fazer
Corte as cascas e talos em pedaços bem pequenos e cozinhe com a água, o leite em pó
e a canela. Quando es verem macios, separe
da parte líquida e meça o líquido que sobrou.
Reserve. Faça a gela na conforme especificado
na caixa, u lizando o líquido reservado. Acrescente as cascas cozidas, coloque em taças e
leve para gelar.

06

JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

NOVEMBRO / 2010

CIC das FIPA premia 13 trabalhos
O IV Congresso de Iniciação Cien fica e o III Workshop de Pós-Graduação
das Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA), realizados de 21 a 23 de outubro, premiaram 13 dos 101 trabalhos
inscritos.
Os trabalhos, enquadrados em
três áreas do conhecimento – Ciências
Biológicas/Saúde, Ciências Humanas/
Tecnológicas e Ciências Exatas, sob
duas categorias - apresentação oral e
em painéis, foram apresentados e julgados por professores dos cinco cursos
das FIPA. Os prêmios foram dados aos
primeiros lugares na apresentação oral
(R$ 300,00) e em painéis (R$ 200,00);
os demais receberam cer ficado de
honra ao mérito.
Curso de Educação Física
Apresentação oral
1º lugar: Treinamento aquá co induz redução de pressão arterial e bradicardia de repouso associado ao menor
ganho de peso corporal em um modelo
experimental de menopausa. Autores:
Vinícius Delalibera e Atos Guilherme
Espejo. Orientador: Marcelo Velloso
Heeren
Honra ao Mérito
2º lugar: A influência da tecnologia na obesidade infan l. Autores: Eva
Ta ane Pereira e Ana Paula Miniceli.
Orientadora: Maria Ângela Figueiredo
Tuma
3º lugar: O blog como instrumento
de educação nutricional e a vidade sica para prevenção da obesidade infanl. Autores: Ta ana da Cruz Ruiz, Ana
Paula Oliveira Sampaio e Érika Cris na
Milanez. Orientadora: Maria Ângela Figueiredo Tuma
Apresentação em painéis
1º lugar: A vidade sica para crianças
com HIV/AIDS. Autores: Bruno Vanni Bolinelli e Régis Fernandes Maranza . Orientadora: Luciana de Souza Cione Basto
Honra ao Mérito
2º lugar: Influência da omissão do
café da manhã e horas de sono no desenvolvimento da obesidade infan l.
Autores: Maitê Cris na Costa e Bruna
dos Santos. Orientadora: Maria Ângela
Figueiredo Tuma
3º lugar: Resposta de pressão arterial e frequência cardíaca em indivíduos
dependentes químicos subme dos a
uma sessão de exercício sico aeróbio.
Autores: Julio Cesar Parente e Luciane
de Oliveira Neves. Orientador: Marcelo
Velloso Heeren
Curso de Medicina
Apresentação oral
1º lugar: Eﬀect of maternal ethanol
intake during the pregnancy and lactaon on the locomotor and exploratory

ac vi es of the pups in adulthood.
Autora: Gabriela Momente Miquelin.
Orientadora: Maria Luiza Nunes Mamede Rosa
Honra ao Mérito
2º lugar: Efeito da separação materna na expressão de glur1 e glur2 na
formação hipocampal de ratos. Autor:
Fábio Henrique Limonte. Orientadora:
Maria Luiza Nunes Mamede Rosa
2º lugar: Efeito da melatonina na
expressão da proteína c-Fos no tronco encefálico de ratos Wistar. Autora:
Adriele Delchiaro. Orientadora: Adriana Paula S. Schiaveto
3º lugar: A expressão de mrna
que codifica as isoformas flip e flop
do receptor glur1 está aumentada no
hipocampo de ratos adulto jovens. Autora: Marina Teixeira Ramalho Pereira.
Orientadora: Maria Luíza Nunes Mamede Rosa
Apresentação em painéis
1º lugar: Maternal ethanol intake
during the pregnancy and lacta on
induces anxioly c-like eﬀect and spaal memory impairment on the pups
in adulthood. Autora: Mariana Stuchi
Graça. Orientadora: Maria Luiza Nunes
Mamede Rosa
Honra ao Mérito
2º lugar: The expression of mrnas
encoding the flip isoforms of glur1 and
glur2 are decreased in hippocampus of
rats reared in isola on from weanning.
Autor: Fábio Henrique Limonte. Orientadora: Maria Luiza Nunes Mamede
Rosa
3º lugar: A vidade an microbiana
do muco do caramujo gigante africano
acha na fulica (gastropoda) sobre a flora microbiana natural do solo. Autores:
Helena Ribeiro Souza e Miriam Guebara. Orientador: Manzelio Cavazzana
Junior

