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IES socialmente responsável Beatifi cação de Pe. Albino: Positio 

foi protocolada no Vaticano

Rádios abraçam o HCC, 

divulgam projeto e arrecadam recursos

Poupatempo Catanduva sedia 

exposição sobre Padre Albino

Pulseira identifi cadora de alergia

Primeiros socorros e acidentes no ambiente escolar

NA PRAÇA Funcionários de todos os departamentos da Fundação Pa-
dre Albino participaram da “Fundação Padre Albino na Praça” no último 
dia 23 de setembro levando orientações, atividades, serviços e exames 
para a população gratuitamente. O evento contou com público rotativo 
de mais de mil pessoas. Página 06.

VESTFIPA As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizaram 
dias 03 e 04 de outubro, no Câmpus Sede, a VESTFIPA, a sua feira de 
vestibular, que recebeu 32 escolas, com 1880 alunos  de 18  cidades da 
região. Página 11.

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (AB-
MES) enviou às Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) o selo “IES 
Socialmente Responsável”, certifi cando-a, pela sétima vez consecutiva, 
pela realização de atividades  de responsabilidade social. Página 07.

A Positio, conjunto de documentos e depoimentos sobre as virtudes 
cristãs de Pe. Albino, foi protocolada no Vaticano pelo Pe. José Luís Cas-
simiro, Vice-Postulador da Causa de Beatifi cação de Padre Albino, e pelo 
Bispo da Diocese de Catanduva, D. Otacílio Luziano da Silva. Página 09.

O projeto “Rádio Abrace HCC”, realizado dia 23 de setembro na Praça 
Monsenhor Albino, divulgou o projeto do Hospital de Câncer de Catan-
duva e arrecadou recursos. Última página. 

O Poupatempo de Catanduva sediou a exposição “Vida e obra de Padre 
Albino” de 18 a 29 de setembro. A exposição foi composta por seis quadros 
expositores com 96 fotos, frente e verso, retratando fatos que contam a 
vida e obra Padre Albino em Catanduva. A Srª Ana Valderis Aguilar Serpa 
viu a exposição e contou uma história sobre Padre Albino. Página 06.

Vestibular agendado
O edital para o Vestibular 2018 da FIPA já está disponível no site www.

fi pa.com.br Neste processo seletivo unifi cado a FIPA traz novidades: a faci-
lidade para realização da prova digital pelo candidato, que vai poder agen-
dar dia e hora, e a abertura de vagas matutinas para três cursos. Página 07.

Os alunos do curso de Medicina da FIPA, integrantes da Liga da Dor, 
implantaram juntamente com docentes e representante de laboratório 
a pulseira identifi cadora de alergia no Hospital Emílio Carlos. Página 08.

No dia 20 de setembro, a Enfermeira Francieli Catarucci ministrou palestra 
para os alunos do curso de Pedagogia da FIPA sobre primeiros socorros e a pre-
venção de acidentes no ambiente escolar. Ela informou que os acidentes são 
a principal causa de morte de crianças de um a 14 anos no Brasil. Página 09.
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Padre Albino
vale a pena voltar ao assunto
Voltar ao as-

sunto? Mas por 
acaso deixou-se 
algum dia, nos 
últimos 99 anos, 
de se mencionar 
o nome de Padre 
Albino em Catan-
duva? Claro que 
não! Mas, então, 
por que voltar ao 

assunto? Voltar ao assunto porque, apesar des-
se “santo” nome ser repetido milhares de vezes 
todos os dias, poucas pessoas se dão conta a 
quem estão se referindo e muito menos às inú-
meras obras sociais que deixou como legado 
para Catanduva e região.

O ainda jovem Albino Alves da Cunha e Sil-
va, português de nascimento, nascido no dia 21 
de setembro de 1882, na aldeia de Codeçoso, 
Conselho de Celorico de Basto, Província do Mi-
nho, provavelmente nem sonhava qual seria sua 
grande missão ao se tornar padre, nem muito 
menos em que lugar do mundo viria a se tornar 
o maior benemérito que estas terras de antanho 
de São Domingos do Cerradinho iriam parir.

Aqui chegou em 28 de abril de 1918, já não 
mais fugidio da Revolução de Portugal de 1910, 
mas padre já experimentado nas paróquias de 
Jaboticabal, Jaú e Barra Bonita. Certamente 
quando chegou ao Brasil, em 1912, já trazia im-
pregnado na alma a “Epopeia das Misericórdias”, 
no sentido que lhe dá o Padre Cherubin para sig-
nifi car o enfrentamento contínuo e heroico “de 
toda e qualquer difi culdade, socorrer pessoas em 
situação de risco, combater pestes e outras doen-
ças, sobretudo as infectocontagiosas; colocan-
do-se a serviço dos governos, das comunidades 
e das pessoas, para enfrentar efeitos deletérios 
da natureza (...); criando um sem número de es-
tabelecimentos para poder assistir as pessoas 
da comunidade, independentemente de cor, 
raça, credo político, religioso ou qualquer ou-
tra discriminação”. 

