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Secretaria da Saúde promete verba
para finalizar a Radioterapia

Imprensa/FPA

O Secretário Adjunto da Saúde, Dr. Wilson Pollara, prometeu ao
presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, a liberação de mais R$ 1.600.000,00 para finalizar as
obras do Serviço de Radioterapia. Dr. Amarante esteve na Secretaria, em
audiência, no mês de outubro. Última página.

MEC reconhece os cursos de
Biomedicina e Pedagogia
Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, as Faculdades Integradas
Padre Albino receberam duas Comissões do MEC para verificação das
condições de oferta para reconhecimento dos cursos de Biomedicina e
Pedagogia. Os dois cursos foram reconhecidos. Página 07.

FIPA é certificada como
IES Socialmente Responsável
A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES)
enviou às Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), pela terceira vez consecutiva, o selo “IES Socialmente Responsável”, certificando-a como uma
Instituição de Ensino Superior comprometida com a educação e com a sociedade pela adesão ao Dia da Responsabilidade Social 2013. Página 08.

A primeira fase da obra, que compreende a fundação e estrutura das casas matas, está pronta.

Alunos do Ressurreição
participam de júri simulado
Dia 13 de novembro, cerca de 40 alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino
Médio do Colégio Ressurreição, de Catanduva, participaram da simulação de um júri, no Câmpus São Francisco, promovido pelo curso de
Direito das FIPA. Última página.

Conscientização sobre a Psoríase
A Liga da Dermatologia do curso de Medicina das FIPA realizou, na
Praça da República, dia 29 de outubro, das 12h00 às 14h00, uma ação
de conscientização sobre a Psoríase, campanha nacional proposta pela
Sociedade Brasileira de Dermatologia. Página 09.

FAECA Jr. faz pesquisa de satisfação
No mês de outubro, a FAECA Junior, Empresa Junior do curso de Administração das FIPA, através de parceria com o Clube de Tênis Catanduva,
realizou pesquisa de satisfação do cliente com os associados do clube. O resultado foi apresentado à diretoria do “Tênis” dia 7 de novembro. Página 08.

PEDAGÓGICO Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos adquiriram dois
tapetes pedagógicos para as alas infantis. Eles foram entregues aos profissionais responsáveis na comemoração do Dia da Criança. Página 06.

FIPA tem 12 trabalhos
selecionados para o
CONIC
As Faculdades Integradas Padre
Albino tiveram 12 trabalhos aprovados para o 13° Congresso Nacional
de Iniciação Cientifica – CONIC, realizado dias 29 e 30 de novembro na
Faculdade Anhanguera, em Campinas. Página 11.
Os hospitais da FPA em
números. Página 02.

CONCURSO A foto “O grito do silêncio”, do funcionário das FIPA Paulo
Gonçalves, foi vencedora do III Concurso de Fotografia do NAE - Núcleo
de Apoio ao Estudante. Última página.
Pesquisa vai traçar o perfil epidemiológico de vítimas
de queimadura internadas na UTQ do HPA. Página 04.

Dica do Poupinho
Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Os hospitais da FPA
em números
“Desejo, com toda sinceridade, morrer inteiramente pobre, sem
dinheiro, sem bens, sem dívidas e sem pecado”. (Padre Albino)

De tempos em
tempos, os hospitais da Fundação
Padre Albino são motivo de comentários
negativos por parte da imprensa local, geralmente provocados por algum parente de
paciente que supostamente não tenha sido
atendido condizentemente.
Com todo respeito ao direito a crítica pelos usuários, muitas dessas críticas, porém,
são frutos da falta de conhecimento do Sistema Único de Saúde, como já expliquei aqui
com a reprodução de um trecho da cartilha
elaborada pelo próprio SUS. Certamente que
cabe à imprensa divulgar os fatos, sejam eles
negativos ou positivos; contudo, pela mácula
que podem causar à imagem de um cidadão
ou uma instituição, seria prudente que,
primeiro, procurassem ouvir o outro lado.
Isso, infelizmente, nem sempre acontece.
Como notícia ruim se espalha rápido, torna-se difícil, senão impossível, resgatar a imagem abalada, mesmo após a retratação. Nesse
diapasão é imprescindível que a Fundação
venha a público divulgar um pouco das suas
realizações em números estatísticos, informados anualmente através do seu Relatório de
Atividades. Nesta oportunidade vou apresentar alguns números relativos ao ano de 2012,
sendo que exemplares do Relatório foram
destinados a todas as autoridades constituídas, nas diversas instâncias governamentais,
e outras instituições.
Como não é possível destinar um exemplar
para cada cidadão, vamos, aos poucos, divulgando através dos nossos próprios meios
de comunicação, lembrando, porém, que
poderão ser objeto de consulta nos próprios
relatórios por quem se interessar.
A Fundação disponibilizou no ano de 2012
à população de Catanduva e região 391 leitos,
sendo 250 no Hospital Padre Albino e 141 no
Hospital Emílio Carlos, inclusos os leitos de
UTI e UTQ (queimados). Destes, 297 (75,96%)
foram destinados ao SUS – lembrando que temos a obrigação contratual de oferecer 60%
- sendo 156 (79,19%) no HPA e 141 (100%)
no HEC.
Os leitos destinados ao SUS geraram
13.399 internações, ou seja, 45,11 internações por leito/ano só para os pacientes
SUS, provenientes de 115 cidades do Estado
de São Paulo. No total, incluindo particulares
e convênios, foram 18.007 internações, o

que significa 73,47% de ocupação no HPA e
110,14% de internação no HEC. E a tão falada
falta de leitos não passou de 168 em 12 meses, ou seja, 0,93% em relação ao número total de internações. Atente que esses números
se referem apenas a internações.
Na Unidade de Urgência e Emergência
(Pronto Socorro) foram 114.269 atendimentos (SUS e particulares). Não se assuste; é
isso mesmo! Se considerarmos que a população de Catanduva e região soma aproximadamente 300.000 habitantes seria como
se quase 40% dessa população, ou 100% da
população do município de Catanduva, tivessem passado pelo Pronto Socorro do HPA pelo
menos uma vez num período de 12 meses.
Na Unidade de Queimados – que é referência no Estado de São Paulo e às vezes recebe pacientes de outros pontos do Brasil –
foram atendidos 1.099 pacientes em regime
de urgência, com 348 internações. Nos Ambulatórios foram atendidos 65.157 pacientes
(HPA+HEC). Foram realizadas 9.215 cirurgias
de pequeno, médio e grande porte.
Esses são evidentemente números superlativos para uma instituição que há mais
de dez anos não investe em ampliação dos
serviços em saúde, inclusive em hotelaria e
novos equipamentos. Não por falta de interesse dos dirigentes, mas por absoluta falta
de recursos financeiros. Mesmo assim estamos, aos poucos, promovendo algumas reformas inadiáveis, bem como a compra de equipamentos novos para atender ainda mais e
melhor todos os que necessitem de assistência médico-hospitalar.
As lutas que empreendemos, junto com
outras Santas Casas e Hospitais Filantrópicos
do Brasil, exigindo reajuste da Tabela SUS
começam da dar resultados. E os recursos,
tão escassos até então, começam lentamente
a chegar aos cofres da FPA. Temos muitas coisas já planejadas, mas ainda assim executálas é demorado em razão da burocracia e
estudos técnicos. Mas chegam ainda num
momento oportuno.
Por falta de espaço não é possível comentar todos os números que compõem o
Relatório. Em breve voltaremos a divulgar
outros números de atendimento produzidos
pelos hospitais da Fundação Padre Albino.
José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa

Dica do Poupinho
Ao sair da sala, desligue a luz.
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Aniversários
DIA / NOME
Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino

02 - Prof. Nelson Lopes Martins
Coordenadoria Geral
05 11 12 14 -

Aparecido do Carmo Pereira dos Santos
Jonas Alex Pereira
Anderson da Silva Alborquete
Luciana Cristina Calza de Carvalho