Cano de Haro. Orientadora: Maria Regina Lourenço Jabur
Categoria Painel
1º lugar Atendimento à criança
com transtorno do espectro au s co:
percepção dos profissionais envolvidos.
Autora: Valquíria Ferreira. Orientadora:
Maria Rita Braga
Honra ao Mérito
2º lugar - Necessidades humanas
básicas alteradas em urgência e emergência. Autora: Eduarda Oliveira de
Aro. Orientadora: Carina Ta ana Giunco
3º lugar - Acadêmicos de enfermagem: conhecimento acerca de conceitos e princípios é cos da profissão.
Autora: Natalia Busnardo Colombo.
Orientadora: Ilza dos Passos Zborowski
Curso de Administração
Categoria Oral
1º lugar A u lização da sustentabilidade socioambiental nos negócios: o
caso de uma empresa do setor sucroenergé co. Autora: Larissa Aparecida
Nunes. Orientadora: Luciene Bianchi
Lopes
Honra ao Mérito
2º Lugar - Inclusão digital e os
telecentros: estudo de caso sobre o
telecentro de Elisiário. Autora: Silvia
Cris na R. Grosso. Orientador: Carlos
Magnus Carlson Filho
2º Lugar - Estudo do controle de
qualidade no desenvolvimento e produção de equipamentos e acessórios
voltados à tecnologia de aplicação de
agroquímicos. Autor: Guilherme Augusto Duarte Gomes. Orientador: Nilson
Mozas Olivares
3º Lugar - Sustentabilidade na cidade de Catanduva. Autor: Alam Musa
dos Santos. Orientador: Paulo Roberto
Vieira Marques

Curso de Enfermagem
Categoria Oral
1º lugar: Incidência de úlcera por
pressão em uma unidade de terapia
intensiva. Autora: Mariana da Silva
Dusso. Orientadora: Maria Regina Lourenço Jabur
Honra ao Mérito
2º lugar: Enfermeiros egressos de
uma IES do interior paulista: facilidades
e dificuldades do primeiro emprego.
Autor: Leandro Samuel Pereira. Orientadora: Ilza dos Passos Zborowski
3º lugar: Qualidade de vida de
idosos hospitalizados em unidades
de clínica médica. Autora: Bruna Failli
Schiavina . Orientadora: Virtude Maria Soler
3º lugar: Medida de carga de trabalho da enfermagem em uma unidade de terapia intensiva. Autora: Melina

Categoria Painel
1º lugar - Implantação do Programa
5S em uma agroindústria do setor sucroenergé co do Estado de São Paulo.
Autora: Patrícia Regina dos Reis. Orientadora: Luciene Bianchi Lopes
Honra ao Mérito
2º lugar - Descrição dos passos de
implantação da ferramenta pqec: benecios e dificuldades esperados para o
caso de um escritório contábil de Olímpia-SP. Autora: Nadia Alini Canevarolo.
Orientadora: Lairce Castanheira Beraldi
3º lugar - Avaliação das vantagens e
dificuldades na implantação de um sistema de controle de estoque informazado: o caso da Secretaria Municipal
de Saúde de Olímpia. Autora: Bárbara
Aparecida Garcia. Orientadora: Lairce
Castanheira Beraldi

Curso de Direito
Categoria Oral
1º lugar - Os princípios processuais
na obra “O Processo” de Franz Ka a.
Autora: Izabella Aﬀonso Costa. Orientador: Alexandre Berto
Honra ao Mérito
2º lugar - Polí cas públicas de sustentabilidade rural no agronegócio. Autor: Leonardo Riva Fatorelli. Orientadora: Elisabete Maniglia
3º lugar - Ações de ruptura com
princípios é cos e queimada da palha
de cana-de-açúcar na região de Catanduva/SP. Autor: Bruno Augusto Guerra
Ferreira. Orientador: Antenor Celloni
Categoria Painel
1º lugar - Diagnós co par cipa vo:
situação da criança e do adolescente
no município de Catanduva. Autora:
Thamires Oliveira da Silva. Orientador:
Heveraldo Galvão
Curso de Pós-Graduação
Categoria Oral
1º lugar - Capacitação dos profissionais de enfermagem do Pronto Atendimento. Autora: Michele Fernanda
Assad. Orientadora: Luciana Bernardo
Mio o de Palma
Honra ao Mérito
2º lugar - Eﬀects of isola on rearing
on the expression of &#914;- Amyloid
precursor proteins, isoforms 695 and
751/770, in rat hippocampus. Autora:
Melina Mizusaki Iyomasa. Orientadora:
Maria Luiza Nunes Mamede Rosa
3º lugar - Por ólio: novas perspecvas para a avaliação escolar. Autora:
Fabiana Lora dos Santos. Orientadora:
Luciana Bernardo Mio o de Palma
Categoria Painel
1º lugar - Treinamento neuromuscular no pré e pós operatório lesão lca.
Autor: Mauro Henrique de Oliveira.
Orientador: Alexandre Gonçalves
1º lugar - Influência da melatonina sobre a ritmicidade respiratória em
ratos wistar. Autora: Mayara de Cássia
Luzzi. Orientadora: Adriana Paula Sanchez Schiaveto
Honra ao Mérito
2º lugar - Efeito da hidroginás ca
em gestantes. Autora: Mariele de Cássia Seguesse. Orientadora: Silene Fontana
3º lugar - Xadrez escolar. Autor:
Artur Henrique Barbosa. Orientadora:
Silene Fontana
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Professor lança livro sobre fundamentos de cirurgia
Livro pode ser atualizado permanentemente pela editora
O Prof. Dr. Ayder A. G. Vivi, professor de Clínica Cirúrgica/Oncologia e Coordenador do Departamento de Cirurgia do curso de Medicina
das FIPA, lançou dia 04 de novembro, às 20h00, no Clube de Tênis
Catanduva, o livro Fundamentos de
Cirurgia pela Editora Perse. O livro
possui 45 capítulos e aproximadamente duas mil páginas.
No lançamento, Dr. Ayder disse
que estava dando uma contribui-