Originária de Florença, na Itália (1244), as 
Misericórdias logo chegaram a Portugal (Lisboa, 
1498) e mais tarde ao Brasil (Vila de Olinda, Per-
nambuco, 1539) com o mesmo espírito altruísta 
de seus fundadores. Logo que chegou, o primei-
ro e grande desafi o de Padre Albino foi construir 
uma Igreja (matriz) compatível com a popula-
ção do recém-criado Município de Catanduva, 
no exato lugar onde se encontrava a antiga ca-
pela. Evidentemente que não foram poucas as 
contrariedades como, aliás, até hoje a Fundação 
que ele criou enfrenta vez por outra. Talvez isso 
também faça parte do legado. Em seguida co-
meça a transformar completamente tudo o que 
se conhece por assistência social em Catanduva 
com a construção da Santa Casa de Misericór-
dia de Catanduva (1926), conhecida hoje como 
Hospital Padre Albino, que veio à luz por meio 
da criação da Associação Benefi cente de Catan-
duva (19/10/1926) “com o fi m de amparar e pro-
teger toda sorte de necessitados”. 

Daí em diante só parou mesmo quando 
morreu, em 1973, deixando em seu rastro de 
beatitudes inúmeras obras que até hoje cum-
prem com efi ciência e devoção seu mister. Aco-
plados ao corpo principal do HPA vieram a ma-
ternidade, o pavilhão infantil, e, mais tarde, no 
cinquentenário, o bloco de seis andares. O Lar 
dos Velhos, hoje Recanto Monsenhor Albino, a 
Faculdade de Medicina, a criação da Fundação 
Padre Albino (1968), o Colégio Comercial Ca-
tanduva, a Faculdade de Administração de Em-
presas e a Faculdade de Educação Física são al-
gumas de suas obras ainda em vida. Após a sua 
morte, mas em razão da instituição que deixou 
para seus “herdeiros” fundacionais manterem, 
vieram o Hospital Escola Emílio Carlos, a Facul-
dade de Enfermagem, a Faculdade de Direito, a 
Faculdade de Pedagogia, o desdobramento da 
Faculdade de Educação Física em Bacharelado 
e Licenciatura e mais recentemente a criação 
do plano de Saúde Padre Albino Saúde e a OSS 
para administrar o Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME). Isto só no âmbito da Funda-
ção Padre Albino. Fora dela ainda foi o grande 
responsável pela criação da Casa da Criança 
Sinharinha Netto, a Vila São Vicente de Paulo, 
o Orfanato Ortega e Josué, Educandário São 
José, o Ginásio Dom Lafayette, o Colégio Nossa 
Senhora do Calvário, o Seminário César de Bus 
e o Santuário Nossa Senhora Aparecida, hoje a 
Sé Catedral, e as capelas de Elisiário, Caputira e 
Quilômetro Sete. Trouxe ainda os padres doutri-
nários para Catanduva. 

No ano que vem Catanduva e região terão 
o privilégio e a honra de comemorar o 100º ano 
da chegada daquele que foi, sem sombra de dú-
vida, o maior benemérito que por aqui passou e 
produziu frutos - e os produziu em abundância. 
Frutos esses que se multiplicam ano após ano, 
através daqueles que abraçaram a sua causa, a 
causa do povo. Não por outro motivo sua vida e 
obra estão sendo submetidos ao Vaticano para 
que reconheça sua santidade. Essa comemo-
ração pode ser um momento de redenção da 
gratidão que todos lhe devemos. É nosso de-
ver homenagear e, melhor do que isso, ajudar a 
manter a memória daquele que tanto bem fez e 
continua fazendo ao povo.

Também o Município de Catanduva comple-
tará no ano que vem os seus cem anos de eman-
cipação político-administrativa, mas nenhuma 
comemoração será completa sem reconhecer 
que o seu sucesso político-administrativo muito 
se deve às obras de Padre Albino, baluarte por 
estas paragens de toda e qualquer administra-
ção profícua, séria, transparente e voltada exclu-
sivamente para o bem do povo. E tenho fé, de 
onde quer que ele esteja, continuará velando 
para que a sua instituição continue trilhando os 
caminhos que sempre sonhou. 

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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EXPEDIENTE
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação 
interna editada pela Assessoria de Imprensa da Funda-
ção Padre Albino.