Hospital Padre Albino
01 - Ana Cláudia Santos Silva Fernandes
Michele Sousa Duarte
Mirela Carvalho Gonçalves
03 - Andréia Regina Voltarelli Barbosa
Cleide Maria Paulino de Lima
04 - Eduarte Ferreira dos Santos
05 - Jorge Eduardo de Araújo Neto
Marlene Fidelis
Natane Cristina Firmino Almeida
06 - Luiza Trindade Silva Alexandre
07 - Suellen Cristina Martins de Macedo
08 - Elaine Barbosa
Matheus de Souza Martins Gomes
09 - Bruna Xavier
Cacilda Pontes Gouveia
Isabel Caetano Santos
Luciane Taís Gomes Barboza
10 - Michele Fernanda Sarti Fernandes
11 - Daniela Carolina Leão Lopes
12 - Débora Regina de Oliveira
Maik Aparecido Scatulon
15 - Marília Gabriela Merigue
Vanilce Pereira de Oliveira
16 - Elaine Aparecida Morial do Prado
17 - Antônio Aparecido Gasparini
Helena Aparecida de Souza
Pedro Consoline
18 - Dr. João Barbizan Filho
Marco Antônio Salvador
Regina Perpétuo Morato Crussiari
Sandra Dionízio Rodrigues
19 - Aline Costa
21 - Jucinéia Lima Rodrigues
Leandro Rafael Bragadini
Nayara Zampieri Toledo
22 - Dr. Antônio Tadeu Tartaglia
Aparecida Natalina Morial Roque
Carina Coutinho Portari Zakia
João Henrique Biagi
Nathália Miler
Vanessa Tatiane Cantelle
23 - Célia Aparecida Pissolito
Gislaine de Oliveira
Terezinha de Fátima Pedrassani Martin
24 - Luciene Cecolim da Silva

DEZEMBRO

DIA / NOME
24 - Vera Lúcia Cordasso de Oliveira
25 - Celina Fernandes Silva
Natalina Aparecida Furoni Grava
26 - Flávia Oliveira da Rocha
Keity Emiliene Guim
27 - Cláudia Ferreira Santos
Fabiana Bertelli dos Santos
Márcia Gonzaga Vilas Boas
Natiele Aline Campos Corrêa
Silmara Regina de Aguiar
Tarcila Aparecida de Souza Figueiredo
28 - Ludimila Ferreira da Cruz Silva
Paula Geovana Lunardeli Contrera
29 - Sandra Perpétua Cruz Sanches
30 - Andresa dos Santos Pereira da Silva
Cristina Marson Coimbra
Giselda Aparecida Moura Castro Campos
Renata Maria de Souza Silva
Hospital Emílio Carlos
01 - Laércio Aparecido Pinto Barbosa
Nilvânia da Silva Passos
03 - Maria Tercilia Salti
04 - Luiz Alberto Martins
05 - Luciano Aparecido Serpa
06 - Danielly Jorge Ruiz
Thiago Fernando Franzini
08 - Darliana Cristina B. de C. Matosinho
José Landim
09 - Juliana Andresa de Almeida
10 - Eliana Aparecida Cavassani
Jéssica Naiani Gonçalves Gomes
Manueli Pedrasoli
11- Natália Gonçalves Nunes
Rogério Rodrigues de Lima
12 - Anielle dos Santos Abegão
Luciana Lourdes Spinelli
Priscila Aparecida dos Santos
13 - Camila Luzia Nogueira da Silva Vieira
Márcia Luciane Messias
14 - Edimara Cristina Simoneti Moraes
Maria Luzia Rocha Francisco
Taisa Aparecida da Cruz Dermindo
15 - Dr. Farid Felicio Casseb Filho
Luana Ferreira dos Santos
16 - Jean Carlos da Silva Risse
19 - Cristiane Raimundo da Silva
20 - Débora de Azevedo
Michele Sona
21 - Donizeti Socorro Aparecido Martins
Tania Cristina Manganeli
23 - Isabel Cristina Ferreira da Cruz Pereira
Lucimar Pinheiro
25 - Natalina Pereira
26 - Franciele Luiza da Silva
27 - Fabiane Pereira da Silva Cerom
28 - Tiago José Aio de Freitas
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DIA / NOME
29 - Aline Mariana Xavier Dourado
Fernanda Aparecida de Abreu dos Santos
Lauraci de Jesus Camargo
31 - Kerli Regina Figueiredo da Silva
Recanto Monsenhor Albino
23 - Andréia Perpétua Ribeiro Millan
28 - Roseli dos Santos Bonfochi
30 - Maria do Carmo Carlos Limeira Guelfi
Museu Padre Albino
26 - Tatiana Perpétua Masteguin de Souza
Padre Albino Saúde
11 - Edilson Rodrigues da Rocha
13 - Bruno da Silva Marostegone
Letícia Figueiredo Tuma
17 - Mariana Quitério Biembenguti
19 - Tatiane Baldas Rebolo
25 - Paula Cristina Brino
Natália de Carvalho Antônio
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
20 22 24 26 -

Maria Benedita Pinto Sampaio
Helena Aparecida da Silva Rodrigues
Dr. João Marcelo Caetano J. F. Porcionato
Gabriela Zanotto Schiave

Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Edgar Mendonça
02 - Prof. Mayrton Mascaro
Prof. Renato Eugênio Macchione
03 - Iara Lima Zulato
04 - Prof. Américo Riccardi Vaccari Lourenço
05 - Prof. Eduardo Rogério Malaquias Chagas
Prof. José Celso Assef
Juliana Ballerini Boni
Prof. Paulo Roberto Vieira Marques
10 - Edenise Aparecida Aleo
11 - Prof. Helvécio Baeta Chaves
Rodrigo Martin Arroyo
16 - Prof. Joelson Isaac Braga da Motta
Maria Cristina da Silva
17 - Kaline Pereira
18 - Sônia da Silva Estevo
21 - Profª Maria Isabel Paschoal
23 - Profª Maria Ângela Figueiredo Tuma
25 - Felipe Cauê Legal Benedito
29 - Prof. Ayder Anselmo Gomes Vivi
31 - Cleonice Grillo Moura
Colégio de Aplicação
16 - Profª Stênia de Souza Garcia
17 - Profª Ana Paula Loma Zacheo
29 - Rafael Giordano Veigas

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

Dica do Poupinho
Elimine, quando possível, a iluminação de áreas externas.
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Pesquisa vai traçar o perfil epidemiológico de
vítimas de queimadura internadas na UTQ do HPA
Por sua grande incidência, a
queimadura tornou-se um problema de saúde pública. Alguns estudos mostram que crianças são as
maiores vítimas, principalmente
abaixo dos cinco anos de idade.
Na literatura, a maioria dos casos de queimaduras em crianças

ocorre no ambiente doméstico.
Considerando que a Unidade de
Tratamento de Queimados (UTQ)
do Hospital Padre Albino (HPA) é
um centro de referência regional
no tratamento de queimados e os
dados estatísticos e epidemiológicos são escassos no Brasil, sendo

Funcionários homenageados do mês
Hospital Padre Albino
Andrea Uvinha – Serviço de Nutrição e
Dietética
Adriana Batista Quirino – Recepção/Unidade de Urgência e Emergência
Adriana Ramos Silva Machado – Centro
Cirúrgico
Andrieli Fernanda dos Santos Sousa –
Hemodiálise
Antonia A. Esparapani Frota – Berçário/
Centro Obstétrico
Cybele Mara V. Lorenzon – Laboratório
Débora Patrícia Ribas – Pediatria
Izabela Nunes S. Bezerra – Radiologia
Lucas Rodrigo Boscontro – Posto 3
Luciana Paschoaloto – UTI Adulta

Jaqueline Azevedo de Moraes – 4° Andar
Lucimar Della Via – Serviço de Higiene e
Limpeza
Márcia Cristina Ferraz Pereira – UTI Infantil/Neonatal
Maria Helena Mendes – Maternidade
Marta Maria Costa – 3° Andar
Rita Aparecida San Felice – Pronto Atendimento
Silvéria Aparecida Rosa – Pronto Atendimento/ Endoscopia
Sonia Barduco – UTQ
Wanderlei Araújo da Silva – Unidade de
Urgência e Emergência/Agência Transfusional

vital a caracterização do perfil
epidemiológico das crianças e dos
adolescentes vítimas de queimaduras atendidas, especificamente,
por esse serviço de saúde, a Profª
Drª Terezinha Soares Biscegli está
coordenando trabalho de pesquisa
de um grupo formado por quatro
alunos do curso de Medicina das
FIPA sobre esse tema.
O trabalho Perfil epidemiológico de crianças e adolescentes
víƟmas de queimadura, internados na Unidade de Tratamento de
Queimados de Catanduva/SP tem
o objetivo de descrever o perfil
epidemiológico, a fim de fornecer
dados para auxiliar na escolha de
medidas de prevenção contra esse
tipo de acidente.
A pesquisa, que tem como
docente colaborador o Prof. Dr.
Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga, é descritiva, retrospectiva, observacional e de caráter
quantitativa e incluirá no estudo

Divulgação

Hospital Emílio Carlos – HEC
Abiezer Elisandra de Souza Prevideli
– M.I.
Ana Cristina S. de Souza Rotta – Arquivo
Ana Zélia Barbosa Miranda – Telemarketing
Benedito Maria – Segurança
Cícera Ap. de Jesus – Centro Cirúrgico
Elias da Motta – C3 Par
Diego Augusto Mamelli – Almoxarifado
Elisângela C. Salto dos Santos – UTI
Jesus Natalino Torres – Transporte

aproximadamente 1300 pacientes
(crianças e adolescentes) internados na Unidade de Tratamento
de Queimados, do Hospital Padre
Albino, no período de janeiro de
2002 a dezembro de 2012, e tem
a participação dos alunos Larissa
Delázari Benati, Rafaela Sperandio Faria e Taís Romano Boeira,
das FIPA, e Felipe Biscegli Cid, da
Famema.
Também serão pesquisados
identificação pessoal, substância causadora da queimadura,
área corporal atingida, local do
acidente, presença ou não de
testemunha na hora do acidente,
primeiras iniciativas após queimadura, tempo de internação, complicações na internação e condutas hospitalares. Os dados serão
anotados em uma ficha individual
e as informações coletadas através
de análise de prontuário médico.
Os resultados serão apresentados
em números e percentagem.