ção à escola. “Esse livro é nosso, da
faculdade, é parte do pagamento
da dívida que tenho para com essa
escola, essa população, a medicina,
que me deu tudo o que tenho em
bens materiais e boa parte da minha formação pessoal e humana”,
falou.
Sobre o livro, disse que ele tem
uma ideia nova, revolucionária.
“O livro pode ser atualizado permanentemente, se for necessário,

Professor das FIPA e diretor dos hospitais
lança candidatura à presidência da
Sociedade Paulista de Terapia Intensiva
O Dr. Jorge Luis dos Santos Valia , professor do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre
Albino, Diretor Técnico e responsável pelas UTIs adultas dos hospitais
da Fundação Padre Albino, lançou a
sua candidatura à presidência da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva
(SOPATI) para o biênio 2011-2012.
A chapa terá a seguinte composição - Presidente: Dr. Jorge Luis
Valia ; Vice-presidente: Dr. José
Roberto Fiore o (UNESP-Botucatu), Primeiro secretário: Dr. Antônio Capone Ne o (Hospital Albert
Einstein); Segundo secretário: Dr.
Bruno Mazza (UNIFESP-EPM); Primeiro tesoureiro: Dr. Luciano Cesar
P. Azevedo (Hospital Sírio Libanês
e FMUSP-SP); Segunda tesoureira: Drª Juliana Carvalho Ferreira
(Hospital do Câncer e FM-USP);
Presidente da Comissão Cien fica
Adulto: Dr. Eliézer Silva (INCOR-SP e
Hospital Albert Einstein), Presidente da Comissão Cien fica Pediátrica: Dr. Raul G. Lamelas (Hospital do
Jabaquara).
O Prof. Valia ocupa atualmente o cargo de Secretário da SOPATI.
O processo eleitoral será concluído
no início de dezembro próximo.
Congresso Brasileiro
O Prof. Jorge Luis Valia par cipou do XV Congresso Brasileiro de
Medicina Intensiva, realizado 13 a
16 de outubro passado, em Brasília,
na qualidade de palestrante.
No dia 14, Dr. Valia coordenou
a sessão de temas livres Desmame,
no período da manhã. No período
da tarde moderou, com o Prof. Dr.
Carlos Carvalho, livre docente pela
FM-USP, a sessão temá ca Estratégias venƟlatórias na Sara, que teve
como palestrantes os Drs. Felipy
Sady (Rio de Janeiro), Andrés Este-

ban (Espanha), Carmem Silvia Barbas (FM-USP), Gilbert Park (Reino
Unido) e Robert Bartle (EUA).
No dia 15, na sessão temá ca
Formação do intensivista, ministrou
a palestra Que curriculum deve ter
o Intensivista? Nessa sessão, com
a presença da Profª Drª Maria do
Patrocínio (FM-USP), diretora do
Conselho Nacional de Residência
Médica do MEC, e com outros colegas Intensivistas do Brasil, foram
discu dos temas relevantes que
tratam do ensino da especialidade.
O Prof. Valia é membro da Comissão de Formação do Intensivista da
Associação de Medicina Intensiva
Brasileira. Na sessão temá ca O
que mudou no processo de venƟlação mecânica, com a par cipação
dos Profs. Andrés Esteban (Espanha), Cassiano Teixeira (RS), Timohy
Girard (EUA) e Ricardo Goulart Rodrigues, ministrou a palestra Desmame diİcil.
Durante todo o dia 17, Dr. Valia foi avaliador da prova de tulo
de Especialista na estação prá ca
de Ven lação Mecânica.
Divulgação

