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Curso de Direito sedia um CEJUSC
Divulgação

O curso de Direito das FIPA é sede de um CEJUSC – Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania, uma nova mentalidade de Jus ça,
pois proporciona às pessoas envolvidas em pendências judiciais a
solução do conflito pela mediação e conciliação e não mais pelo li gio. A
inauguração oficial do 70º núcleo do CEJUSC no Estado foi no dia 30 de
agosto. Página 06.

Hospitais recebem doação
do projeto “Dose de Leitura”
Autoridades dos três poderes pres giaram a inauguração do CEJUSC.

Administração promove seminário sobre a
inclusão de pessoas com deficiência
no mercado de trabalho
O curso de Administração das FIPA promoveu dia 11 de setembro
o 9º Seminário A inclusão de pessoas com deficiências no mercado de
trabalho com o tema Igualdade, sem preconceito. Página 11.

Contribuintes visitam o HEC
Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino receberam carrinhos expositores e 197 exemplares de livros diversos para o público infan l, juvenil
e adulto do projeto “Dose de Leitura”. Página 08.

Medicina faz campanha contra a hanseníase
Dia 31 de agosto, a Liga de Dermatologia do curso de Medicina das
FIPA realizou na Praça da República uma campanha contra a Hanseníase.
Aproximadamente 20 alunos do 2º ao 4º anos, além de Residentes e
professores, orientaram a população sobre a doença. Página 09.
O Serviço de Telemarke ng dos hospitais da Fundação Padre Albino
organizou no dia 15 de agosto uma visita monitorada ao Hospital Emílio
Carlos (HEC) com os contribuintes que fizeram doações para o Serviço de
Radioterapia da Fundação Padre Albino. Página 08.

O Padre Albino Saúde (PAS) e
a complementaridade ao SUS

VESTFIPA apresenta os cursos das FIPA
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizam dias 09 e 10
de outubro, no Câmpus Sede, a VESTFIPA, um evento onde os alunos do
Ensino Médio podem aprender mais sobre profissões. As escolas devem
fazer agendamento para par cipação. Página 07.

Padre Albino, grande visionário da assistência aos necessitados de
Catanduva e região, já na década de vinte do século passado dava impulso à forma compar lhada de assistência à saúde através da criação da
Associação Beneficente de Catanduva, embrião do que viria a ser hoje o
plano de saúde Padre Albino Saúde. Página 02.

FIPA realiza CIC e
Workshop de PósGraduação
As Faculdades Integradas Padre Albino realizam de 24 a 26 de
outubro o VII Congresso de Iniciação Cien fica (CIC) e o VI Workshop de Pós-Graduação. Durante
o evento acontecem o III Concurso
de Fotos das FIPA e três minicursos. Página 09.

IMAGENS Inúmeras a vidades foram realizadas durante a XXII Semana
Monsenhor Albino, de 16 a 21 de setembro, como a outorga do Troféu
Fundação Padre Albino a Cris ane Oliveira e do Troféu Monsenhor Albino
ao Sr. Pedro Nechar. ÚlƟma página. Detalhes na próxima edição.

Dica do Poupinho
Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
O Padre Albino Saúde (PAS) e
a complementaridade ao SUS
“Desejo, com toda sinceridade, morrer inteiramente pobre, sem
dinheiro, sem bens, sem dívidas e sem pecado”. (Padre Albino)
Vindos ao mundo dos fatos basicamente pela Lei nº
9656/98 e regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os planos e seguros de saúde
prestam serviços complementares ao Sistema
Único de Saúde (SUS), em perfeita consonância com o Art. 197 da Cons tuição Federal do
Brasil de 1988 e com a lei de nascimento do
SUS, a Lei nº 8080/90.
Dito de outra forma, os planos de saúde
preenchem uma lacuna do Estado no seu dever cons tucional de proporcionar saúde a todos, seja através de hospitais ou outros órgãos
públicos do gênero ou, ainda, através de instuições privadas por meio de contratos ou
convênios.
Na verdade, o sistema de prestação de
serviços em saúde por meio de pecúlio no
Brasil já ocorria há décadas; mas foi a lei acima citada que introduziu o sistema na forma
como conhecemos hoje, os planos e seguros
de saúde, que proporcionam acesso à saúde
de forma contribu va não obrigatória a milhões de brasileiros.
Padre Albino, grande visionário da assistência aos necessitados de Catanduva e região, já
na década de vinte do século passado dava impulso à forma compar lhada de assistência à
saúde através da criação da Associação Beneficente de Catanduva, embrião do que viria a ser
hoje o plano de saúde PADRE ALBINO SAÚDE.
Os sócios contribuintes pagavam vinte mil
réis, a tulo de jóia, e contribuíam mensalmente com cinco mil réis. Os sócios remidos
pagavam, de uma só vez, um conto de réis para
terem acesso aos serviços de saúde oferecidos à época pelo Hospital Padre Albino, ainda
em construção. Contudo, nha por finalidade
“amparar e proteger toda sorte de necessitados”, independentemente de poderem ou não
pagar por isso.
O PADRE ALBINO SAÚDE foi oficialmente
implantado no ano de 2002, com a finalidade
de carrear recursos novos para o Hospital Padre Albino que, naquela época assim como
ainda hoje, enfrentava dificuldades financeiras
por causa do subfinanciamento do SUS, sendo
que, apesar da obrigatoriedade contratual de
disponibilizar 60% dos leitos existentes ao SUS,
chegava a atender cerca de 90% ou mais de
pacientes SUS, complementando com o atendimento de pacientes par culares (cada vez
mais escassos) e outros planos de saúde que,

com grande poder de negociação, geralmente
remuneravam abaixo ou muito próximo dos
custos reais dos procedimentos.
Essa feliz decisão dos dirigentes da época,
associada ao aporte de parte dos recursos
do Departamento de Educação da Fundação
Padre Albino, evitou o que já se prenunciava,
ou seja, deixar de prestar serviços ao SUS
como forma de manter abertos seus hospitais,
o que certamente prejudicaria milhares de
cidadãos de Catanduva e região sem condições
de acesso à saúde por outros meios que não
pelo SUS.
Com atuação exclusivamente dentro do
município de Catanduva – recentemente a ANS
autorizou sua abrangência a outros municípios
– o Padre Albino Saúde conta hoje com uma
carteira de aproximadamente 25.000 (vinte
e cinco mil) usuários em planos individuais
e cole vos com grandes possibilidades de
ampliação; só não cresce mais por falta de
estrutura sica de atendimento e internação
no Hospital Padre Albino e seu compromisso
é co de oferecer atendimento condizente com
o pactuado.
A prova disso é seu índice de desempenho
(IDSS) registrado na ANS em 2012: 0,8718, cujos critérios variam de 0 (zero) a 1 (um), significando que está muito próximo da excelência
quanto ao desempenho. Outros índices, todos da ANS, também atestam sua efe vidade
no seguimento: Atenção à Saúde: 0,7522;
Econômico-Financeira: 0,8835; Estrutura e
Operação: 0,9788 e Sa sfação dos Usuários:
0,9920. Basta conferir: h p://www.ans.gov.
br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/programaans-de-qualificacao-das-operadoras#.
Embora o Plano não se confunda com o
prestador de serviços (Hospital Padre Albino),
contudo, por estarem sob comando único da
mantenedora Fundação Padre Albino, têm
uma simbiose quase que automá ca, o que
proporciona maior conforto de resolubilidade
a seus usuários.
Está em curso um estudo aprofundado das
reais necessidades sicas do Hospital Padre
Albino, do qual emergirá um Plano Diretor a
ser executado nos próximos anos, que redundará em bene cio de todos, especialmente
dos usuários do PADRE ALBINO SAÚDE, cuja
demanda tem aumentado significa vamente.
José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria AdministraƟva