MEMBROS DA FUNDAÇÃO

Membros Conselheiros

• Antonio Hércules
• Antonio José dos Santos
• Delcides Montes
• João Antonio Corniani
• Joaquim Carlos Martins
• José Carlos Rodrigues Amarante
• José Silas Januário
• Laer Sergio Dervelan
• Luiz Marcos Garcia
• Nelson Aparecido Oliani
• Nelson Jimenes
• Nelson Lopes Martins
• Olegário Braido
• Pedro Gonzaga da Silva Netto
• Renato Centurion Stuchi
• Rodrigo Alonso Garcia
• Padre Sylvio Fernando Ferreira
• Valdemar Bergamaschi
• Vicente Chiavolotti

Membros Conselheiros Suplentes

• Vanderlei Carlos Facchim

Membro Representativo do Bispado de Catanduva

• D. Otacílio Luziano da Silva

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente
Dr. Antonio Hércules
Membros
Antônio Salvador dos Santos
Dr. Diomar Paleta
Renato Centurion Stuchi
Rodrigo Alonso Garcia
Valdemar Bergamaschi
Valdi Fornazieri

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Presidente: Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Vice-presidente: Luiz Marcos Garcia
Secretário: Prof. Nelson Lopes Martins
1º Tesoureiro: Prof. Laer Sérgio Dervelan
2º Tesoureiro: Prof. Joaquim Carlos Martins

CONSELHO FISCAL

Membros Efetivos
Delcides Montes
João Antonio Corniani
Pe. Sylvio F. Ferreira

Membros Honorários

• Antonio Alberto Gonçalves Mergulhão
• Jayme de Andrade Telles
• Pe. Jeová Bezerra da Silva
• Dr. João Righini
• Dr. João Walter Agudo Romão
• Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
• José Altêmio Ferreira
• Dr. Luiz Celso Hernandes Teles
• Dr. Raul José de Andrade Vianna
• Dr. Renato Segura Ramires Jr.
• Pe. Synval Januário

Editor
Mauro Tadeu Assi - MTb 11.895

Colaboração - Área da Saúde
Maristela Pinotti Paiva - MTb 52.044

Criação e Editoração: DM Design - Design e 3D

As matérias assinadas são de inteira responsabilidade
de seus autores e não refl etem necessariamente
a opinião do Jornal

e-mail: imprensa@fpalbino.com.br
www.fundacaopadrealbino.org.br

Membros Suplentes
Nelson Aparecido Oliani
Dr. Olegário Braido



Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino

03 – Diomar Paleta
12 – Prof. Joaquim Carlos Martins
27 – Dr. Nelson Jimenes
29 – Rodrigo Alonso Garcia

Membros Honorários da Fundação Padre Albino

10 – Jayme de Andrade Telles

Coordenadoria Geral

04 - José Donizeti da Silva
07 - Odanir Esteves
10 - Valdecir da Costa
20 - Luís Antonio Zanardi
21 - Alessandro Favarom Pirota
23 - Leonardo Henrique Mismito
25 - Paulo Rogério Pereira
29 - Cristiane Valéria da Silva P. de Oliveira
30 - Marieli Cristina Zan Tossoni

Hospital Padre Albino

01 - Maria Suzana de Oliveira
Pedro Jorge Custódio da Silva

02 - Camila Pereira de Oliveira
Caroline Perpétua Bueno de Souza
Liliane Cristina de Souza Florentino

03 - Clarice Aparecida de Almeida do Amaral
Edson Luís Aparecido Ferreira Barbosa
Kellen Cristina Veneziano

04 - Nayara Xavier de Souza Cruz
Thamiris da Silva

05 - Ozéias Ujaque
06 - Andreza Mathias Navarro

Francisca Honorata Melo Freitas
Jéssica Lilian Moreira Barbosa Freire
Natália Boso Manfrin

07 - Drª Adriana Romero Braga
Ana Carolina Eugênio Dias
Irene Euzébio
Márcia Cristina Ferraz Pereira

08 - Leda Machado de Souza
Valdete Salles Maransatto

09 - Margaret Bregolato Nicoleti
Miriele Cristina Pereira da Silva
Sirlei Aparecida Mena Furlan

10 - Daniela Rodrigues Barbosa
Marli Maria Camilo Carai

11 - Cleonice Queiróz dos Santos
Daiane Cristina Gama
Dario Hernandes
Giselda Mara Orlando Gozzo
Lirian Leandra Pereira
Priscila Borges Guimarães
Vera Lúcia Alberganti Lucci

12 - Jéssica Ariane Barbosa Paulino de Brito
Márcia Morino Bianchini
Marciclea Melo Pereira
Natália da Silva Estevo
Vânia Perrucini Mariani