Juliete S. Tonon – C2 Par Masculino
Márcia Regina Carvalho – Serviço de
Higiene e Limpeza
Maria Ap. Salti – Ambulatório
Perpétua Ap. Siqueira Bignardi – C2
Ímpar
Rogério de Lima – Enfermeiro
Rosângela Celotto – Recepção
Silmara Caviquioli – Farmácia
Silvia Maria Poveia – C3 Ímpar
Talles J. R. M. Santos – Central de Materiais e Esterilização
Vera Lucia Simiel de Melo – C4

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 Justiça
09 – Dia nacional do Fonoaudiólogo e do Alcoólatra recuperado
19 – Dia internacional dos povos indígenas e do Palhaço
11 – Dia do Agrimensor, do Arquiteto e do Engenheiro
13 – Dia do deficiente visual, do Ótico, 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 Artistas 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

Alunas da Medicina/FIPA que participam da pesquisa.

Qual o perfil de portadores de hepatite C
coinfectados com o HIV?
O Prof. Dr. Ricardo Santaella
Rosa, do curso de Medicina das
FIPA, está coordenando duas alunas na pesquisa Perfil epidemiológico de coinfectados HCV-HIV na
região de Catanduva – SP.
De acordo com o Dr. Ricardo, o
vírus da hepatite C é transmitido
principalmente por contato com
sangue e derivados infectados e
dessa maneira compartilha uma
das principais vias de transmissão do vírus da imunodeficiência
humana - HIV. Ele informou que
a estimativa é que perto de 15 a

30% dos portadores de HCV sejam
coinfectados com o HIV. “O objetivo do estudo é avaliar o perfil
epidemiológico de pacientes que
compartilham a infecção pelo HCV
e HIV na região de Catanduva”,
disse.
As alunas Mariana Abboud
Azoubel e Viviane Mari Honori
analisarão dados das fichas epidemiológicas dos pacientes atendidos no SAE/DST/AIDS/Hepatites
virais nas dependências do Hospital “Emílio Carlos” para a elaboração do trabalho.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários, procure concentrá-los em um só local.
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Não reclame da vida; levante a cabeça.
Dias ruins são necessários para os dias bons valerem a pena.
LAZER E VARIEDADES
O grão-de-bico vale ouro! Por quê?

O grão-de-bico é um alimento
mais rico do que o feijão em muitos aspectos. Entre 20% e 30% da
sua constituição é pura proteína.
Possui muitas fibras, zinco, potássio, ferro, cálcio e magnésio. Se
for consumido todos os dias, faz
ganhar massa muscular, aumenta
o bom humor, reduz o nível de
colesterol ruim e regula os intestinos.
A sua qualidade mais famosa é

a de gerar felicidade: possui mais
triptofano do que o feijão, o mesmo aminoácido essencial que faz
do chocolate essa bela fonte de
bem-estar e reduz o stress.
“Em seres humanos metabolicamente normais, o aumento do
consumo do grão-de-bico tem
como consequência uma maior
produção da serotonina”, destacam Leonardo S. Boiteux e Maria
Esther de Noronha Fonseca, do

Pão italiano recheado
Ingredientes
- 2 kg de filé mignon
- 1 pão italiano grande
- 50 g de manteiga
Molho Madeira
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 40 g de farinha de trigo
- 80 ml de vinho tinto
- 560 ml de caldo de carne
- 1 pitada de sal
- 1 colher chá de mostarda
- champignon
Modo de preparo
Molho Madeira: Derreta a
manteiga, junte a farinha e mexa

bem até que fique dourada. Acrescente aos poucos o vinho tinto, o
caldo de carne, o sal, a mostarda e
o champignon, mexendo sempre,
até engrossar ligeiramente.
Carne: Corte a carne em pedaços pequenos. Refogue-a com a
manteiga até começar a dourar.
Adicione o molho madeira e cozinhe por 20 minutos.
Montagem: Corte a tampa do
pão italiano. Retire o miolo até
ficar uma camada mediana perto
das paredes. Misture o miolo retirado na carne. Jogue tudo dentro do pão.

Bolo de Creme
Ingredientes
Massa
- 3 xícaras (chá) de farinha de
trigo
- 1 colher (sopa) de fermento
em pó
- 1 ovo
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 100 grs de manteiga
Creme
- 1 lata de leite condensado
- 250 ml de leite
- 2 colheres de maizena
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 colher (chá) de essência de

baunilha
- 2 gemas de ovo
- 1 lata de creme de leite (no
creme já frio)
Modo de preparo
Misture os ingredientes da
farofa e reserve. Faça o creme
com o leite condensado, o leite,
o amido, a margarina, as gemas, a
baunilha até engrossar. Retire do
fogo e coloque o creme de leite,
depois de frio. Unte e polvilhe
uma assadeira, coloque metade
da farofa, o creme já frio e a outra
metade da farofa. Leve para assar.

Expressões curiosas na Língua Portuguesa
RASGAR SEDA: A expressão
que é utilizada quando alguém
elogia grandemente outra pessoa
surgiu através da peça de teatro
do teatrólogo Luís Carlos Martins
Pena. Na peça, um vendedor de

tecidos usa o pretexto de sua
profissão para cortejar uma moça e
começa a elogiar exageradamente
sua beleza até que a moça percebe
a intenção do rapaz e diz: “Não
rasgue a seda, que se esfiapa”.

Laboratório de Melhoramento
Genético & Análise Genômica do
Centro Nacional de Pesquisa de
Hortaliças (CNPH) da Embrapa
Hortaliças, em Brasília.
Por ter ômega 3 e 6 é indicado
para prevenir doenças cardiovasculares. E quem tem diabetes ou
está lutando contra a obesidade
também pode se beneficiar da
leguminosa. Ele tem carboidratos
complexos, ou seja, possui uma
metabolização lenta no organismo. Por também ser rico em fibras, proporciona uma sensação
de saciedade e a pessoa só vai
sentir fome bem mais tarde.
Os pesquisadores da Embrapa
Hortaliças destacam que as sementes do grão-de-bico também

acumulam mais fitoestrogênios
do que as do feijão - substâncias
que têm ação preventiva na osteoporose e em problemas cardiovasculares. Os fitoestrogênios
também são usados na reposição
hormonal, após a menopausa.
Novos usos para objetos de todo dia

Use uma meia-calça velha para
limpar a superfície de velas.

Segredos culinários
Doces
11. O açúcar cristal é melhor
que o açúcar refinado para fazer
caldas e caramelizar fôrmas. Ele
derrete mais rápido, fica mais fino
e não escurece tanto quanto o açúcar refinado.
12. Se a massa de sorvete não
quiser pegar o ponto, retire-a do
congelador e bata no liquidificador.
Depois, leve-a ao congelador novamente.
13. Ao cozinhar qualquer doce,
coloque um pires emborcado no
fundo da panela. Assim, o doce
não derramará.
14. Quando você fizer qualquer
creme doce, coloque uma pitada

de sal. O gosto fica mais apurado.
15. Quando você fizer calda de
açúcar, pingue algumas gotas de
limão ou acrescente uma colherinha de manteiga. Assim, a calda
não açucará.
16. Quando você fizer doce de
pêssego, não os descasque com
faca. Leve as frutas ao fogo numa
panela funda com água. Quando
ferver, abaixe o fogo e coloque uma
colher de sopa de sal de amoníaco
sobre os pêssegos. Deixe ferver
rapidamente. Retire as frutas com
uma escumadeira, passe em água
fria e esfregue entre as mãos, até
sair toda a casca. Final.