Dica do Poupinho
Ao sair da sala, desligue a luz.
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Aniversários
DIA / NOME
Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
03 - Dr. Orlando Aparecido Fuzaro
21 - Edison Bonu
28 - Vicente Chiavolo
Coordenadoria Geral
06 12 15 29 30 -

Sírio Maurício da Silva
Dr. Márcio Fernando Aparecido Zerbina
Cosme Oliveira de Souza
Giseli Sanchez
Jean Carlos de Lucca

Hospital Padre Albino
01 - Amanda Tereza Paulino
Neraci de Oliveira Mucci
02 - Amador Gomes da Silva
Fabiana Aparecida Custódio Fonseca
Fabiana Bertoluci
Maria Lourdes Gomes de Souza
Vilma Pereira
03 - Ariane Ranzani Rigo
Caroline Mar ns Gobi
Marina Aparecida Pinto Sampaio
04 - Gislayne Cris na Saes
Jéssica Trindade Lopes
Lucas Eduardo da Ma a
Rosinéia Aparecida Ferreira
05 - Ester Campos
06 - Márcia de Fá ma Mar ns Passone
07 - Rafaela de Oliveira
Valteir Fortunato
08 - Carla Monaisa dos Santos Silva
Diva Helena Aparecida da Silva
Gislaine Magda Barros
09 - Maria Fernandes Boerin
Paola Andresa Aqua
10 - Patrícia Ap. Fache da Cruz Souza
11 - Antônia Aparecida Esparapani Frota
Daiane Cris na Brava de Lima
Dr. Valen n Fiori Ses to
12 - Elisa Raquel Cunha
Gilberto Guedes
Rejane Aparecida dos Santos
13 - Angélica Ravazzi
Daniela Aparecida Lilli
Maria de Fá ma Gonçalves Alves
14 - Andréia Gislene da Silva Badin
15 - Andresa Aparecida Fante Amaro
Marilsa Ferreira Vieira
16 - Lucimara Regina de Carvalho
17 - Carlos Eduardo Mancini Gomes
Fá ma Canalli
Juliana Fachim
18 - Guilherme Henrique Pires Barboza
Maria Verginia D´Avanzo
Priscila Barbosa de Souza
Renata Cris na Marinho Dossena
Roseli Cris na de Almeida Cordeiro
19 - Márcia de Oliveira do Prado
Mônica Guimarães
20 - Carlos Roberto Fernandes
Gustavo Alves Ba lani
Patrícia Cris na Gomes de Almeida
21 - Angélica Cocato Rossigali

OUTUBRO

DIA / NOME
21 - Marcelo Pereira
Marilza Cris na Jorge de Souza
22 - Mayara de Moraes Armiato
23 - Andressa da Silva Firmino
Edcleia Regina Galante
Mekita Santos Macedo
24 - Marcos Rogério Piro a
25 - Clarice de Fá ma Duarte de Barros
Elisa Bongiovani
26 - Aline Cris na de Poli
Célia Maria Almeida Volpe
28 - Izilda Coltri
Jaqueline Azevedo de Morais
Milene Tais dos Santos
Sheila Roberta Sodré dos Santos
Valker Renato Semedo de Oliveira
29 - Alessandra Possebon dos Santos
Fá ma Aparecida Rodrigues
Regina Maria Siqueira
Yara Denise Burger Rodrigues
30 - Dayane Aparecida de Almeida
Glaucia Regina Avansi
Izaura Rosa Pre
Luis Augusto Dalla Pria
Mariana Veronezi
Sueli Aparecida dos Santos
31 - Síria Pinto
Vanessa Vieira
Hospital Emílio Carlos
03 - Cleide de Fá ma Rosalin
Maria Lourdes Oliveira da Silva
Rosemary da Cruz Possebon
06 - Antonio Camilo Júnior
08 - Isabela Manfredo Peloi
09 - Marisa Aparecida Pires Ministro
10 - João Luis Matheus
Sebas ão Baratella
Ta ane Camassu Benevides
11 - Aparecida de Fá ma Freitas
João César Jacon
12 - Elisabete Aparecida Oliveira Tedokon
Fernanda Couto Siviero
13 - Maria Izilda Gonçalves Sant´Ana
15 - Adalgisa Cris na de Campos
Josiani Gabas
Patrícia Fernanda de Araújo
Samuel Félix
16 - Silvana Pereira Apolaro
17 - Silmara Aparecida Queiroz
18 - Ana Lúcia Simplício dos Santos
19 - Daniela Patrícia Grandizoli
Rosalina de Seixas Stoqui
Tânia Aparecida Ferreira Alves
20 - Fábio Mar nez
Maria Olinda de Souza
22 - Vanessa Aparecida Camargo
23 - Jeﬀerson de Oliveira
24 - Nara Turbiani Fernandes
25 - Devanir Aparecido Fernandes
Paulo Cesar Guessi
26 - Cleusa Staropoli
José Benedito Vendramini
28 - Rosana Maria da Silva Polido
29 - Jerson Nunes de Souza
Sabrina Roberta Pereira

DIA / NOME
30 - Aparecido Antonio de Oliveira
João Roberto Vaz
Recanto Monsenhor Albino
11 17 24 27 -

Odete Gaino Wolf
Maria Gabriela Sant´Ana
Suzana Lopes
Ana Maria Navarro Gonçalves

Padre Albino Saúde
01 23 26 29 30 -

Cláudia do Rosário Souza Silva
Mariane Regina Ferreira
Joyce Bomfante Silva
Ana Selena Pereira Soares
Viviam Catrine Guimarães

Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Profª Márcia Maria Anselmo Correa
Simone de Lima Zapata
02 - Profª Giselda Pereira da Silva Rodrigues
Prof. José Alves de Freitas
Simone de Fá ma Weiber Tonelli
04 - Profª Andreia de Haro Moreno
Natália Aparecida Biagi
05 - Melina Mizusaki Iyomasa
06 - Marion Viana Pereira
07 - Profª Mayda Ignes Pieroni Farina Valia
Zildinha de Lourdes Iori
13 - Profª Gracy Helen Gaetan Afonso
14 - Profª Nilce Barril Brighe
18 - Prof. Olavo de Carvalho Freitas
19 - Profª Silvia Craveiro Gusmão Garcia
20 - Janaina Rogante Huck
21 - Profª Cris ane Páschoa Amaral
Prof. Waldemar Curi
22 - Sandra Célia Hermínio de Oliveira
23 - Profª Vera Lúcia Lopes Spina
26 - Prof. Sérgio Antonio Rodrigues Centurion
28 - Profª Ana Paula Polacchini de Oliveira
Diego Thadeu Lanza
Profª Larissa Fávaro Marchi
Colégio de Aplicação
02 17 18 22 25 28 29 -

Cleuza Aparecida Morandim da Silva
Prof. Daniel Rodrigo da Silva
Valmir de Deus Garcia
Profª Roselei Adriana Baio
Profª Rita de Cássia Ferreira Bobadilha
Prof. Artur Henrique Barbosa
Profª Neusa Regina Baldo Banhos

Ambulatório Médico de Especialidades - AME
02 03 06 08 10 12 17 22 23 26 28 -

Fernanda Padilha Bueno
Perla Dione Parente Rodrigues
Rafael Augusto Abrahão Vieira
Cláudia Daiane dos Santos
Franz Leno Bianchi
Tiago Henrique de Andrade
Marcela Alessandra Sovenha
Bianca de Souza Almeida
Luciana de Fá ma Luqueis Domingos
Gislaine Cris na Marucci
Jonas Carvalho de Sant´Ana

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Dica do Poupinho
Elimine, quando possível, a iluminação de áreas externas.
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Informe publicitário

A certificação digital em Catanduva

A cer ficação digital foi ins tuída no Brasil, através da Medida
Provisória 2.200-2, de 24/08/01,
para garan r a segurança nas informações de pessoas sicas e

jurídicas, funcionando como uma
iden dade virtual que permite a
iden ficação segura e inequívoca
do autor de uma mensagem ou
transação feita em meios eletrôni-