Dr. Valia

é o atual secretário da SOPATI

uma vez que não ficará impresso
nas prateleiras e bancadas das livrarias. O livro será sempre atual
e não correrá o risco de terminar
esquecido como meu velho convite de formatura”, explicou. Quando
houver atualizações no conteúdo
do livro, elas serão enviadas à editora que as fará imediatamente.
Para aquisição, o interessado
deve fazer contato com a Editora
Perse, que em dez dias entregará
o livro no endereço indicado. “Portanto, o livro será sempre atual
e não teremos que ficar fazendo
promoções para esgotar o estoque para então lançarmos nova
edição”, ressaltou. Os contatos
com a editora podem ser feitos
pelo site www.perse.com.br, por
e-mail: aherculesj@perse.com.br
ou pelos telefones (11) 3675.8075

e 2619-9155 (fax).
Ao lançamento compareceram
Diretores da Fundação e das FIPA,
médicos que colaboraram com ele
no livro, médicos residentes e alunos de Medicina.
Imprensa/FPA

Dr. Ayder e o livro lançado: atualizado
permanentemente

Educação Física integra Conselho Estadual
de Dirigentes de Escolas
Em reunião realizada no dia 23
de outubro, em São Paulo, com a
presença de Coordenadores das Faculdades de Educação Física do Estado de São Paulo, o Coordenador
do curso de Educação Física das Faculdades Integradas Padre Albino,
Prof. Antonio Lourival Lourenço, foi
eleito membro do Conselho Delibera vo do CONDEEFESP – Conselho
de Dirigentes das Escolas de Educa-

ção Física do Estado de São Paulo,
órgão que reúne Coordenadores
das Faculdades de Educação Física
do Estado de São Paulo.
Antonio Lourival Lourenço informou que o obje vo desse Conselho é discu r assuntos relacionados
aos cursos de Educação Física nas
áreas pedagógica e ins tucional,
bem como analisar as conclusões e
encaminhar sugestões ao MEC.

Alunas da Administração apresentam resultados
parciais de projeto de pesquisa em congresso
As alunas Débora Renata Piane outubro, no Ginásio de Esportes da
e Marcela Cris na Barbosa, acom- Universidade Federal de São Carpanhadas do Prof. Nilson Mozas los/UFSCar, em São Carlos.
Apresentado na forma de pôsOlivares, das disciplinas de Matemá ca Aplicada à Administração ter, o projeto teve ainda a par ciI e II (Fundamentos), Matemá ca pação dos alunos Lidiane Francisco,
Financeira e Esta s ca do curso de Sávio Pellarin Villa e Silvia Cris na
Administração das Faculdades In- Rodrigues Grosso, liderado pelo
tegradas Padre Albino (FIPA), apre- autor, Prof. Ms. Alexandre Teso. O
sentaram os resultados parciais do Prof. Nilson é co-autor do projeto.
projeto de pesquisa sobre
Divulgação
o Uso de ferramentas estaơsƟcas para controle
de qualidade no setor de
manufatura & serviços
em pequenas e médias
empresas no XVIII Congresso de Iniciação Cienfica (CIC) e III Congresso
de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Prof. Nilson e as alunas Débora e Marcela diante
Inovação (CIDTI) dia 13 de do trabalho apresentado
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Campanha arrecada recursos para os hospitais da Fundação
Os catanduvenses podem colaborar com os hospitais da Fundação Padre Albino não colocando
seu CPF na nota ou cupom fiscal e
depositando os mesmos em uma
das urnas da Fundação, disponíveis em estabelecimentos comerciais e setores da ins tuição.
“Escolha ajudar, pra gente aju-

dar sem escolher” é o slogan da
campanha que tem por obje vo
arrecadar recursos para projetos
da Fundação Padre Albino.
De acordo com a gestora do
Hospital Padre Albino, Renata
Armiato, o valor arrecadado será
inves do em projetos e benfeitorias para a população. “Os recur-

sos arrecadados serão des nados
para o projeto de radioterapia dos
hospitais da Fundação, por exemplo”, informa.

Os lojistas interessados em
aderir à campanha devem entrar
em contato com a Fundação Padre
Albino pelo telefone 17 3311 3122.
Arquivo

AVOFPA capacita novos voluntários
A Associação de Voluntários da
Fundação Padre Albino/AVOFPA
realizou treinamento nos dias 21
e 27/10, às 15h, no Hospital Padre
Albino. Os par cipantes receberam
orientações sobre o trabalho voluntário e as normas e estatuto como
também cuidados necessários em
ambiente hospitalar.
Os novos voluntários/estagiários são Luzia de Fá ma Francisco
Navarro, Francis Pira ninga Sacche n, Aparecida Ferreira Rocha

Lopes, Luisa Maria da Silva, Gilda
Aparecida Rodrigues Araújo, Dalva
da Cruz de Carvalho, Virna Karla
Lázara da Silva, José Gardinal Filho,
Sandra Regina de Carvalho, Kely
Cris na Braga de Campos e Ivonete
Paiva de Souza.
A pessoa interessada em ser
voluntária pode entrar em contato
com a AVOFPA, que fica no Hospital
Padre Albino, Rua Belém, 519, no
Centro. Mais informações pelos telefones 17-3531.3034 – 8116.0639.