CURIOSIDADE
Se a galinha tem asa, por que não consegue voar?
Na verdade, a galinha voa, mas seus vôos são rasantes e curtos, atingindo cerca de 10 metros. Durante a evolução da espécie, a galinha foi
domesticada e perdeu a necessidade de voar para fugir de predadores;
ficar no solo era seguro para essa ave. Assim, ela também não tem muito
desenvolvidos os ossos pneumáticos, os sacos aéreos e a musculatura
peitoral e das asas, que auxiliam nos vôos das aves migratórias, por
exemplo.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Dica do Poupinho
Na limpeza noturna, ligue apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.
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Profissionais participam do 12º AUDHOSP
“Em um setor como o nosso, onde
qualquer adversidade é um grande
desafio a ser superado, a união dos
profissionais pode trazer resultados
surpreendentes”, disse Edson Rogatti.
“Trabalhar em harmonia é um diferencial na busca por melhores resultados”, completou.
Entre os assuntos abordados desCláudia Monteiro, Diretora Técnica de Saúde da DRS XV, Adriana Tanaka (HPA), Edson Rogatti, Presidente
da Fehosp, e Fátima Cajueta (HPA).

Os hospitais Emílio Carlos e Padre
Albino foram representados pela gerente de Faturamento, Fátima Pinto
Cajuela, auxiliar de Faturamento,
Isabel Cristina de Fátima Luizon, e
pela enfermeira integrante do Comitê Gestor dos hospitais e gerente da
qualidade, Adriana Bianchi Tanaka,
na 12ª edição do Congresso Nacional
de Auditoria em Saúde e Qualidade
da Gestão e da Assistência Hospitalar – AUDHOSP, realizado no período
de 10 a 13 de setembro, em Águas de
Lindóia.

O evento, que teve como tema
“O desafio da integralidade na saúde:
assuma o seu papel”, visa contribuir
para o aprimoramento dos profissionais dos Serviços de Saúde atuantes
nas áreas relacionadas à Gestão de
Qualidade, Faturamento, Controle,
Avaliação e Auditoria.
Na abertura oficial do evento o
diretor-presidente da FEHOSP ressaltou a importância da parceria entre a
Federação e a Secretaria de Saúde de
São Paulo e o Ministério da Saúde e a
relevância do tema central do evento.

AME Catanduva apresenta projetos no
I Fórum Paulista de Humanização
O AME Catanduva, administrado
pela Fundação Padre Albino, teve
dois projetos - “AME ao próximo:
redução do absenteísmo” e “SAU Serviço de Atendimento ao Usuário
- Acesso e acolhimento aos usuários
em uma unidade de saúde” apresentados em forma de pôster no
I Fórum Paulista de Humanização
nas PráƟcas de Saúde: 25 anos SUS
realizado dias 4 e 5 de novembro,
no Centro de Convenções Rebouças,
em São Paulo, promovido pela
Secretaria de Estado da Saúde.
O projeto “AME ao próximo”
tem o objetivo de alertar e conscientizar os colaboradores e clientes do
AME Catanduva sobre a importân-

cia de redução do absenteísmo,
mostrando meios para redução e
aproveitamento de vagas. O não
comparecimento nas consultas, retornos e exames no AME Catanduva
varia de 15 a 30%, deixando horários
comprometidos enquanto muitos
precisam de consultas e não conseguem.
O projeto “SAU - Serviço de
Atendimento ao Usuário - Acesso e
acolhimento aos usuários em uma
unidade de saúde” tem por objetivo
apresentar resultados e caracterizar,
a partir da ótica de usuários, o
acesso ao atendimento e como vem
sendo prestado o serviço que lhes é
oferecido.

Agradecimento
O Hospital Padre Albino recebeu da Escola Professor Bento de
Siqueira, de Marapoama, a doação
de produtos de higiene e nutrição,
como papel higiênico, leite, suco e
gelatina.
Um grupo composto por quatro
alunos representaram a escola no

ato da entrega dos produtos à nutricionista responsável pelo Serviço de
Nutrição e Dietética do hospital.
Em nome da Diretoria da Fundação Padre Albino, a Administração e
o Comitê Gestor dos hospitais agradecem a lembrança e parabenizam a
escola pela iniciativa. Comunicação/HPA

Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Padre Albino recebe doação dos alunos de Marapoama.

tacaram-se a pauta sobre o Decreto
7508/11 e sua repercussão, Regionalização, Mapa da Saúde, Centro Organizativo da Ação Pública da Saúde,
Sistemas de Informação (SISRCA,
Cartão Nacional da Saúde e CNES),
Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria, Contratualização x demanda x
faturamento x teto, entre outros.

Emílio Carlos realiza Feira de Talentos
O Hospital Emílio Carlos organizou no dia 17 de setembro, às 9, 12,
13 e 16 horas, durante a XXII Semana
Monsenhor Albino, a Feira de Talentos, no corredor central.
Em nome da Administração e
do Comitê Gestor dos Hospitais da
Fundação Padre Albino, a equipe organizadora agradece a participação
dos colaboradores expositores: Valdomiro dos Santos Júnior, auxiliar de
enfermagem do C2 Par Masculino
(corte de cabelo unissex e desenho
de sobrancelhas), Maria Tercilia Salti,
escriturária do Ambulatório de Clínica Médica (tapete de barbante), Aline

Mariana Chavier Dourado, copeira
(sabonetes artesanais), Jusinéia Rodrigues Lima, auxiliar de enfermagem
do 3ª andar do Hospital Padre Albino
(confeitaria de pão de mel, bolacha
de fécula e trufas), Regiana Aparecida
Trajano Dornelas, escriturária (artesanato em caixas), Adriana Ezequiel,
enfermeira da Central de Materiais e
Esterilização, Claudenice dos Santos
Rocha, enfermeira coordenadora do
Serviço de enfermagem do Hospital
Emílio Carlos, Eliane Zirondi, enfermeira e Márcia B. Occhiena, enfermeira da Educação Continuada (confeitaria bolo de fubá).

AME Catanduva adere ao Outubro Rosa
No mês de outubro, o AME
Catanduva desenvolveu o projeto
Outubro Rosa para divulgar o movimento e alertar e conscientizar suas
colaboradoras e clientes sobre a importância da prevenção do câncer
de mama e colo de útero e a realização do auto-exame.
As colaboradoras do AME vestiram avental rosa com laço rosa
e os colaboradores apenas o laço
rosa. Houve transmissão de vídeos
relacionados ao tema e foi instalado
um holofote projetando luz rosa no
totem do AME no período noturno.

No dia 15, às 9h00, a presidente
da Associação Sempre Viva, Sônia
S. Spósito Ceneviva, ministrou a
palestra “Prevenção do Câncer de
Mama” na recepção central e houve
entrega de folhetos, com orientação
do auto-exame das mamas. No dia
22, às 12h00, a palestra foi “Câncer
de Mama, mitos e verdades”, pelo
Prof. Dr. Eduardo Malaquias, médico mastologista, com entrega de
folhetos e distribuição às mulheres
de uma flor em E.V.A. com pirulito,
como ato simbólico do Outubro
Rosa.

Hospitais celebram o Dia da Criança
A equipe do ambulatório pediátrico do Hospital Emílio Carlos
e da Pediatria do Hospital Padre
Albino, em parceria com o Grupo
de Trabalho de Humanização dos
Hospitais, Administração e o Comitê Gestor, realizou uma confraternização em comemoração ao Dia
da Criança, celebrado no dia 12 de
outubro.
No ambulatório a festividade
aconteceu no dia 10 de outubro, a
partir das 8h30. Na Pediatria, a Irmã
Deolinda Mutti recepcionou os participantes no dia 11 de outubro, a
partir das 15h. As crianças internadas puderam assistir a intervenção
do Projeto Dr. Sara & Cura, mantido
pelo Rotary Club.