Funcionários homenageados do mês
Hospital Padre Albino
Andressa da Silva Firmino – PABX
Argeu de Souza Guimarães – 5º andar
Carlos Etore M. Sentenário – Radiologia
Cris na Aparecida Faria - Posto III
Gabriel Valen m Gonçalves – Pronto
Atendimento/ Endoscopia
Isabel Ap P. Silveira – Serviço de Higiene e Limpeza
Jaice Regina Caserta – UTI Neonatal e
Infan l
Luciane Santos Rodrigues – 4º andar
Maria de Fá ma Gonçalves – Centro
Cirúrgico
Maria Helena Lucena Silva – Labo-

ratório de Análises Clínicas
Maria Janete Meneguesso Ferreira –
Unidade de Urgência e Emergência/
Agência Transfusional
Melina Natani Bastasini – Pediatria
Patrícia Ap. Fache da Cruz Souza –
Hemodiálise
Patrícia Cris na Nunes – Maternidade I e II
Rosemeire Cezar Cury Cho e – Berçário/ Centro Obstétrico
Sebas ão Rodrigues – UTI Adulta
Thiago Alves Galli – Fisioterapia
Valdinéia da Anunciação da Silva Freitas – 3º andar

Hospital Emílio Carlos – HEC
Adalgisa Cris na de Abreu – Centro
Cirúrgico
Ana Catarina dos Santos – Recepção
Angela Sbrava – Serviço de Higiene
e Limpeza
Claudete Ap. Mendes Salvador – Quimioterapia
Fabiane Pereira da Silva – C3 Impar
Glaucia C. Silva do Carmo – Molés as
Infecciosas
Isabela Manfredo Peloi – Enfermagem
Jamila Ferreira – Segurança
Janice Pupim – C2 Par Masculino
Jerson Nunes de Souza – Portaria
Jessica Naiane Gonçalves – Escrituraria

C2 Impar/ C4
Juliana Darc Soares – C3 Par
Luciana Bina Felix – UTI
Marcia Cleusa Pelicer – C4
Maria Ap. da Silva – C2 Impar
Maria Biasioli – Central de Materiais e
Esterilização
Maria Tercilia Sal – Ambulatório de
Clínica Médica
Mariangela José Teixeira – Telemarke ng
Mathias Bezerra de Queiroz – Transporte
Rosimeire P. C. Andrade – Laboratório
de Análises Clínicas
Salvador Jose Izepan – Manutenção

OUTUBRO - DATAS COMEMORATIVAS
01 – Dia Internacional do Idoso; Mundial do Vendedor e do Viajante Comercial
02 – Dia Mundial da Juventude
03 – Dia do Den sta
04 – Dia Municipal dos Animais; Dia da Natureza
05 – Dia do Bóia Fria
06 – Dia do Prefeito e do Tecnólogo
07 – Dia Nacional do Compositor
09 – Dia Mundial do Correio e do Atle smo
11 – Dia do Deficiente Físico
12 – Dia de N. S. Aparecida; da Criança; do Agrônomo; do Basquete e do Mar
13 – Dia do Fisioterapeuta, do Terapeuta Ocupacional e do Escritor
14 – Dia Nacional da Pecuária
15 – Dia do Professor
16 – Dia Mundial da Alimentação; da Ciência e da Tecnologia; do Anestesista;
do Instrutor de Auto Escola
17 – Dia Mundial da Recusa à Miséria; do Eletricista
18 – Dia do Médico e do Pintor
19 – Dia do Guarda Noturno
20 – Dia do Arquivista e Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo
21 – Dia do Contato e do Lixeiro
22 – Dia do Para quedista
23 – Dia da Aviação Brasileira e do Aviador
24 – Dia Mundial das Nações Unidas e do Desenvolvimento
25 – Dia da Democracia; do Sapateiro e da Saúde Dentária
28 – Dia do Funcionário Público
29 – Dia Nacional do Livro
30 – Dia do Balconista e do Comerciário
31 – Dia Mundial da Poupança; das Bruxas; da Dona de Casa e do Repórter
Policial

cos, como a web.
Hoje os exemplos de uso de cerficado digital são múl plos, sendo
obrigatório em órgãos como:
Receita Federal: Central Virtual
de Atendimento ao Contribuinte
(e-CAC), Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e);
FGTS: desde 02 de maio de
2011 o canal Conec vidade Social
pode ser acessado com a u lização
da cer ficação digital ICP-Brasil;
Sistema de Saúde: Sistemas de
Prontuário Eletrônico do Paciente
(PEP), por meio de cer ficação digital; Serviços do sistema Conselho
de Medicina, que serão disponibilizados no Portal Médico.
Sistema Jurídico: A Lei
11.419/2006 regulamentou o processo eletrônico no Judiciário. Os
Tribunais de Jus ça de São Paulo,
do Paraná, do Rio de Janeiro e do

Rio Grande do Sul são exemplos de
órgãos do Judiciário que implantaram inicia vas que dispensam o
uso de documentos em papel em
várias etapas do processo.
Para atender Catanduva e
região, a Facilite CerƟficação Digital, Autoridade de Registro vinculada à Autoridade Cer ficadora
Cer sing, com sede na Rua 3 de
maio, 29, fone (17) 3525-3225, no
Higienópolis, atende médicos, advogados, contadores, empresários
e outros profissionais.
Os trabalhos de cer ficação
digital são feitos de forma segura
e eficaz, com agilidade em todos
os processos. O interessado pode
obter seu cer ficado digital no
mesmo dia, além da comodidade
de obter o cer ficado sem sair do
escritório, com o serviço de validação externa proporcionado pela
Facilite.
Reprodução

Modelos de CNPJ e CPF

Mais bonitas do que sardas
Aconteceu num dia em que estava com minha filha no zoológico.
Vi uma avó com uma garo -nha
cujo rosto era todo salpicado de
sardas vermelhas e brilhantes. As
crianças estavam esperando numa
fila para que um ar sta pintasse
suas faces com pa nhas de gre.
- Você tem tantas sardas que
ele não vai ter onde pintar - um
menino gritou da fila.
Sem graça, a menininha abaixou a cabeça. A avó ajoelhou perto
dela e disse:
- Adoro suas sardas.
- Mas eu detesto - ela replicou.
- Quando eu era menina, sempre quis ter sardas, disse a senhora,

Mark Twain
passando o dedo pela face da neta,
sardas são tão bonitas!
A menina levantou o rosto:
- São mesmo?
- Claro - disse a avó - Quer ver?
Me diga uma coisa mais bonita que
sardas.
A garo nha, olhando para o
rosto sorridente da senhora, respondeu suavemente:
- Rugas.
Aquele momento me ensinou
para sempre que, se olharmos para
os outros com os olhos do amor,
não veremos o que possam ter de
feio. Apenas o que têm de bonito.
“As rugas deviam indicar apenas onde os sorrisos es veram.”