Os recursos arrecadados serão des nados para a Radioterapia da Fundação

AVOFPA faz campanha de Natal

Divulgação

Parte dos novos voluntários da AVOFPA

Agradecimento
A Associação de Voluntários da
Fundação Padre Albino/AVOFPA
agradece a Sra. Paola Nardini Sader
pela a realização do “Nhoque da
Sorte”. A inicia va
reuniu cerca de 30
senhoras da sociedade num jantar
com renda reverda para os trabalhos da AVOFPA em
prol dos hospitais
da Fundação Padre
Albino.
O valor arrecadado já foi inves do em benfeitorias
para o setor de
Pediatria do Hospital Padre Albino.
A presidente da

Associação, Irmã Ana Maria Custódio, fez questão de registrar a sua
gra dão. “Que Deus abençoe a todos que colaboraram”, diz.
Divulgação

Irmã Ana Maria e Paola Nardini Sader

A Associação de Voluntários agradecemos”, diz.
dos hospitais da Fundação Padre
Os panetones podem ser enAlbino/AVOFPA iniciou a sua cam- caminhados à AVOFPA, na Rua
panha de Natal e estará recebendo Belém, 519. Mais informações
a doação de panetones até o dia pelos telefones 17-3311.3034 ou
18 de dezembro.
8116.0639.
De acordo
Divulgação
com a presidente da associação,
Irmã Ana Maria
Custódio, a campanha tem o obje vo de presentear os pacientes
internados no
Emílio Carlos e
no Padre Albino.
“Contamos com
a colaboração de
todos e desde já Os panetones serão entregues aos pacientes internados nos hospitais
CONGRESSO A presidente da Associação de
Voluntários da Fundação
Padre
Albino/AVOFPA,
Irmã Ana Maria Custódio,
par cipou nos dias 4 e 5
de setembro do XXX Congresso Brasileiro de Humanização e Pastoral da
Saúde, no Centro Universitário São Camilo em São
Paulo. A Polí ca de Saúde e humanização nos 30
anos de Pastoral da Saúde
foi um dos temas abordados durante o evento.

Divulgação
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Direito realiza VIII Simpósio
ó
de Direito Internacional
O curso de Direito das FIPA realizou dia 12 de novembro o seu VIII
Simpósio de Direito Internacional,
com palestras de E ene Maria
Bosco Breviglieri, sobre o Direito Ambiental Internacional e as
normas da OMC, e Eliana Franco
Neme, sobre a Atuação das Cortes
Internacionais.
O Coordenador do curso, Prof.
Donize Pereira, disse que “os dois
temas refletem o atual estado de
proximidade entre os interesses
mundiais em relação ao futuro do
planeta e à necessidade do compar lhamento de orientações e
decisões sobre os assuntos que
mais de perto a ngem a humanidade, o que jus fica o empenho
da coordenação e corpo docente
do curso em planejar e oferecer
a vidades que possibilitem o apri-

moramento das competências e
habilidades de seus alunos”.
Pereira ressalta que o Brasil se
prepara para assumir um grande
papel no cenário internacional e
paula namente vem se destacando em várias áreas e a vidades,
principalmente as voltadas à produção de alimentos, setor em que
assume o primeiro lugar nos principais indicadores.
Para ele, “cabe ao curso de
Direito permanecer vigilante em
relação a essas transformações,
que refletem diretamente no comportamento humano, em todas as
dimensões, e seu papel é relatar
abusos e apontar soluções jurídicas adequadas, já que a convivência harmoniosa está cada vez mais
ligada à adequada apropriação de
bens de consumo, o que amplia o

Alunos do Direito visitam o
Palácio da Justiça de SP
Um grupo de 37 alunos do
curso de Direito das FIPA, acompanhado pelo Prof. Heveraldo Galvão, fez, dias 08 e 09 de novembro,
visita monitorada ao Palácio da
Jus ça de São Paulo.
Os alunos assis ram palestra
sobre a Formação e Evolução do
Judiciário Paulista, ministrada pela
equipe técnica do Museu do Tribunal. Após a palestra, os alunos foram convidados a assis r a alguns
julgamentos de segunda instância
nas diversas salas de audiência do
Tribunal. Na sequência, conheceram o acervo histórico do Tribunal
de Jus ça de São Paulo e o Espaço
Cultural Poeta Paulo Bomfim.
Ao final da visita, os desembargadores Alberto Antonio Zvirblis e
João Ba sta Morato Rebouças de
Carvalho ministraram palestras so-

bre a tramitação dos processos em
segunda instância, tanto no aspecto criminal, quanto no cível.
As FIPA foram presenteadas
com os livros Memória e Atualidade - 1874 – 2007, como agradecimento pela visita, e Técnica de Redação Forense, de autoria do Desembargador Alexandre Germano.
Cada aluno recebeu um exemplar
do livro da Coordenadoria de Cerimonial e Relações Públicas e do
Museu do Tribunal de Jus ça, assim como um cer ficado de par cipação, equivalente a 20 horas de
estágio.
Os Desembargadores agradeceram pela visita e sugeriram que
esse po de a vidade se torne um
programa de extensão do curso de
Direito, sendo realizado todos os
anos pelas FIPA.
Divulgação

Alunos com desembargadores no Tribunal

conceito de sobrevivência a limites nunca
antes experimentados pela humanidade, cabendo ao Direito uma par cipação
mais efe va no equacionamento dos interesses envolvidos,
em busca de um meio
termo eficiente, com
vistas a prolongar a
u lização viável dos
recursos naturais”.