Com o objetivo de aprimorar a
ambiência hospitalar, os hospitais
adquiriram dois tapetes pedagógicos para as alas infantis. Na ocasião,
os produtos foram entregues aos
profissionais responsáveis.
Comunicação/HPA

Confraternização da Pediatria do HPA

Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho que requerem níveis elevados de iluminação.
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MEC reconhece cursos de Biomedicina e Pedagogia
Nos dias 30 de setembro e 1º
de outubro, as Faculdades Integradas Padre Albino receberam
duas Comissões do MEC para verificação das condições de oferta
para reconhecimento dos cursos
de Biomedicina e Pedagogia.
A Comissão de reconhecimento do curso de Biomedicina foi

composta pelos professores Flávio Monteiro Ayres, docente da
Universidade Estadual de Goiás,
e Adriana dos Santos, do curso
de Biomedicina da Faculdade de
Ciências Humanas, Sociais e da
Saúde da Universidade FUMEC,
de Belo Horizonte. No relatório
da Comissão, o curso recebeu a

1ª Campanha Biomed do Bem
No período de 9 a 13 de outubro, durante o Rodeio Fest Show
de Novo Horizonte, alunos do 1º
ano do curso de Biomedicina das
FIPA realizaram a 1ª Campanha
Biomed do Bem.
Os alunos fizeram 351 atendimentos durante o evento, tendo
como ações a aplicação de teste
de glicemia, tipagem sanguínea e
cadastro de doadores voluntários

de medula óssea. Os alunos também deram orientação para mais
de 1500 pessoas sobre prevenção
do câncer de mama em adesão à
Campanha Outubro Rosa.
A 1ª Campanha Biomed do Bem
foi realizada em parceria com o Hemonúcleo de Catanduva, Associação de Combate ao Câncer de Mama
de Novo Horizonte e Prefeitura Municipal de Novo Horizonte.

nota quatro, na escala de zero a
cinco.
A Comissão do curso de Pedagogia foi composta pelas professoras Rosimara Saraiva Carvalho,
docente das Faculdades Integradas do Vale do Ivaí – UNIVALE/PR,
e Helenice Pereira Sardenberg, do
Centro Universitário La Salle, de

Niterói/RJ. Já o curso de Pedagogia recebeu da Comissão Avaliadora a nota máxima, cinco.
A Direção Geral das FIPA considera que os cursos foram muito
bem avaliados, estando apenas no
segundo ano de implantação. As
primeiras turmas serão formadas
no ano 2015.

Coordenadora da Pedagogia
obtém título de doutora
No dia 27 de setembro, na PUC
de São Paulo, a Coordenadora do
curso de Pedagogia, Profª Silene
Fontana, defendeu a tese de doutorado “Escola de Tempo Integral
ou Escola Fora do Tempo Escolar:
O caso de Barretos”.

Os integrantes da banca examinadora foram Débora Cristina
Jefrey e Luis Enrique Aguilar, da
Unicamp; Mere Abramowicz e
Nádia Dumara Ruiz, da PUC, e o
Orientador, Dr. Antonio Chizzotti,
da PUC.
Divulgação

Divulgação

Profª Silene Fontana com sua banca examinadora.

Trabalhos da Biomedicina e Medicina são
apresentados em Congresso
Os alunos deram orientação para mais de 1.500 pessoas.

Visita ao Hospital do Câncer de Barretos
No dia 15 de outubro, os alunos
Rafael Fernando Luciano, Liliane
Pelegrinin Portella, Viviane Zanquetta, Luana Bovolenta e Ariane
Vergana, do 2° ano do curso de Biomedicina, visitaram a Unidade Infanto-juvenil do Hospital do Câncer
de Barretos. Segundo o Coordenador do curso, Dr. Manzélio Cavazzana Jr., a visita foi importante para

os alunos ampliarem conhecimento das atividades do Biomédico,
por aquele hospital, além de ser
dos mais conceituados da América
Latina, ter uma rotina grande de
análises clínicas na área de oncologia. O Coordenador também frisou
o objetivo de sensibilizar os alunos
com relação às pessoas que sofrem
com a doença.

I Encontro de Professoras da Educação Infantil
O curso de Pedagogia das FIPA
promoveu dia 09 de novembro,
às 14h00, no Câmpus Sede, o I
Encontro de Professoras da Educação Infantil e suas Estagiárias:

diálogos sobre Educação Infantil.
O Encontro contou com a participação das professoras das escolas públicas e particulares de
Catanduva e região.

Estágio para alunos de Pedagogia
A Prefeitura de Catanduva, por
meio da Secretaria de Educação,
firmou parceria com as FIPA para a
realização de estágios pelos alunos
do curso de Pedagogia.
Os estágios serão iniciados em
2014, conforme a necessidade da
Secretaria, e terão jornada semanal
de 20 horas, mas cada instituição
definirá suas normas para o estágio.

Os estudantes, que precisam
estar matriculados nos últimos dois
anos do curso de Pedagogia, irão
desenvolver o estágio em Escolas
Municipais de Ensino Infantil (EMEI).
Para iniciar o estágio os estudantes devem preencher uma
ficha de intenção e encaminhar à
Secretaria da Educação que vai entrevistar os interessados.

Dois trabalhos de alunos dos
cursos de Medicina e Biomedicina
das FIPA foram apresentados no
XVIII Congresso de Oncologia Clínica, realizado de 23 a 26 de outubro,
em Brasília - DF.
Os trabalhos são “Perda da expressão da proteína anexina A1
associada ao processo de invasividade no carcinoma de mama metastático”, dos alunos Camila Brambila de Souza (5º ano de Medicina),
Manuela Duarte Micheletto (1º ano
de Biomedicina), Bruna Perez (2º

ano de Biomedicina) e Alexandre
Menegasso (2° ano de Biomedicina), e “Superexpressão da proteína anexina A1 e do receptor para
peptídeos formilados em glioblastomas”, desenvolvido pelos alunos
Camila Brambila de Souza (5º ano
de Medicina), Maryam Buainain Tadei (3º ano de Medicina) e Matheus
Vicente Mayorquin (3° ano de Medicina).
Os trabalhos foram orientados
pela Profª Drª Ana Paula Girol e pelo
técnico Mairto Roberis Geromel.

ISE promove capacitação para
professores e alunos da Medicina
Dia 22 de outubro, às 10h30, no
Câmpus Sede, professores do curso
de Medicina das FIPA participaram
de Seminário de Capacitação sob
o tema “Ensino Médico: proposições”.

No dia 12 de novembro, às
10h00, na sala D1 do Câmpus Sede,
o seminário foi aberto a docentes
e alunos do curso. Essa capacitação
foi promovida pelo ISE - Instituto
Superior de Educação das FIPA.

Palestra sobre o ENADE
No dia 1º de outubro, o Diretor
Executivo do SEMESP, Dr. Rodrigo
Capelato, ministrou palestras de
sensibilização e esclarecimento sobre o ENADE para alunos dos cursos de Medicina, Administração,
Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem e Pedagogia.

O objetivo das palestras foi
de orientar os alunos quanto à
importância do Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes
para a valorização do diploma
do graduado e espelho do
desempenho institucional na
avaliação externa.

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes, acenda apenas as luzes necessárias.
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FIPA, IES Socialmente Responsável

A Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior
(ABMES) enviou às Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), pela
terceira vez consecutiva, o selo “IES
Socialmente Responsável”, certificando-a como uma Instituição
de Ensino Superior comprometida
com a educação e com a sociedade
pela adesão ao Dia da Responsabi-

lidade Social 2013.
O Dia da Responsabilidade
Social é uma iniciativa da ABMES
que visa concentrar em um único
dia, por todo país, uma mostra das
atividades desenvolvidas pelas IES
com a comunidade ao longo do
ano, proporcionando mais visibilidade e força aos atos realizados.
Além dos benefícios à sociedade,
as ações ainda garantem a certificação das instituições participantes com o Selo Instituição Socialmente Responsável. No dia 21
de setembro, das 8h00 às 12h00,
os cursos de Biomedicina, Direito,
Educação Física, Enfermagem,
Medicina e Pedagogia, realizaram
projetos na Praça Monsenhor Al-

Direito recebe Luís Flávio Borges D’Urso

bino e no Câmpus São Francisco
o curso de Administração realizou
o 2º Encontro interação bairroescola de responsabilidade social
sobre o projeto Informática para
deficientes visuais, além da revisão
de projetos desenvolvidos pela faculdade no decorrer do ano.

Outros projetos de Responsabilidade Social dos cursos das FIPA,
desenvolvidos desde o início de
2013 e que se estenderam até este
mês de novembro, foram incluídos
no portal da ABMES. O selo é válido
por um ano (um ciclo da campanha), até novembro de 2014.

Direito é nota 4 no ENADE
O curso de Direito das FIPA
obteve nota 4 (quatro) no ENADE
realizado em 2012. O resultado,
divulgado pelo MEC dia 07 de outubro, espelha a excelente qualidade dos alunos e de seus professores.
O 10º Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil
aprovou 35% (21) dos 60 candidatos do curso de Direito inscritos.

Na região de Rio Preto, que tem
13 instituições de ensino superior
que oferecem o curso de Direito,
as FIPA ficaram em segundo lugar.
A Faculdade de Barretos obteve
37,93% de aprovação.
O curso de Administração obteve nota 3 (três) no ENADE. O resultado coroa o empenho do corpo docente do curso na formação
de profissionais competentes.

Divulgação

Simpósio de Direito Internacional

Dr. Luís Flávio recebe revistas do curso de Direito/FIPA.