PERFUMES RÍMOLLI
A Rímolli Perfumes está de loja nova!
Venha conhecer, provar e se
surpreender com nossos perfumes!
Rua Ceará, 326 - Fone (17) 3045-4994

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários, procure concentrá-los em um só local.
JORNAL DA FUNDAÇÃO
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No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço à dedicação,
não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz.
Ayrton Senna

Conselhos saudáveis
Alguns conselhos saudáveis
para melhorar a qualidade de
vida de forma prá ca e habitual:
- um copo de suco de laranja
diariamente para aumentar o ferro e repor a vitamina C.
- salpicar canela no café (mantém baixo o colesterol e estáveis
os níveis de açúcar no sangue).
- trocar o pãozinho tradicional
pelo pão integral. O pão integral
tem quatro vezes mais fibra, três
vezes mais zinco e quase duas
vezes mais ferro que tem o pão
branco.
- mas gar os vegetais por mais
tempo. Isto aumenta a quan dade
de químicos an cancerígenos liberados no corpo. Mas gar libera
sinigrina. E quanto menos se cozinham os vegetais, melhor efeito

preven vo têm.
- adotar a regra dos 80%: servir-se menos 20% da comida que
costuma comer, evita transtornos gastrintes nais, prolonga a
vida e reduz o risco de diabetes e
ataques de coração.
- fazer refeições coloridas
como o arco-íris. Comer diariamente uma variedade de vermelho, laranja, amarelo, verde, roxo
e branco em frutas e vegetais cria
uma melhor mistura de an oxidantes, vitaminas e minerais.
- comer pizza, macarronada
ou qualquer outra coisa com molho de tomate. Mas escolha as
pizzas de massa fininha. O licopeno, um an oxidante dos tomates,
pode inibir e ainda reverter o
crescimento dos tumores e ade-

mais, é melhor absorvido pelo
corpo quando os tomates estão
em molhos para massas ou para
pizza.
- realizar a vidades que esmulem a mente e fortaleçam
sua memória. Faça alguns testes
ou quebra-cabeças, palavras-cruzadas, aprenda um idioma, alguma habilidade nova. Leia um livro
e memorize parágrafos; escreva,
estude, aprenda. Sua mente agradece e seus amigos também, pois
é interessante conversar com alguém que tem assunto.
- rir. Uma boa gargalhada é
um ‘mini-workout’, um pequeno
exercício sico: 100 a 200 gargalhadas equivalem a 10 minutos
de corrida. Baixa o estresse e
Novos usos para objetos de todo dia

Dicas úteis
• Para se ver livre do cheiro de
peixe das mãos: lave as mãos
com um bocadinho de vinagre
de cidra.
• Para evitar chorar enquanto corta cebola: mas gue chicletes.
• Cozer batatas mais rapidamente: descasque meia batata.
• Para cozer ovos mais rapidamente: coza os ovos em água
com sal
• Para verificar a frescura do peixe: ponha o peixe inteiro num
recipiente com água fria; se ele
flutuar, está fresco.
• Para verificar a frescura dos
ovos: ponha o ovo em água

fria; se ficar na horizontal está
fresco. Se ficar na diagonal tem
3 ou 4 dias. Se ficar na ver cal
tem 10 dias. Se flutuar está estragado.
• Para rar nta das roupas:
ponha uma camada (generosa)
de pasta de dentes, deixe secar
completamente e depois lave.
• Para se ver livre de ratos: ponha
pimenta preta nos lugares onde
os vê passar. Eles fugirão.
• Para acabar com os mosquitos
no seu quarto à noite: espalhe
folhas de hortelã pelo quarto
especialmente ao pé da cama e
do travesseiro.

Expressões curiosas na Língua Portuguesa
PENSANDO NA MORTE DA
BEZERRA: A história mais aceitável para explicar a origem do termo é proveniente das tradições
hebraicas, onde os bezerros eram
sacrificados para Deus como forma de redenção de pecados. Um

filho do rei Absalão nha grande
apego a uma bezerra que foi sacrificada. Assim, após o animal
morrer, ele ficou se lamentando
e pensando na morte da bezerra.
Após alguns meses o garoto morreu.

Papel alumínio entre a tábua e a
roupa vai remover amassados com
mais facilidade.

acorda células naturais de defesa
e os an corpos. ConƟnua.

Bolo de banana
com aveia
Ingredientes
- 6 bananas picadas
- 3 ovos
- 100g de margarina light
- 3 colheres (de sopa) de
adoçante
- 1 xícara de aveia
- 1 xícara de farinha de trigo
- 1 colher (de sopa) de fermento
- canela a gosto
Modo de preparo
Bata no liquidificador as
bananas, os ovos, a margarina
e o adoçante até formar um
creme. Misture a farinha de
trigo e mexa. Adicione a aveia e
o fermento, não se esquecendo
de mexer. Ponha a massa numa
forma untada com margarina e
polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno por 40 minutos a 180 graus. É só adicionar a
canela por cima.

Segredos culinários
Doces
1. Quando você fizer uma
calda de açúcar e ela apresentar
algumas impurezas, pingue um
pouquinho de leite para a sujeira
ficar aglomerada. Depois, re re
com uma escumadeira e use a
calda bem uniforme no preparo
de vários doces.
2. O doce de banana ficará
dourado se você adicionar uma
calda de açúcar queimado com
meio limão espremido.
3. Para rar o gosto amargo do
doce de cidra, rale a fruta e mis-

ture um pouco de sal. Deixe por
dez minutos e depois enxágue.
4. Para aumentar uma calda de
açúcar, nunca coloque o açúcar a
mais diretamente na calda, pois
ele poderá açucarar. Antes, dissolva o açúcar que vai ser adicionado
num copo com um pouco de água
e depois coloque na calda.
5. Quando for fazer doce de
pêra em calda, não descasque as
frutas com faca. Jogue água fervente em cima que a casca sairá
com facilidade. ConƟnua.

CURIOSIDADE
A galinha precisa ser fecundada pelo galo para botar ovos?
Não. A galinha bota ovos independente de ter sido fecundada pelo
galo. Mas se o ovo for fecundado, será chocado por cerca de 20 a 22 dias
e dele nascerá um pin nho. Os ovos são chocados ou pela galinha ou
pela chocadeira, equipamento que simula a umidade e a temperatura
da ave mamãe.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

“QUALIDADE SEMPRE”
Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
Visite nosso site: www.romaomaquinas.com.br

Dica do Poupinho
Na limpeza noturna, ligue apenas as luzes das áreas que esƟverem sendo limpas.
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Curso de Direito sedia um CEJUSC
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania atende a população gratuitamente e
ainda abre oportunidade de estágio para os alunos do curso de Direito
O curso de Direito das FIPA é
sede de um CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania, uma nova mentalidade
de Jus ça, pois proporciona às pessoas envolvidas em pendências
judiciais a solução do conflito pela
mediação e conciliação e não mais
pelo li gio, como tem acontecido e
que tantos dissabores ocasionam
às pessoas envolvidas, sobretudo
no que diz respeito à demora da
sentença.
A inauguração oficial do 70º
núcleo do CEJUSC no Estado foi no
dia 30 de agosto, no Câmpus São
Francisco, às 18h00, e ele começou
a funcionar no dia 02 de setembro,
atendendo gratuitamente a população das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.
O CEJUSC
De acordo com o Coordenador
do curso de Direito, Dr. Luís Antonio Rossi, o projeto concilia, a um
só tempo, o interesse do curso de
Direito em proporcionar aos alunos
aperfeiçoamento de estudos pela
aplicação prá ca das teorias de sala
de aula; o interesse da sociedade,
em razão de uma prestação jurisdicional mais rápida e eficiente, e o
interesse da Fundação Padre Albino
em proporcionar mais uma a vidade de cunho social à população
de Catanduva e região, especialmente porque o CEJUSC, além da
solução de conflitos, ainda veicula
questões ligadas à cidadania.
O Juiz de Direito Dr. José Roberto Lopes Fernandes, nomeado Coordenador do Centro Judiciário pelo
Tribunal de Jus ça do Estado, disse
que o CEJUSC significa mudança de
mentalidade do modelo tradicional,
de li gio, quando uma parte está
contra a outra. Sem a simbologia do
Fórum, o CEJUSC vem com a cultura
da conciliação, sendo seu produto
um acordo entre as partes, ou seja,
“o produto final acaba sendo resolvido pelas próprias partes”, frisou Dr. José Roberto.
O CEJUSC atende gratuitamente
a população na solução dos mais
variados conflitos, como aqueles
envolvendo Direito de Família (divórcio, guarda de filhos, pensão alimen cia, reconhecimento de paternidade etc), além de assuntos como

Divulgação

Mesa das autoridades na solenidade de inauguração do CEJUSC.