Divulgação

Profª E ene falou sobre Direito Ambiental Internacional
e as normas da OMC

Professores lançam livro
A professora do curso de Direito
das FIPA, Drª Ivana Mussi Gabriel,
lançou seu segundo livro pela editora Verba n. Direito AdministraƟvo para concursos trata de assuntos per nentes à administração
pública, seus limites e interação
com o ambiente do administrado,
auxiliando o estudo sobre os vários
ramos do direito público.
O livro tem por escopo fazer a
inserção das mudanças no Direito Administra vo, principalmente
após edição da emenda Cons tucional 19/98, u lizando-se da melhor doutrina e de recentes orientações jurisprudenciais, no sen do

de proporcionar ao aluno um material didá co e esquema zado para
o aprendizado do Direito Administra vo e aprovação em concursos
públicos.
Também professor do curso de
Direito das FIPA, Plínio Bri o Genl, lançou dia 17 de novembro, na
Universidade Federal Fluminense,
em Niterói, seu novo livro Ensino
Jurídico, Cidadania e fast-food, em
parceria com vários juristas de renome. O livro traz uma crí ca reflexiva sobre o ensino jurídico ministrado sem a preocupação com a
qualidade, essencial para o exercício profissional futuro.

Academia doa alimentos ao Recanto
Dia 25 de outubro úl mo, Lizzy demais clubes do país, um sucesso,
Bueno Azevedo, pela Academia devido a par cipação efe va das
Curves, doou ao Recanto Monse- sócias (alunas)”, disse ela.
nhor Albino 160 kg de alimentos.
Divulgação
Lizzy informou que todos os
anos a Curves, uma academia só
para mulheres, realiza em conjunto com suas sócias (alunas),
a Campanha do Alimento. “Este
ano a unidade de Catanduva se
integrou ao projeto e o resultado não poderia ser diferente dos Representante da academia entrega os alimentos ao Recanto

Recanto realiza a Semana do Idoso
O Recanto Monsenhor Albino
realizou de 21 a 27 de setembro a
Semana do Idoso, com uma programação diversificada: Baile da
Primavera, jantar na Pizzaria Cascata, Passeio de Trenzinho, lanche na
Pastelaria da Mama, Bingo, Inauguração da Praça do Recanto, Passeio
à chácara da Lazinha, Exibição do
DVD do Roberto Carlos na Sala de
Vídeo e Café da manhã fraterno entre idosos e funcionários.
Todos os dias foram servidos almoços e lanches especiais.

Divulgação

Passeio de trenzinho foi uma das a vidades
da Semana
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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 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: 3524 6500 – 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

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

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

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

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
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 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: 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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Ligas da Medicina orientam a população na praça
Doze das quinze Ligas Estudans do curso de Medicina das FIPA
par ciparam dia 06 de novembro,
das 9h00 às 13h00, na Praça da República, do X ELEC – Encontro das
Ligas Estudan s de Catanduva.
Sob o tema Atenção básica à
saúde, as Ligas deram orientações à
população e aferiram a pressão arterial e a glicemia e também realizaram
o exame de espirometria. “Cada especialidade enfocou um tema relacionado à área”, explicou Flávia
de Oliveira Lima, Diretora de Ligas
e Extensões do Centro Acadêmico

Emílio Ribas.
A Liga de Clínica Médica orientou sobre obesidade, a Liga da Dor
sobre como usar an inflamatórios
e analgésicos, a de Ginecologia e
Obstetrícia sobre HPV e a de Cirurgia Plás ca sobre câncer de pele,
por exemplo.
Par ciparam do ELEC as Ligas
de Clínica Médica, Dor, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Plás ca,
Medicina da Família, Infectologia,
Pediatria, do Trauma, Medicina
Espor va, Neuropsiquiatria, Endocrinologia e Vascular.

Professor da Medicina é entrevistado
pela “Folha” sobre colesterol
O jornal Folha de São Paulo de
1º de novembro úl mo, no caderno Co diano, página C7, publicou
a matéria Dieta tem mesmo efeito
de remédio contra colesterol. Ela
informa que cortar do cardápio alimentos gordurosos e incluir vegetais pode diminuir em até 20% os
índices de colesterol.
Consultado pelo jornal, o médico nutrólogo Durval Ribas Filho,
presidente da Associação Brasileira
de Nutrologia (ABRAN) e professor
do curso de Medicina das FIPA, diz
que para conseguir o resultado é

preciso diminuir o consumo de gordura de origem animal, comer mais
fibras e alimentos com fitoesterois
(compostos presentes em óleos
vegetais e adicionados a margarinas). “Se a pessoa ver uma dieta
desregrada e mudar os hábitos alimentares os resultados são ainda
mais rápidos”, disse ele.
A matéria ouviu, ainda, o cardiologista e nutrólogo Daniel Magnoni, do Hospital do Coração, e o
cardiologista Raul Dias dos Santos
Filho, do Ins tuto do Coração do
Hospital das Clínicas da USP.