O ex-presidente da Seccional
São Paulo da OAB e atual conselheiro da OAB federal Luís Flávio
Borges D’Urso proferiu palestra no
curso de Direito das FIPA dia 08 de
novembro, discursando sobre as
atuais perspectivas da carreira de
advogado.
O palestrante, que é autor de
vários livros, especialista, Mestre e
Doutor em Direito Penal pela USP,
com pós doutorado na Espanha,
destacou a relevância da advocacia na modernidade, como atividade indispensável à administração

pública, enfatizando os novos nichos de trabalho surgidos com a
evolução da sociedade, principalmente nas áreas da informática,
direito esportivo, direito ambiental,
dentre outros.
Para o Coordenador do curso,
Dr. Luís Antônio Rossi, “o evento foi
de grande importância para os futuros bacharéis em Direito, principalmente para aqueles que já se encaminham para se tornarem advogados,
que tiveram oportunidade de vivenciar a experiência de um nome
consagrado da advocacia brasileira”.

FAECA Jr. faz parceria com o
Clube de Tênis para pesquisa de satisfação
No período de 14 a 20 de outubro, a FAECA Junior, Empresa
Junior do curso de Administração
das FIPA, através de parceria com o
Clube de Tênis Catanduva, realizou
pesquisa de satisfação do cliente
com os associados do clube.
A pesquisa, desenvolvida pelos alunos integrantes da FAECA
Junior, sob orientação dos professores Nilson Mozas Olivares
e Paulo Roberto Vieira Marques,

Coordenador da Empresa Junior,
ouviu 1.003 associados. O resultado foi apresentado à diretoria do
Clube de Tênis Catanduva no dia 7
de novembro.
A Faeca Júnior é uma associação
civil, sem fins lucrativos, constituída
por alunos do curso de Administração das FIPA que presta serviços
e desenvolve projetos para empresas, entidades e sociedade em geral
nas suas áreas de atuação.

Dia 8 de novembro, no Câmpus São Francisco, o curso de Direito das FIPA promoveu o seu
Simpósio de Direito Internacional.
Cerca de 200 pessoas, entre
elas público interno e externo, assistiram a palestra “O processo de
julgamento dos crimes contra a
humanidade na Argentina”, à cargo
da advogada Drª Elizabeth Victoria
Gómez Alcorta, graduada e pósgraduada pela Faculdade de Direito
e Ciências Sociais da Universidade
de Buenos Aires, especialista em
Direito Penal e pós-graduada pela

Divulgação

Drª Elizabeth Victoria Gómez Alcorta é especialista em Direito Penal.

Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires.
Após a palestra, houve debate
com a participação do público.

Administração realiza VII Mostra de Pesquisa
Dia 19 de outubro, no Câmpus São Francisco, o curso de Administração das FIPA realizou sua
VII Mostra de Pesquisa. O evento
contou com a participação de alunos e professores orientadores de
pesquisa e foram apresentados
quatro trabalhos concluídos e cinco em desenvolvimento.

A Mostra de Pesquisa é o momento em que o curso faz balanço
dos resultados de sua produção
científica. “Cada vez mais alunos
e professores interessam-se pela
pesquisa, principalmente pela pesquisa empírica”, disse o Coordenador de Pesquisa do curso, Prof.
Paulo Roberto Vieira Marques.

Nova campanha Saúde do Caminhoneiro
O sucesso da campanha
“Saúde do Caminhoneiro”, realizada dia 23 de setembro último
pelos alunos do 4° ano do curso
de Enfermagem das FIPA, fez com
que a ação se repetisse, desta vez
no dia 22 de outubro, no pátio da
empresa Citrosuco, de Catanduva,
por ser um local de grande fluxo
de caminhoneiros procedentes de
outras cidades.
No total foram realizados
70 atendimentos de aferição de

pressão arterial, índice de massa
corpórea, glicemia capilar e exame do colesterol. O objetivo da
atividade foi o de promover a
saúde do trabalhador, orientá-los
quanto aos cuidados necessários
para esse tipo de profissão e identificar possíveis agravos a saúde.
A campanha aconteceu durante
a disciplina Estágio Supervisionado do curso de Enfermagem, sob
a supervisão da Profª Maristela
Aparecida Magri Magagnini.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes, janelas, pisos e forros.
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Medicina faz conscientização sobre a Psoríase
Dia 29 de outubro, comemorouse o Dia Mundial da Psoríase. Para
celebrar a data, a Liga da Dermatologia do curso de Medicina das FIPA
realizou, na Praça da República de
Catanduva, das 12h00 às 14h00, a
atividade Ação de Conscientização
da Psoríase, uma campanha nacional

proposta pela Sociedade Brasileira de
Dermatologia.
A Liga distribuiu folhetos, adesivos e brindes e prestou esclarecimentos à população sobre a doença,
quais as causas, como saber se a pessoa está com a psoríase, se tem cura
e quais as mudanças na vida das pes-

ELEC: alunos da Medicina
atenderam na Praça da República
Para esclarecer dúvidas e realizar atendimentos básicos, como
aferição de pressão, dosagem de
glicemia, além de diagnósticos
que possam direcionar para um
atendimento médico específico,
os alunos do curso de Medicina
das FIPA realizaram dia 9 de novembro, das 8h00 às 13h00, na
Praça da República, em Catanduva, o Encontro das Ligas Estudantis de Catanduva (ELEC).
Do Encontro participaram as
Ligas de Clínica Médica, Coração,
Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia e Diabetologia, Dor,
Medicina Esportiva, Geriatria e
Gerontologia, Infectologia, Medicina de Família, Neuropsiquia-

tria, Oncologia, Pediatria, Cirurgia
Plástica, Cirurgia de Urgência e
Trauma, Cirurgia Vascular e Angiologia. Além das ligas estiveram
presentes o GAC – Grupo de Ajuda
Comunitária e o projeto Sala Extra,
cursinho para vestibulares, que integram os projetos de Extensão da
faculdade.
Aproximadamente 200 alunos
participaram do evento. Todos os
atendimentos foram gratuitos e às
pessoas cujos exames apresentaram alguma alteração os alunos
sugeriram que procurassem a Unidade Básica de Saúde do bairro.
A organização do ELEC não divulgou o número de atendimentos realizados.

Professora da Medicina tem
trabalho premiado em congresso
A Profª Drª Ana Paula Girol,
do curso de Medicina das FIPA, a
Profª Drª Renée Laufer Amorim,
da UNESP/Botucatu, Drª Mirela
Tinucci Costa e a doutoranda Talita Mariana Morata Raposo, da
UNESP, e Mayara de Cássia Luzzi,
do 6º período de Medicina Veterinária da UNESP/Jaboticabal, receberam o prêmio “Jeﬀerson Andrade dos Santos” pelo trabalho de
iniciação científica “Anexina A1:
perspectivas de um novo biomarcador em neoplasia mamária de

cadela” no II Congresso Brasileiro
de Patologia Veterinária e XVI Encontro Nacional de Patologia Veterinária, organizados e realizados
de 14 a 18 de outubro, em Curitiba/PR, pela Universidade Federal
do Paraná e Associação Brasileira
de Patologia Veterinária.
Dentre os 277 trabalhos enviados para o congresso, os 10 melhores foram selecionados para
apresentação oral. A apresentação foi feita por Mayara Luzzi,
classificada em 2º lugar.
Divulgação

ÁRVORE DA TURMA Dia 23 de outubro, a 39ª Turma do curso de Medicina (Formandos de 2013) realizou o tradicional plantio da “árvore da
turma” no Câmpus Sede. A Turma recebeu a denominação de Prof. Dr.
Carlos Elysio Castro Correa, também presente no plantio. Em seguida,
o homenageado inaugurou o quadro de fotos dos novos médicos, na
galeria das FIPA, e o Prof. Dr. João Marcelo Porcionato ministrou a “Aula
da Saudade”. A colação de grau foi no dia 1º de novembro.

soas portadoras da doença.
Segundo a presidente discente
da Liga, Maria Luiza Xavier, através
da campanha foi possível perceber
o quanto a população tem interesse
em saber mais sobre a Psoríase, pela
quantidade de pessoas que abordaram os membros da Liga para tirar
dúvidas, principalmente para saber
se a doença era contagiosa.
Para a realização da campanha,
os alunos receberam orientação da
Profª Drª Rafaela Frigério Lopes, presidente docente da Liga de Dermatologia do curso de Medicina das FIPA.

Divulgação

Alunos esclareceram sobre a doença.