acidentes de trânsito com danos
materiais, locação, cobranças, etc.
Os conflitos contra a União ou relacionados ao Direito do Trabalho não
poderão ser apreciados pelo CEJUSC.
O Centro Judiciário realiza
sessões de conciliação e mediação
entre as partes envolvidas no conflito, intermediadas por profissionais devidamente capacitados e
habilitados pelo Tribunal de Jus ça,
chamados de conciliadores ou mediadores. As sessões são realizadas
no próprio CEJUSC, em sala reservada, sendo garan do o sigilo do
assunto a ser tratado. Embora seja
recomendável, não é necessário
que a pessoa esteja acompanhada
de advogado nas sessões, que são
marcadas num prazo de 30 dias.
Se a pessoa já tem um processo em andamento, o juiz pode
encaminhá-lo ao CEJUSC ou a pessoa ou seu advogado pode requerer
que seja agendada a sessão. Se não
houver qualquer processo em andamento, basta a pessoa requerer o
agendamento da sessão no CEJUSC,
ocasião em que a parte interessada
será in mada para comparecer à
sessão. O acordo será homologado
pelo Juiz de Direito, passando a valer como tulo execu vo, ou seja, se
o acordo for descumprido, poderá
ser executado. Não havendo acordo, as partes poderão prosseguir
com seu processo, caso já tenha
sido ajuizado, ou ainda ajuizar uma
ação posteriormente.
O Juiz de Direito e Diretor do
Fórum de Catanduva, Dr. Antonio
Carlos Pinheiro de Freitas, reafirmou a importância do CEJUSC. Disse
que na cidade de Itápolis o órgão,
instalado há um ano, resolveu até
agora 72% dos casos durante as
audiências. Ele acredita que propor-

ção semelhante será verificada em
Catanduva.
O Juiz José Roberto Lopes Fernandes agradeceu a Fundação Padre Albino e a direção das FIPA, que
prontamente aceitaram a formalização da parceria, cedendo sala e
estrutura para a instalação do CEJUSC. O Juiz Antonio Carlos Pinheiro
de Freitas também agradeceu pela
aceitação da parceria e disse que o
CEJUSC tem que funcionar dentro
de uma faculdade. Com isso, para
ele, os alunos terão contato maior
com a conciliação e o órgão também colabora para desmis ficar o
Poder Judiciário.
ESTÁGIO
O CEJUSC abre oportunidade
de estágio para os alunos do curso
de Direito das FIPA, funcionando
como uma nova forma de prá ca
pedagógica e, acima de tudo, ferramenta de aprendizagem.
O Coordenador do curso,
Dr. Luis Antonio Rossi, disse que
“haverá um incremento na grade de
ensino através dessa parceria com
o Poder Judiciário. Atendendo dia
a dia o cidadão, os alunos estarão
mais bem preparados para a prá ca
do Direito, com aprendizagem de
vanguarda e nova concepção de
trabalho”, disse.
O Juiz José Roberto Lopes Fernandes disse da intenção de celebrar parceria com o PROCON de
Catanduva. “Assim iremos atender
e tentar resolver centenas de casos
ligados à compra e venda de produtos que resultam em prejuízo para
uma das duas partes”, explicou.
COMO FUNCIONA
Os interessados deverão dirigirse ao CEJUSC com documentos de

iden ficação pessoal e comprovante de endereço; endereço completo do solicitado (ou, ainda, o
solicitante poderá entregar a Carta
Convite pessoalmente) e demais
documentos referentes à questão.
Após o relato da parte solicitante, a parte solicitada será convidada a comparecer em data e
horário marcados para a realização
da sessão de conciliação ou mediação para solução da questão trazida, que é feita de forma amigável,
rápida e sem custo financeiro.
Na data e local es pulados
haverá um conciliador/mediador
para auxiliar na solução do conflito.
Assinado o termo de acordo, este
será encaminhado para o Fórum
e será apreciado pelo Ministério
Público, se for o caso. Em seguida
será homologado pelo Juiz Coordenador do CEJUSC e entregue às
partes.
O Câmpus São Francisco das
FIPA fica na Rua Seminário, 281, São
Francisco, em Catanduva, fone 17 –
3311-4800.
INAUGURAÇÃO
À solenidade de inauguração do
CEJUSC compareceram o Desembargador Vanderci Álvares, Coordenador do Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução
de Conflitos, representando o Presidente do Tribunal de Jus ça do Estado, Desembargador Ivan Sartori;
desembargadores, o Prefeito de Catanduva, Geraldo Vinholi, a direção
das FIPA e da Fundação Padre Albino, membros do Poder Judiciário de
Catanduva e da região; autoridades
militares, prefeitos da região, presidentes de Câmaras Municipais, conselheiros da Fundação, vereadores,
entre outras autoridades.

Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho que requerem níveis elevados de iluminação.
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VESTFIPA apresenta os cursos das FIPA
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizam dias 09
e 10 de outubro, no Câmpus Sede,

a VESTFIPA, um evento onde os
alunos do Ensino Médio podem
aprender mais sobre profissões e

Visita de alunos
No dia 23 de agosto, o curso de
Educação Física das FIPA recebeu a
visita dos alunos da EE Nestor Sampaio Bi encourt, de Catanduva,
inscritos na disciplina ele va Curiosidade cien fica.
Nas FIPA os alunos buscaram
seus problemas de pesquisa a parr das explicações do Prof. Ademir

Testa Junior, dos técnicos Ricardo
e Mairton e da monitora oficial
do projeto Tainá, aluna do 2º ano
do curso de Licenciatura em Educação Física. De acordo com o Prof.
Ademir, “os alunos saíram da faculdade maravilhados com as vivências e muitos prometeram voltar
no próximo ano como graduando”.

manter contato com uma faculdade que oferece cursos com ensino de qualidade.
Os alunos visitantes vão conhecer os oito cursos oferecidos
pelas FIPA, farão visitas guiadas
pelo câmpus, par ciparão de a vidades culturais e de lazer e rece-

berão brindes.
O Câmpus Sede das FIPA fica na
Rua dos Estudantes, 225, Parque
Iracema, em Catanduva. As escolas devem fazer agendamento
para par cipação pelo telefone
(17) 3311.3372, das 8 às 11h30 e
das 13h00 às 17h00.
Arquivo

Inscrições para vestibulares
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) já estão recebendo inscrições para seus vesbulares 2014 – o Unificado, para
os cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física
(Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem e Pedagogia, e para o
curso de Medicina.
As inscrições para o Ves bular Unificado estarão abertas até
04/11/2013 no site www.fipa.
com.br, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o
pagamento da taxa de R$ 30,00
(trinta reais), por meio de boleto
bancário, em qualquer agência
bancária, lotérica ou tesourarias
dos cursos. Todos os cursos são
noturnos – Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física
(Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem e Pedagogia.
O ves bular para o curso
de Medicina será de responsabilidade da VUNESP. As inscrições

estarão abertas até 22/11/13,
disponíveis exclusivamente pela
internet, pelo site www.vunesp.
com.br, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa de inscrição de R$
160,00 (cento e sessenta reais),
por meio de boleto bancário, em
qualquer agência bancária.
Os interessados podem obter
mais informações sobre os dois
ves bulares nos respec vos
editais, disponíveis nos sites www.
fipa.com.br e www.vunesp.com.
br e nos seguintes locais: Secretarias dos cursos: telefones 0800772-5393, (17) 3311-3222 e 33113228, de segunda a sexta-feira,
das 8 às 21 horas, e aos sábados,
das 8 às 11 horas, e pelos e-mails
atendimento@fipa.com.br
e
secretariaacademica@fipa.com.
br; Central de teleatendimento
– DISQUE VUNESP: (0xx11 38746300), das 8 às 20 horas, de
segunda a sábado, exceto feriados.
Divulgação

UNICAMP Os alunos do Ensino Médio do Colégio de Aplicação par ciparam no dia 31 de agosto da UPA - Universidade Portas Abertas, da
Unicamp, em Campinas, onde puderam conhecer as instalações daquela
universidade e os cursos que oferece. A Profª Tânia Maria Mazinini Pimentel acompanhou os alunos.