Imprensa/FPA

Cada Liga orientou sobre um tema relacionado à sua área

Educação Física doa leite
arrecadado pelos alunos
Dia 10 de novembro, o curso de
Educação Física das FIPA, através
de seus alunos, doou ao Hospital
Padre Albino 100 litros de leite para
o atendimento às crianças carentes
e 80 litros para a Rede Nacional de
Pessoas Vivendo com HIV/AIDS.

O Coordenador do curso, Prof.
Antonio Lourival Lourenço, disse
que as doações são resultado das
inscrições dos alunos que par ciparam dos Jogos Inter Classes,
durante a Semana Monsenhor
Albino.
Divulgação

Educação Física entrega premiação
dos Jogos Inter Classes
O curso de Educação Física das
FIPA entregou dia 11 de novembro
o troféu para a equipe vencedora
dos Jogos Inter Classes, realizados
no Campus Sede, no período noturno, durante a Semana Monsenhor Albino.
O Coordenador do curso, Prof.
Antonio Lourival Lourenço, informou que a classificação final foi

esta: 1º lugar – 1º Ano A; 2º lugar
– 3º Ano e 3º lugar – 2º Ano A.
As equipes vencedoras por modalidades receberam medalhas de
1º e 2º lugares. Os alunos disputaram as seguintes modalidades: basquete masculino e feminino, voleibol
masculino e feminino, futsal masculino e feminino, handebol masculino e
feminino, xadrez e truco.
Divulgação

1º ano A, equipe campeã

Doação de leite ao Hospital Padre Albino

Jornada de Diabetologia
apresenta novidades
Organizada pela disciplina de Clinica Médica/Endocrinologia do curso de Medicina das FIPA e pela Liga
de Endocrinologia e Diabetologia foi
realizada dias 10 e 11 de novembro,
na Sociedade Ítalo Brasileira, a X
JODEC - Jornada de Diabetologia e
Endocrinologia de Catanduva.
Na palestra de abertura o Prof.
Antonio Carlos Pires, Chefe da disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Medicina de São José
do Rio Preto (FAMERP), discursou
sobre Insulinização no Diabetes
Melitus Tipo 2 e recebeu uma placa de homenagem como Amigo da
JODEC pelo apoio dado aos organizadores desde a primeira edição
do evento e que colaborou para

que a Jornada recebesse o selo da
Sociedade Brasileira de Endocrinologia – Regional de São Paulo,
sendo considerada evento oficial
da en dade.
A Jornada teve ainda as palestras da Drª Paula Lamparelli Elias,
Dr. Milton César Foss, Dr. Paulo
Roberto Nogueira, Drª Laura Ward
e Drª Erika Paniágo Guedes. No
encerramento houve sorteio de
brindes.
A Jornada acontece anualmente e tem o obje vo de trazer aos
médicos e estudantes de Medicina de Catanduva as mais recentes
aquisições no diagnós co e no
tratamento das principais doenças
endócrinas e do Diabetes Mellitus.
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Enfermagem desenvolve projeto em Pindorama
Nove alunos da 2ª série do curso
noturno de Enfermagem das FIPA
realizaram, no mês de outubro, durante o estágio da disciplina Saúde
Cole va, um projeto de orientação
à população de Pindorama.
Durante dois dias os alunos percorreram, de casa em casa, o bairro
Cohab 2, aferindo pressão arterial,
orientando os moradores hipertensos e diabé cos quanto a importân-

cia do uso correto dos medicamentos, rodízio na hora de aplicação da
insulina e os locais permi dos e as
mulheres quanto a importância de
realizar anualmente o exame preven vo de mamografia e papanicolau, além de orientações sobre
a importância das vacinas para as
crianças.
O projeto foi inicia va dos próprios alunos sob supervisão da