XV Semana do Trauma
De 28 a 31 de outubro, no Anfiteatro Padre Albino, foi realizada a
XV Semana do Trauma, organizada
pela Liga de Cirurgia de Urgência e
Trauma “Luis Fernando de Almeida
Maia” do curso de Medicina das FIPA.
Na abertura, às 20h00, foram
ministradas as palestras “Gestão
hospitalar no Pronto Socorro”, pelo
Dr. Paulo César Espada, da FAMERP
de São José do Rio Preto, e “Situação

atual do atendimento do politraumatizado no Pronto Socorro do Hospital Padre Albino”, pelo Dr. Ricardo
Alessandro Teixeira Gonsaga, professor do curso de Medicina das FIPA,
Mestre em Cirurgia pela UNICAMP e
Coordenador da Unidade de Urgência e Emergência do Hospital Padre
Albino.
Nos dias 29, 30 e 31 foram ministradas palestras com moderadores.

Congresso Médico Acadêmico
De 7 a 10 de outubro, no Anfiteatro Padre Albino, o curso de
Medicina e o Centro Acadêmico Emílio Ribas promoveram o
XXII COMA - Congresso Médico
Acadêmico, com palestras de
médicos e professores convidados de outras escolas médicas e
realização de mesa redonda com

a participação dos alunos sobre
“Situação atual da saúde e da Medicina no Brasil”.
O congresso também promoveu exposição de trabalhos
científicos e concursos do XXII
Prêmio “Jesus Carlos Machado” e
V Prêmio “Profª Drª Gesabel Clemente Marques de La Haba”.

Missa ao cadáver desconhecido
Dia 8 de outubro, no Laboratório de Anatomia das FIPA
foi realizada a Missa ao Cadáver
Desconhecido. De acordo com a
Profª Drª Cibelle Rocha Abdo, a
missa, anual e tradicional, é celebrada anualmente pelas intenções
de todos os “Irmãos da Anatomia”,
“cujos corpos, como cátedra e
laboratório, são livros abertos aos
que se propõem a estudar e se

A celebração é tradicional e anual.

preparar para um trabalho sério a
favor da vida”. As intenções também se estenderam aos professores, funcionários, alunos e médicos formados falecidos. A missa,
celebrada pelo Pe. José Luiz Cassimiro, contou com a presença de
alunos, professores, diretores das
FIPA e da Fundação Padre albino,
funcionários das FIPA e do Hospital
Emílio Carlos.
Divulgação

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
•Dr. Sérgio Rebelato

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristina 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

Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
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 Martins
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521 3839

•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1.405
Fone: 3524 4809
GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA

•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.

•Drª Renata Cardoso Macchione

Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,

GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA

REPARADORA, TRAUMATISMO

•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.

DA FACE E QUEIMADURAS

Rua Belo Horizonte, 689

•Dr. José Antonio Sanches

Fone: 3522 5381

Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774

•Dr. José Celso Assef

•Dr. Manoel Alves Vidal

Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760

Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto
Av.: Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959 - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080

•Dr. Ivan Humberto Sanches

•Dr. Waldecir Veni Sacchetin

Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970

Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

NEFROLOGIA
•Dra. Luciana S. Devito Grisotto
Av.: Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
NEUROLOGIA CLÍNICA
(adulta e infantil)

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

Eletroencefalografia computadorizada

•Dr. Thales Fernando Roque Barba

e mapeamento cerebral eletroneuro-

Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

miografia e potenciais evocados audiƟvo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438

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

Fones: 3522 5428 - 3522 0363

•Dr. Thales Fernando Roque Barba

Especialização em dores de cabeça,

Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

eletroencefalografia computadorizada
e mapeamento cerebral.
•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 - Fone: 3523 2583
•Dra. Simone Mayra Fernandes

PNEUMOLOGIA E
DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

Rua Maranhão, 1909 - Fone: 3522 6060

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA

NUTROLOGIA

E ESTUDO DOS FLUXOS

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

•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 Valiatti
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

•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.

Hospital Padre Albino

Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199

Rua Maranhão, s/nº

Dica do Poupinho
Use luz natural de janelas sempre que possível.
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FIPA tem 12 trabalhos selecionados para o CONIC
As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA), através dos seus cursos de Educação Física, Medicina,
Biomedicina e Direito, tiveram 12
trabalhos aprovados para o 13°
Congresso Nacional de Iniciação
Científica – CONIC, realizado dias
29 e 30 de novembro na Faculdade
Anhanguera, em Campinas.
O curso de Educação Física obteve aprovação de cinco trabalhos
científicos, sendo que o trabalho
“Nível de atividade física e incidên-

cia de bullying em crianças obesas”
foi destacado pela assessoria de imprensa do SEMESP como sugestão
de pauta às mídias que cobriram o
evento. Os cursos de Biomedicina
e Medicina tiveram três trabalhos
científicos aprovados desenvolvidos
nos Laboratórios de Histopatologia
e Imuno-Histoquímica por seus alunos e o curso de Direito teve quatro
trabalhos aprovados.
Os trabalhos e seus autores podem ser conhecidos acessando o

CEJUSC participará da
Semana Nacional de Conciliação
No período de 02 a 07 de dezembro, o Conselho Nacional
de Justiça, em parceria com os
Tribunais de Justiça do país, realiza
a Semana Nacional da Conciliação.
Diante disso, nos dias 03 e 04
de dezembro, o CEJUSC (Centro
Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania), instalado junto ao
curso de Direito das FIPA, em
parceria com a CDHU (Companhia
de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano), prestará atendimento
para a população de Catanduva e
região para regularizar situações de
inadimplências através de acordos,
evitando o risco de ações de reintegração de posse.
A CDHU fará contato com todos os mutuários para que façam
o agendamento da negociação no
CEJUSC. Além das negociações com
a CDHU serão realizadas sessões
gratuitas de conciliação para deve-

dores que queiram limpar o nome.
Interessados devem entrar em contato com o CEJUSC, através do telefone (17) 3311.4813 ou no local, na
Rua Seminário, 281, São Francisco,
em Catanduva.
Divórcio
O CEJUSC realizou seu primeiro
divórcio. A reclamação feita por
uma das partes envolvidas foi recebida no dia 03 de outubro e a
sessão, agendada para o dia 10,
resultou em acordo entre o casal.
As partes envolvidas saíram satisfeitas, pois foi feito acordo, com
homologação, num prazo curto –
menos de dez dias.
Também houve uma reclamação para reconhecimento e dissolução de união estável, sendo que
o casal saiu satisfeito com a agilidade e principalmente por ter sido
realizado de forma tranquila, fora
do ambiente forense.

Professora da Medicina ministra palestra e
aluna apresenta trabalho em Congresso
A Profª Drª Eliana Melhado e
a aluna Ana Carolina Botelho Cardoso, do curso de Medicina das
FIPA, participaram de 10 a 12 de
outubro, em Goiânia (GO), do XXVI
Congresso Brasileiro de Cefaleia e
VII Congresso do Comitê de Dor
Orofacial.
No Congresso, Drª Eliana Melhado ministrou a palestra “Quando
a migrânea preocupa: Cefaleias
migranosas secundárias e de influência hormonal nas mulheres”,
abordando como é desafiador tratar mulheres com enxaqueca e associações com outros problemas de
saúde. Ela também ministrou, para
médicos interessados, aula prática
da aplicação de botox para enxaqueca em uma boneca. “O tratamento é indicado para pessoas com

enxaqueca crônica – pessoas que
têm dor de cabeça do tipo enxaqueca mais de 15 dias por mês”,
explicou.
Ana Carolina Botelho apresentou o pôster “Cefaleia e doença
celíaca ou sensibilidade ao glúten
- uma revisão”, trabalho desenvolvido por ela e pelos colegas Stella
Regina Mastrangi Ignácio Ribeiro,
Mariana de Lima Frachia e Thais
Figueiredo de Castro, orientadas
pela Drª Eliana Melhado. Divulgação

Drª Eliana e Ana Carolina junto ao pôster apresentado.

site das FIPA – www.fipa.com.br e
consultando a página de cada curso.
O CONIC é promovido pelo Sindica-

to das Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo – SEMESP.