Além de visitar os estandes dos cursos, os alunos terão inúmeras a vidades de lazer.

Semana da Educação
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) e o Ins tuto Superior de Educação – IMES FAFICA
realizaram de 19 a 23 de agosto,
das 19 às 22h30, no Teatro Municipal “Aniz Pachá”, a XXI Semana
da Educação, IV Semana Integrada
do ISE e o curso de Extensão Universitária “As diferentes lingua-

gens ar s cas na formação humana: o lugar da Arte na Educação
Escolar”.
Na programação da Semana,
a vidades culturais e palestras. A
Semana foi organizada pela Profª
Drª Maria Sílvia Azarite Salomão
e Profª Esp. Gladis Aparecida Andaló dos Santos.

NAE ouve comunidade acadêmica
para promoção de atividades
Após análise dos ques onários
respondidos pela comunidade
acadêmica das FIPA, relacionados
às a vidades ar s cas e culturais,
o Núcleo de Apoio ao Estudante
(NAE) oferecerá oficinas de música,
dança, desenho e pintura aos alunos, docentes e funcionários.
A primeira a vidade foi uma
oficina de música, ministrada pela
professora e regente Ester Fernanda Colabone, em parceria com
membros do LIEU (Local de Integração e Expressão Universitária)
do curso de Medicina, no dia 24 de
agosto.
No dia 31, abrindo o Projeto
Dança, também em parceria com
o LIEU, foi realizada uma aula de
ballet clássico com o professor e
bailarino Alexandre Mendes.
Sobre o Projeto Dança, a Profª

Drª Ana Paula Girol, responsável
pelo Apoio Cultural do NAE, disse
que o obje vo é formar um grupo
de dança dentro das FIPA. “Serão
encontros semanais com aulas de
dança ministradas por profissionais da área ou pelos próprios
membros do grupo e montagem
das coreografias dos diversos es los de dança”, acrescenta.
A proposta inicial do curso, de
acordo com a professora, é a criação
de um vínculo entre os estudantes
que compar lham do gosto pela
dança e pretendem integrar a arte
da dança em sua vida e/ou profissão, “além de promover a melhoria
da saúde por meio da expressão
corporal e da autoes ma”, finaliza.
Mais informações sobre o Projeto Dança com Mariana Ribeiro,
do 2º ano de Medicina.

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes, acenda apenas as luzes necessárias.
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Contribuintes visitam o Hospital Emílio Carlos
O Serviço de Telemarke ng
dos hospitais da Fundação Padre
Albino organizou no úl mo dia 15
de agosto, a par r das 10h, uma
visita monitorada com os contribuintes que fizeram doações
para o Serviço de Radioterapia da
Fundação Padre Albino.
O Diretor Auxiliar Administra vo da Área da Saúde, Renato
Centurion Stuchi, o membro do
Comitê Gestor dos Hospitais, Benedito Carlos Rodrigues, e a Supervisora de Telemarke ng, Maria
Aparecida Albino Alves Rosa, recepcionaram os visitantes no Hospital Emílio Carlos.

Na ocasião, o Diretor Renato
Centurion Stuchi ressaltou a importância da par cipação da sociedade nas polí cas de saúde e
afirmou que o apoio da população
é de grande valia para a asser vidade dos projetos.
Ao final da visita, os par cipantes puderam desfrutar de um
café da manhã oferecido pelo
Serviço de Nutrição e Dieté ca do
hospital.
A ação passa a integrar o
calendário de a vidades do Telemarke ng. Os encontros serão
regulares, sempre com o agendamento prévio.

Educação Continuada aborda os cuidados
de enfermagem com as sondas
O Serviço de Educação Connuada do Hospital Emílio Carlos
promoveu nos dias 27 e 28 de
agosto, às 7h15, às 11h e às 14h,
entre os colaboradores da equipe de enfermagem, aulas sobre
os cuidados com as sondas nasogástrica, nosoentérica, vesical

de demora e vesical de alívio.
De acordo com a enfermeira
responsável pela Educação Connuada, Márcia Barbuio Occhiena, a indicação da instalação, o
cuidado na passagem e o manuseio das sondas foram os tópicos
abordados.

Urgências nas enfermarias
O Serviço de Educação Connuada do Hospital Padre Albino
ministrou no mês de agosto, nos
setores de assistência, um treinamento com o tema “Urgências”.
O treinamento visou capacitar a
equipe de enfermagem para um
atendimento ainda mais seguro e
qualificado.
Na ocasião foi abordada a importância do preparo da equipe

de enfermagem e a necessidade
da organização dos materiais e
equipamentos para o atendimento das urgências nos setores de
internação.
Os treinamentos da Educação
Con nuada são realizados mensalmente, de acordo com um
cronograma prévio, conforme as
necessidades dos setores e o interesse dos colaboradores.

PARCERIA O presidente do Rotary Club de Catanduva, Onivaldo Propécio
Oliani, a presidente da Casa da Amizade e rotarianos, visitaram o Recanto Monsenhor Albino no dia 17 de agosto, entregaram doações e colocaram placa de iden ficação no portão da horta, simbolizando o “Subsídio Equivalente”, onde firma parceria entre o Rotary de Catanduva e o
Rotary de Hamburgo (Alemanha), que patrocinam a horta do Recanto.

Comunicação/HPA

A visita foi encerrada com café da manhã.

Hospitais recebem doação de livros
do projeto “Dose de Leitura”
Com o obje vo de incen var o hábito da leitura e levar o
entretenimento aos pacientes,
o projeto “Dose de Leitura” disponibiliza obras infan s e crônicas
aos pacientes, acompanhantes e
visitantes, durante a permanência na unidade hospitalar. Para a
realização das a vidades, os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino
receberam carrinhos expositores
e 197 exemplares de livros diversos de Laé de Souza dirigidos ao
público infan l, juvenil e adulto.
O projeto em execução desde
2006 é aprovado pelo Ministério da Cultura. “Certamente uma
leitura agradável ajudará na recuperação do paciente e tornará
o seu tempo no hospital menos
tedioso”, acredita Laé de Souza,
autor do projeto. São u lizados no
projeto livros infan s e juvenis de
leitura agradável e crônicas curtas
de humor e sá ra. Entre eles estão “Radar, o cãozinho”, “Bia e a
sua ga nha Pammy”, (português/
inglês), “Quinho e o seu cãozinho
– Um cãozinho especial”, “Quinho
e o seu cãozinho – Novos amigos”,
“Acontece”, “Acredite se Quiser!”,
“Nos Bas dores do Co diano”,
“Espiando o Mundo pela Fechadura”, “Coisas de Homem & Coisas
de Mulher” e “Acredite se Quiser!
– braile”.
O projeto já foi aplicado em
vários hospitais do Estado de São
Paulo, Bahia, Pernambuco e Mato
Grosso do Sul.

Projetos de Leitura
O Grupo Projetos de Leitura,
que iniciou seu trabalho em 1998,
reúne vários projetos de incen vo
à leitura aprovados pelo Ministério da Cultura. Com sede em São
Paulo, o grupo atua em todo o
território nacional desenvolvendo projetos, sem fins lucra vos,
com o obje vo de vencer um dos
maiores desafios encontrados pelos professores e amantes da literatura: desenvolver o hábito da
leitura.
Laé de Souza é cronista, dramaturgo, produtor cultural, bacharel
em Direito e Administração de
Empresas, autor de vários projetos de incen vo à leitura, de
livros infan s, juvenis e adultos e
coordenador do Grupo Projetos
de Leitura.
Comunicação/HPA

O projeto obje va incen var o hábito da leitura e
leva entretenimento aos pacientes.