FIPA, Colégio e Recanto na TV Câmara
O Colégio de Aplicação, as Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA)
e o Recanto Monsenhor Albino poderão ser vistos pelos internautas na TV
Câmara, que disponibiliza seus programas através do portal da Câmara
Municipal de Catanduva.
Uma equipe da TV Câmara, composta pelo apresentador Marcus Vinícius Coube, cinegrafista Duda Santana e
jornalista Karla Konda, captou imagens
e fez as entrevistas no dia 12 de novembro para o programa Câmara Saúde. A
tevê tem, também, os programas Câmara Mulher e Acervo Catanduva.
O presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Marcos Crippa
(PTB), idealizador do projeto TV Câmara, disse que os programas apresentados têm o obje vo de auxiliar na
prestação de serviços à comunidade,
além de aproximar ainda mais a Câmara Municipal da população.
A TV Câmara é composta, ainda,
pela jornalista Izabela Cremonini de
Carvalho, por Mateus Calegari e pelo
Prof. José Ricardo Maga . Os programas podem ser vistos no site da Câmara www.camaracatanduva.sp.gov.br.
A equipe entrevistou as professoras Tânia Pimentel e Fabiana Checconi, do Colégio de Aplicação; Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, Dr. Nelson Jimenes, Prof. Nelson Lopes Mar ns, Dr.
José Alves de Freitas (Medicina), Prof.
Marcelo Heeren (Educação Física),
Prof. Joacyr Vargas (Administração),
Dr. Donize Pereira (Direito) e Profª
Jussara Sperandio (Enfermagem),
das FIPA; Rodrigo Alonso Garcia, Irmã
Anália Nunes, Mara Do o, Lilian Buniak e Charlene Miguel, do Recanto
Monsenhor Albino.

Irmã Anália Nunes: Supervisora do Recanto
Monsenhor Albino

Dr. Geraldo P. de Oliveira, presidente da Diretoria
Administra va da Fundação Padre Albino

Prof. Nélson Lopes Mar ns, membro curador
da Fundação e vereador

Profª Karina M. Molinari e teve total Profª Jussara Sperandio.
A equipe de alunos foi formaapoio da Coordenadora de Saúde
de Pindorama, Olga Maria Bicudo. da por Felipe F. Moreira, Paula Ca“Os alunos foram muito bem rece- sagrande, Aline Fernanda Coura,
bidos pela população do bairro, que Patrícia de Souza Santos, Rosa Rovalorizou a inicia va do projeto”, cha, Nayara Mucci, Renata Rueda,
Mariele Pelegrin e Heloísa Turin
disse a Profª Karina.
“O êxito desse projeto se deve Olegário.
a união de traDivulgação
balho em equipe
desta turma de
estágio que teve
essa
inicia va,
juntamente com a
Profª Karina Molinari, que acreditou na capacidade
e
desempenho
deste grupo”, ressaltou a Coordenadora do curso
de Enfermagem, Os alunos percorreram casa a casa da Cohab 2 de Pindorama

Administração realiza GDP in Cena
O Grupo de Desenvolvimento Profissional (GDP) do curso de
Administração das FIPA realizou
dia 30 de outubro, das 8h00 às
14h00 horas, no Campus I, o 4º
Workshop GDP in Cena, dirigido
aos alunos do curso.
O workshop fez parte da
programação das a vidades do
módulo avançado do programa
Grupo de Desenvolvimento Profissional, cujo obje vo é instrumentalizar os par cipantes para o

mercado de trabalho, no que tange às relações interpessoais. “O
workshop visa despertar, através
de vivências de teatro, a desenvoltura e linguagem corporal do parcipante, habilidades essenciais
ao Administrador quando este se
depara com situações onde necessita apresentar projetos, ministrar
treinamento e palestras ou falar
em público, de forma geral”, disse
a Profª Cris ane Páschoa, responsável pelo GDP.

SESC autoriza matrícula de
funcionários da Fundação
Dr. Nelson Jimenes, Diretor Geral das FIPA

Sr. Rodrigo Alonso Garcia: Diretor do Recanto
Monsenhor Albino

Profª Tânia Mazinini Pimental: Diretora do
Colégio de Aplicação

A Administração Regional do
SESC no Estado de São Paulo atendeu a solicitação feita pela Diretoria
Administra va e autorizou a efe vação da matrícula dos funcionários da Fundação Padre Albino que,
juntamente com seus dependentes
(cônjuge e filhos até 21 anos de idade), terão direito à inscrição categoria “Matrícula de Interesse Social”,
com as vantagens correspondentes
à categoria Usuário.
De acordo com Danilo Santos
de Miranda, Diretor do Departamento Regional, a matrícula dará
direito aos funcionários da Fundação e aos seus dependentes a parciparem dos serviços e a vidades
do SESC São Paulo, observadas as
condições de disponibilidade de
vagas efe vas das Unidades, com
exceção do tratamento odontoló-

gico e das reservas para estadias
no SESC Ber oga em períodos de
alta temporada (meses de dezembro, janeiro, fevereiro, carnaval e
julho).
“O acesso ao SESC Ber oga se
fará nos períodos de baixa temporada, mediante indenização
prevista para a categoria Usuário,
sem as vantagens desse convênio”,
informa o Diretor, acrescentando
que “entretanto, o SESC SP poderá
oferecer reduções promocionais
dessas taxas de indenização, desde
que previamente seja consultado
e dependendo da demanda e dos
períodos disponíveis”.
Para matricular-se o funcionário da Fundação deve dirigir-se ao
SESC Catanduva, na Praça Felício
Tonello, 228. O período de validade é de um ano.
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