CIC e Workshop de Pós-Graduação
As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) realizaram de 24 a 26
de outubro, o VII Congresso de Iniciação Científica (CIC) e o VI Workshop de Pós-graduação, que teve
como tema “Direitos Humanos ciência e prática”.
Na abertura, no Anfiteatro Padre
Albino, houve apresentação da dupla
Pianíssimo, formada por Regiane
Domingos (voz) e Adriana Moura
(piano). Os convidados, Dr. Mair Pedro de Souza, médico, e o Dr. Marcelo
Truzzi Otero, advogado, discorreram
sobre o tema do evento, cada qual
focando sua área de atuação, com
mediação da Drª Ana Paula Polacchini de Oliveira, do curso de Direito das
FIPA. Houve ainda a projeção das
fotos do III Concurso de Fotografia
“Direitos Humanos: ciência e arte”,
realizado concomitante ao CIC.
No dia 25, das 8h00 às 22h00, no
Câmpus Sede, foram apresentados
os trabalhos científicos (painéis e
orais) nas áreas de Ciências da Saúde
e Ciências Humanas e Sociais. Durante o CIC foram oferecidos os mini
cursos “Cinema: uma ideia ou um
filme?”, em parceria com a Prefeitu-

ra Municipal na I Mostra de Cinema
de Catanduva, pelo ator, roteirista
e diretor cinematográfico Pedro
Lucínio; “Processos inflamatórios
e desenvolvimento tumoral: novas
possibilidades terapêuticas”, pela
Profª Drª Thaís Santana Gastardelo,
da FACERES e IMES/FAFICA, e “Pesquisa bibliográfica nas bases da biblioteca virtual em saúde (BVS)”,
pela bibliotecária das FIPA Marisa
Centurion Stuchi.
A premiação dos trabalhos, inclusive do III Concurso de Fotografia,
ocorreu no encerramento, dia 26, às
9h00, no Anfiteatro Padre Albino.
Os trabalhos premiados estão em
http://fipa.com.br/facfipa/cic/2013/
Divulgação

Avaliação dos trabalhos em painel

Destaques em Congresso
Nos dias 27 e 28 de setembro,
o médico Vitor Martins Tonso,
egresso do curso de Medicina das
FIPA, participou, como Congressista
Médico Residente, de um congresso
da Sociedade Paulista de Radiologia
e Diagnóstico por Imagem, na cidade
de Ribeirão Preto.
Vitor Martins Tonso é médico
em Treinamento Especializado em
Radiologia e Diagnóstico por Imagem nos hospitais da Fundação
Padre Albino e foi premiado com
a melhor apresentação de Caso
Clínico no congresso, que teve a
participação de médicos docentes,
médicos residentes e acadêmicos
de diversas instituições renomadas
no Estado de São Paulo.
Dr. Vitor disse compartilhar sua
alegria e satisfação em elevar o
nome da Fundação Padre Albino em
evento de tal porte, frente a instituições de renome. De acordo com ele,
a premiação não seria possível sem
a ajuda da equipe de anatomopatologia do curso de Medicina da FIPA,
do apoio dos médicos radiologistas

Gustavo Macchione e Armindo Mastrocola Junior e do médico pneumologista Marcelo Macchione. “Os
meus sinceros agradecimentos por
toda cordialidade e eficiência que
foram dispensadas a mim”, finaliza.
O profissional foi contemplado
com um computador e uma semana
de estágio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.
Alemanha
No dia 14 de outubro, em Berlim, na Alemanha, o médico Otávio
Micelli Neto, cirurgião e especialista
em endoscopia e egresso do curso
de Medicina das FIPA, apresentou
o trabalho “Results of programmed
eus-guided necrosectomy in patients with infected walled-oﬀ pancreatic necrosis after severe acuta
pancreatitis” durante a Semana
UEG – United European Gastroenterology.
Com o trabalho, Dr. Otávio recebeu o prêmio “National Scholar
Award”, um dos mais importantes
prêmios de jovens pesquisadores da
Europa.
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Secretaria da Saúde promete verba
para finalizar a Radioterapia
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino,
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante,
acompanhado do Diretor Auxiliar
Administrativo da Área da Saúde,
Renato Centurion Stuchi, esteve
dia 24 de outubro na Secretaria de
Estado da Saúde. Recebido pelo
Secretário Adjunto da Saúde, Dr.
Wilson Pollara, Dr. Amarante teve a

promessa da liberação de mais R$
1.600.000,00 para finalizar as obras
do Serviço de Radioterapia.
Dr. Amarante já assinou o convênio com o Estado e espera a liberação de R$ 2 milhões para o Serviço,
anunciada no dia 27 de julho pelo
Governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), em sua visita a Catanduva. Com essa verba a constru-

3ª Idade participa de Encontro Nacional
As alunas da Faculdade da 3ª
Idade do curso de Educação Física
das FIPA participaram do 31º Encontro Nacional da Feliz Idade, de
04 a 08 de novembro, em Águas de
Lindóia/SP.
No Encontro, que teve como
tema “Aqui e agora!”, as alunas

participaram de diversas palestras,
atividades físicas, ginástica cerebral,
caminhada contemplativa, festas
temáticas, baile e show de cantores.
A 3ª Idade participou com 25
alunas, coordenadas pela Profª
Neuza Matos e colaboração da aluna Maria Helena Boter.

Divulgação

tora dará sequência às fundações e
estrutura em concreto armado da
obra, alvenaria, esquadrias metálicas e parte das estruturas de madeira e alumínio, início da cobertura
e revestimento de paredes, assim
como início das instalações elétricas
e serviços complementares.
Com relação à promessa de mais
essa verba, Dr. José Carlos Rodrigues

Amarante agradece ao Governo do
Estado, já que esse Serviço evitará
que o paciente se desloque até Barretos para o tratamento.
A construção do Serviço de Radioterapia foi iniciada no final do mês de
maio deste ano. A primeira fase da
obra, que compreende a fundação e
estrutura das casas matas, onde ficará o acelerador linear, está pronta.

FIPA realiza seu Vestibular Unificado
As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) realizaram dia 10 de
novembro, das 14h00 às 18h00, no
Câmpus São Francisco, o seu Vestibular Unificado 2014 para os cursos de Administração, Biomedicina,
Direito, Educação Física (Bachare-

lado e Licenciatura), Enfermagem e
Pedagogia.
A Secretaria Geral informou que
746 candidatos fizeram a prova,
numa abstenção de 9%. As matrículas dos aprovados foram feitas nos
dias 14, 18, 19 e 20 de novembro.

Visita a Centro da Prefeitura de Catanduva
Dia 10 de outubro, alunas da Faculdade da Terceira Idade do curso
de Educação Física das FIPA visitaram
o Centro de Convivência da Pessoa
com Deficiência e Idoso da Prefeitura
de Catanduva.
Além de conhecerem a estrutura

oferecida, as alunas vivenciaram uma
aula especial de vôlei adaptado. Nessa visita, as alunas conheceram as
atividades oferecidas para os idosos,
com destaque para a Tarde de Lazer,
realizada naquele Centro toda última
quarta-feira de cada mês.
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As alunas no Encontro com a bandeira de Catanduva.

Alunos do Ressurreição
participam de júri simulado
Dia 13 de novembro, no Salão do
Júri do curso de Direito das FIPA, no
Câmpus São Francisco, cerca de 40
alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino
Médio do Colégio Ressurreição, de
Catanduva, acompanhados pelo Coordenador Prof. Vanderlei Vaz e pelo
Prof. Everton Ricardo Aparício, participaram da simulação de um júri.
Os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar o trabalho de um
advogado durante um julgamento,
através de simulação organizada
por eles que continha réu, vítima,

As alunas participaram de aula de vôlei adaptado

Conselho de Sentença, promotoras
de justiça, testemunhas, policiais
militares, funcionários da justiça e
expectadores. Toda a simulação foi
orientada pelo acadêmico Evandro
Tinti, que fez o papel do Juiz-presidente e explicou detalhadamente
cada passo de um julgamento.
“A intenção da escola de levar os
alunos para essa atividade se deu em
função do interesse de muitos deles
em cursar Direito e essa atividade
pode estimulá-los a seguir essa carreira”, disse o Prof. Vanderlei Vaz.

No simulado é explicado cada passo de um julgamento.
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III Concurso de Fotografia do NAE/FIPA
Durante o VII CIC - Congresso de
Iniciação Científica das FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino, de
24 a 26 de outubro, o NAE - Núcleo
de Apoio ao Estudante promoveu o
III Concurso de Fotografia “Direitos
Humanos - ciência e arte “, aberto à
comunidade.
As 22 fotos inscritas ficaram expostas no Câmpus Sede durante o
congresso. Na abertura foram projetadas para o público e comissão
julgadora e a premiação realizada
no dia 26 de outubro. O funcionário
das FIPA Paulo Antônio Gonçalves
ficou em primeiro lugar com a fotografia “O grito do silêncio”, premiado com R$ 500,00. A aluna Sofia
Veronesi Prearo (1º ano de Medicina) ficou em segundo com “Beleza
onde não há descrição”, recebendo
R$ 350,00. Em terceiro lugar ficou
Helena Dyonisio (comunidade externa) com “Prisões do tempo”,

premiada com R$ 150,00.
O concurso de fotografia, anual,
tem o objetivo de incentivar a produção artística e cultural por meio
dos registros fotográficos.
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Beleza onde não há descrição - 2º lugar
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Prisões do tempo - 3º lugar
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