GPS da Alegria visita o HPA
Dia 25 de agosto, as alunas do
curso de Pedagogia Ariane Badaró
da Silva e Naira de Paula Maniezzo, integrantes do GPS da Alegria,
visitaram a Pediatria do Hospital

Padre Albino. U lizando brinquedos confeccionados em sala de
aula elas brincaram e contaram
histórias para as crianças internadas.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes, janelas, pisos e forros.
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FIPA realiza CIC e Workshop de Pós-Graduação
Evento oferece ainda três minicursos
As Faculdades Integradas Padre
Albino realizam de 24 a 26 de outubro o VII Congresso de Iniciação
Cien fica (CIC) e o VI Workshop de
Pós-Graduação, sendo que durante
o evento acontece o III Concurso
de Fotos das FIPA com o tema “Direitos Humanos: Arte e Ciência”.
A abertura e encerramento, com
premiações dos trabalhos cien ficos e fotografias, serão no Anfiteatro Padre Albino, na Rua 13 de
maio, 1064.
Durante o CIC serão promovidos
três minicursos no dia 25/10, no
Câmpus Sede das FIPA: 1) Cinema
– uma ideia ou um filme?, em
parceria com a Prefeitura Municipal
na I Mostra de Cinema de Catanduva, sobre como fazer um filme
independente, par ndo da ideia,
escrita do roteiro, passando pela

captação de recursos, produção
e exibição, ministrado pelo ator,
roteirista e diretor cinematográfico
Pedro Lucínio, das 10 às 12 horas;
2) Processos inflamatórios e
desenvolvimento tumoral: novas
possibilidades terapêu cas, ministrado pela Profª Drª Thaís Santana
Gastardelo, docente da FACERES e
do IMES/FAFICA, das 14 às 16 horas,
e 3) Pesquisa bibliográfica nas bases da biblioteca virtual em saúde
(BVS), ministrado pela bibliotecária
das FIPA Marisa Centurion Stuchi,
das 16 às 18 horas.
As inscrições de trabalhos e de
fotografias devem ser feitas até 15
de outubro; para os minicursos e
de ouvintes até 22 de outubro. Os
regulamentos e inscrições estão
disponíveis em www.fipa.com.br/
cic Informações podem ser ob -

das pelos fones (17) 33113359 e
33113328 A taxa de inscrição é de
R$ 20,00. O Câmpus Sede das Fa-

culdades Integradas Padre Albino
fica na Rua dos Estudantes, 225,
Parque Iracema, em Catanduva.

Campanha contra a hanseníase
Dia 31 de agosto, a Liga de Dermatologia do curso de Medicina
das FIPA, coordenada pela docente
Drª Rafaela Frigério Lopes, realizou na Praça da República, em Catanduva, das 8h00 às 10h00, uma
campanha contra a hanseníase.
Aproximadamente 20 alunos
do 2º ao 4º anos, além de Residentes e professores, orientaram a população sobre a doença,
como ela é transmi da, quais os
sintomas e qual é o tratamento
adequado. Segundo a presidente

discente da Liga, a acadêmica
Maria Luiza T. Xavier, a intenção
da campanha foi deixar claro que
há cura para a doença e também
de diminuir o preconceito que
es gma za o paciente a ngido
por ela e que levou a exclusão dos
an gos leprosos.
Cerca de 160 pessoas foram
orientadas e uma apresentou suspeita da doença. Ela foi encaminhada para o Ambulatório do Hospital Emílio Carlos, onde será feito
exame minucioso.
Felipe Brida / O Jornal

Profª Guiomar Nardini participa de bate
papo com alunos da Pedagogia
Cerca de 40 estudantes do
primeiro e segundo anos do curso
de Pedagogia das FIPA par ciparam, na noite do dia 5 de setembro, de um bate-papo descontraído com a empresária Guiomar
Della Togna Nardini.
Na ocasião, ela, que é professora aposentada, contou aos alunos que par cipam do curso de
extensão universitária “Oficina de
Contadores de História”, a História
do Nicola. Presente na família há
anos, a narra va era contada à sua
mãe Iolanda pelo seu avô e passou na família, pela oralidade, de
geração em geração.
Profª Guiomar aproveitou a
oportunidade para agradecer à
Profª Silene, Coordenadora do
curso, e aos alunos do curso de
Pedagogia, que permi ram contar
esta história que está há anos na

sua família. “Não gostaria que esta
história morresse comigo e é também uma forma que encontro de
prestar homenagem à minha mãe
‘nonna Iole’”, disse.
Além da História do Nicola, os
alunos também aproveitaram para
saber um pouco mais sobre os
anos em que a empresária lecionava em Catanduva. “Foi uma troca importante.” Também contou a
sua experiência o professor Edgard
Antunes, presente na reunião.
O PROJETO
O projeto “Contadores de
história” foi reiniciado dia 24 de
agosto com a Profª Fabiana Fiorin Checconi e o tema “Fabula do
Coelho e Tartaruga”. O projeto é
gratuito e des nado aos alunos do
curso. As datas previstas para as
próximas aulas são 26/10, 16/11
e 14/12.

Integrantes da Liga de Dermatologia.

Direito promove Jornada Jurídica
O curso de Direito das FIPA
promoveu dia 28 de agosto, a
par r das 19h30, no Câmpus São
Francisco, uma Jornada Jurídica,
com duas palestras.
A primeira palestra “Nova
polí ca do Tribunal de Jus ça e a
valorização do servidor”, foi feita
por Kauy Carlos Lopérgolo de
Aguiar, Secretário da Presidência
e responsável pelo Centro de Trei-

namento e Apoio aos Servidores/
Cetra, e a segunda, “Cocriação
– reinventando o trabalho em
equipe”, pelo Dr. Rogério Góes,
Conselheiro do Conselho Regional
de Administração.
A Jornada foi organizada pelas
Faculdades Integradas Padre Albino, Escola Paulista da Magistratura, Poder Judiciário de Catanduva e
OAB – 41ª Subseção de Catanduva.
Divulgação

Comunicação Nardini

Profª Guiomar e os alunos da Pedagogia: história de família.

VISITA Dia 05 de setembro, 38 alunos do curso de Direito das FIPA,
acompanhados pelo Prof. Guilherme Leguth Jr., visitaram o Tribunal de
Jus ça de São Paulo. Os alunos conheceram as dependências do Tribunal e assis ram a palestras sobre a sua história e o seu funcionamento.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas e demais aparelhos de iluminação.
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405
Fones: 3523 2223 - 3522 4429
BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 - 3523 6051

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
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830
Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

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

CIRURGIA GERAL E

•Dr. Marino CaƩalini

GASTROENTEROLOGIA

Rua Maranhão, 1.405

NUTROLOGIA

Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef

•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.

ELETROCARDIOGRAFIA

Rua Belo Horizonte, 689

•Dr. Sérgio Rebelato

Fone: 3522 5381

Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

•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. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522 6859

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide

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
GERIATRIA

•Dr. Wagner Lopes Júnior

•Dr. Eduardo Marques da Silva

Rua Bolívia, 94

Rua Maranhão, 1909 - Fone: 3522 6060

Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Murillo Antonio Couto

•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho

Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550

Rua Maranhão, 959 - Fone: 3522 6684

•Dr. Paulo César GrisoƩo

•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo

Av.: Orlando Zancaner, 95

Rua Belo Horizonte, 689

Fones: 3524 4366 - 3521 5339

Fone: 3524 1718

Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269
PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Ceará, 847
Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

NEUROLOGIA CLÍNICA
(adulta e infan l)
Eletroencefalografia computadorizada
e mapeamento cerebral eletroneuromiografia e potenciais evocados audiƟvo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438
Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça,
eletroencefalografia computadorizada
e mapeamento cerebral.
•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 - Fone: 3523 2583

•Dr. Sérgio Rebelato

•Dr. Waldecir Veni SaccheƟn

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. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3525 3139
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•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. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199

PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405 - Fone: 3523 2223
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 Natal, 453 - Fone: 3521 7791
REUMATOLOGIA
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiaƫ
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
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

Dica do Poupinho
Use luz natural de janelas sempre que possível.
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Administração promove seminário sobre a inclusão
de pessoas com deficiência no mercado de trabalho
Divulgação

Catanduva. Em seguida houve apresentação do grupo de dança Viver
a dança, da APAE de Catanduva,
coreografados pela Profª Patrícia
Monteleone; do Sr. Alexandre Lopes,
gerente de recursos humanos da
empresa Maranhão Atacado S.A.,
e da Sra. Lauanda Hernandes Sader
Joaquim, monitora de educação
profissional e representante da
inclusão no SENAC Catanduva.
O 9º Seminário teve a coordenação dos professores Cleber
Peres, Laércio Pereira da Silva e
Paulo Marques e organização dos

Medicina desenvolve projeto “Hospital do
Ursinho” no Colégio de Aplicação
Com o obje vo de familiarizar
a criança com o ambiente hospitalar, quebrando tabus e facilitando
a compreensão e o envolvimento
com a equipe hospitalar, criando
assim confiança entre médicopaciente, os alunos do curso de
Medicina das FIPA realizaram no
dia 05 de setembro úl mo, no
Colégio de Aplicação, a a vidade
de extensão “Teddy Bear”, o “Hospital do Ursinho”.
O projeto foi desenvolvido das
13 às 17 horas, para 80 alunos do
Mini Maternal e Maternal, Pré I,
Pré II, Educação Infan l e 1° ano do

Maurílio Lubeno.
No dia 13, no Buﬀet Maison
Vila Nobre Ge-Vera, aconteceu o
Simpósio Empresa-Escola com a
palestra “Desenvolvimento Pessoal” - Como gerar diferenciais
compe vos em ambiente com
mudanças constantes”, pelo Especialista Prof. Alexandre Bernardo.

Alunos da Educação Física e Medicina
atuam na Corrida Matilat Nardini

Faeca Jr. apresentou pesquisa sobre a inclusão em Catanduva.

O curso de Administração das
FIPA promoveu dia 11, no Anfiteatro Padre Albino, às 19h30, o 9º
Seminário A inclusão de pessoas
com deficiência no mercado de
trabalho. O seminário integrou as
a vidades da Semana do Administrador.
Com o tema Igualdade, sem
preconceito a programação do
seminário incluiu a apresentação
pela FAECA Junior, pelo aluno Paulo
Tosque, de uma pesquisa sobre a
inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho em

alunos do curso.
Semana do Administrador
No dia 09 de setembro, Dia
do Administrador, o curso de Administração promoveu no Câmpus São Francisco, às 19h30, para
alunos do primeiro ano, a palestra
Liderança e Marke ng Pessoal e
Profissional, pelo Especialista Prof.

Ensino Fundamental I que levaram
seus próprios ursos de pelúcia, os
supostos pacientes, para serem
consultados pelos médicos (estudantes de medicina).
Os alunos acompanharam seus
ursinhos nas diferentes estações,
como a sala de espera (em que os
próprios alunos de medicina fizeram uma recreação para interagir
com os pequenos), o consultório
(onde as próprias crianças relataram as dores e os engraçados
hábitos de seu bichinho), raio-X,
sala de procedimentos, sala de higiene, farmácia, entre outras.

O curso de Educação Física,
através dos cursos de Bacharelado
e Licenciatura, e o de Medicina
das FIPA, como vivência de Extensão, par ciparam dia 18 de agosto
da 14ª Corrida Ma lat Nardini,
tradicional prova de atle smo de
Catanduva que garante vaga para
a corrida de São Silvestre.
De acordo com a Profª Maria
Ângela Figueiredo Tuma, coordenadora do projeto que teve a colaboração do Prof. Leonardo Eid
Marques, 45 alunos alunos atuaram na organização da corrida
Kids, orientaram o alongamento
dos atletas e a entrega e colocação
de chip para contagem de tempo.
Os alunos também realizaram
uma pesquisa sobre a u lização

de suplementos por atletas e amadores, com obje vo de aplicação
prá ca das normas da disciplina
de Metodologia da Pesquisa e do
Trabalho Acadêmico, ministrada
pela Profª Maria Ângela Tuma.
A par cipação do curso de
Medicina se deu através de 21
acadêmicos, integrantes da Liga
de Medicina Espor va, coordenada pelo Prof. Dr. Alberto Hamra.
Os alunos passaram por capacitação, através de aula sobre
Atendimento básico ao atleta
ministrada pelo acadêmico Marcos Bruxelas de Freitas Junior, e no
dia da corrida orientaram mais de
200 par cipantes quanto à prá ca
regular de exercício sico e seus
reflexos na saúde.

Concretadas lajes das casas matas
Imprensa /FPA

Divulgação

O projeto quer familiarizar a criança com o ambiente hospitar.

A RPA Construtora e Incorporadora Ltda, responsável pela
execução das obras do Serviço de
Radioterapia da Fundação Padre
Albino, começou no dia 12 de
setembro a concretagem da laje
das casas matas.
De acordo com o engenheiro

Júlio César Souza, responsável civil
pela obra, a concretagem foi feita
em três etapas, encerrando-se no
dia 24. “Depois as formas foram
re radas e devemos aguardar 28
dias da data da primeira etapa
para rar o escoramento”, explicou Júlio César.
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Imagens da Semana Monsenhor Albino

Verificação de pressão arterial e teste do
Diabetes, com orientação médica, e coﬀee break.

Visita dos alunos da 1ª série da Medicina
ao Recanto Monsenhor Albino.

Visita dos alunos da 1ª série da Medicina
à Casa da Criança Sinharinha Ne o.

Missa de abertura.

Apresentação da vida e obra de Monsenhor Albino e café da manhã para clientes.

Palestra “Diarréia aguda infan l” pelo Dr.
Carlos Henrique Nappi.

Apresentação do Coral Oficina Jovem
(Noble Bionergia).

Feira de Talentos.

Apresentação de dança do Programa
Beneficente Criança, Cidadão do Futuro.

Palestra “Reflexões contemporâneas
sobre diversidade, raça, etnia e gênero
e sua importância para a formação de
professores”, pelo psicólogo Paulo Celso
Pereira.

Palestra “Aspectos polêmicos do Direito de
Família” – Dr. Luiz Antonio Alves Torrano

Palestra “Treinamento mental: o diferencial na performance dos grandes
campeões” – Prof. Ms. Coach Jean Carlos.

Apresentação de novas peças, homenagens e exposição de fotos pelo 40º aniversário de falecimento do Padre Albino.

Orientação Nutricional para o controle
da obesidade.

Apresentação da Peça “O Pequeno
Príncipe”.

Apresentação do Coral da APAE.

Apresentação da Nova Unidade de Tecnologia da Informação.

Palestra “Jovens atuantes do Interact”,
por Guilherme Mazzuia Stocco.

Palestra “Banco de sangue: ro nas e dificuldades”, por Francisca Caparros.

Plan o de árvore.

Apresentação do violinista Moacir Rodrigues Jr.

Visita de contribuintes do Telemarke ng.

Palestra “Primeiros socorros na Educação
Básica”, pela enfermeira Franciele Catarucci.

Concurso musical - Monsenhor Albino:
cem anos de sua chegada.

Palestra “Esporte e a vidades de aventura: a indústria do entretenimento”, pelo
Prof. Ms. Fernando Azeredo Varoto.

Palestra “A cosmetologia como área de
atuação do Biomédico”, pela biomédica
Wanessa Silva Garcia Medina.

Lançamento do projeto “AME ao próximo”.

Tour apresenta os departamentos da FPA.

Soltura de balões com sementes.

Exposição “Relatos da maturidade”.

Apresentação do Coral do CPP.

Dança Mix.

2º Encontro interação bairro-escola de
responsabilidade social.

IV Mostra Cultural Espanhola.

Missa de Encerramento da Semana.

REMETENTE: Fundação Padre Albino - Rua dos Estudantes, 225 - 15.809-144 - Catanduva - SP