13 - Maria Ivonete Chagas
Naoni Monisi Flor Souza

14 - Rodrigo Gonçalves de Oliveira
15 - Cleiton de Freitas

Edneia Maria de Almeida Bueno
Paulo Sérgio Aversani

18 - Maria do Carmo Galan Amaro
Vanessa do Carmo Vicente Gravata

19 - Eunice José da Silva Pereira
Flávia Cristina Florentino Pavim

20 - Maria Rita de Cássia Jeronimo Bonfi m
21 - Edneia Moreira Ferreira

Fernando Henrique da Cruz
22 - Wandria de Oliveira Fernandes
23 - Sonia Aparecida Fernandes Casaletti
24 - Silvia Machado Domingues
27 - Rosicleia Gomes dos Santos Camargo
28 - Angela Aparecida Gutierres Barretos

Ivone Alves Battilani
30 - Aparecida Donizeti P. da Cruz Fiomano

Carla Defendi
Madalena Aparecida Correa

Recanto Monsenhor Albino    

04 - Aparecido Morelatto Gonçalves
07 - Benedito Daniel de Almeida
08 - Sandra Aparecida Rosan de Paula
09 - Roseli Aparecida Rocha da Mata 

Museu Padre Albino    
17 Sérgio Luiz de P. Bolinelli

Ambulatório Médico de Especialidades - AME  
03 - Roberta Gomes Soares Sodré Teixeira
06 - Cíntia Cristina de Carvalho Florindo 
07 - Amane Silveira de Toledo
08 - Josandra de Cássia Airoldi
10 - Raphael Martinho Lopes
16 - Karulini Davoli Prescilio Polo
23 - Emerson da Silva Ribeiro
30 - Isabel Cristina L. Medeiros Rascaglia

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino    
03 - Janete Rodrigues de Silva
06 - Profª Dircelene Jussara Sperandio

Prof. Leonardo Eid Marques
07 - Profª Luciana de Carvalho Leite
08 - Thomaz Saturnino Rodrigues
09 - Prof. Marcos Antonio Lopes

Rosinei de Lourdes Mandelle de Paula
10 - Maria Fabiana Dias Soares
12 - Carmen Cristina Cezare Simões
14 - Prof. Marcos Oliveira de Melo
16 - Prof. Arlindo Schiesari Júnior
17 - Prof. Marcelo Tricca Figueiredo

Renata De Fazzio Stuchi
Tatiane Sabião do Nascimento Ravazzi

20 - Erika Cristina Milanez
Márcia Aparecida Mota Zirondi
Mauro da Silva Casanova
Profª Silene Fontana
Profª Zélia de Oliveira Pantaleão

29 - Ricardo Leandro Marchesim

Outubro /2017 03

14 - Elizabeth de Lima Crosariol
Lúcia Alves da Silva Araújo
Luciana Regina Francisco de Paulo

15 - Angela Maria Soares Camargo
Marco Roberto dos Santos Amaral
Maria de Lourdes dos Santos

16 - Gabriela Ferreira Borghi
17 - Lara Souza Corsi

Richard Aparecido Pezarini
18 - Débora Cristina Amaro Balduino

Isabel Cristina de Oliveira
Jussara Eloisa de Paula Cavalcante

19 - Rute Lourenço da Silva
20 - Creuza de Fátima Campos  

Maria de Lourdes Cristianotte Costa
Queila Rafaela Rodrigues da Silva

21 - Janete Cristina da Silva Costa
Marlene Aparecida Borges de Espírito
Miguel Aparecido Marcos das Neves
Paula Cristina Vieira de Souza
Sérgio Valentim Trigo

22 - Rosa dos Reis
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Novos companheiros

Recrutamento interno promove funcionários

Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em setembro, que vestem a camisa da Funda-
ção Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!

O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de setembro passado 
processo de Recrutamento Interno com funcionários para transferência de uma posição para outra, promoção de 
um nível para outro e promoção de um cargo para outro. Os funcionários aprovados foram:

HOSPITAL PADRE ALBINO

Patrícia Neves dos Santos
Denise Zamara Porto
Eliana Cristina Ferreira Manoel
Jéssica Aparecida Baldassin
Edna Mikaely Honório Ferreira
Valéria Cristina Pereira da Silva
Eliana Paula da Fonte
Fernanda Jéssica Dias Pinho
Maria Clara de Godoy Barbosa
Maria do Carmo dos Santos
Regiane Crocciari
Rejane Cristina Batista Paulino
Paulo Henrique Piola Teixeira

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

José Ricardo Alves da Silva Mensageiro AME Recepcionista

Daniele Silva Duarte Técnica de Enfermagem HPA Fisioterapeuta

Eliana Aparecida de Souza Técnica de Enfermagem HPA Enfermeira

Angélica Maria de Sales Silva Auxiliar de Enfermagem HEC Técnica de Enfermagem

Liliane Cavalcante de Costa Auxiliar de Enfermagem HEC Técnica de Enfermagem

Vanessa do C. Vicente Gravata da Silva Auxiliar de Enfermagem HEC Técnica de Enfermagem

Márcia Cleuza Pelicer Auxiliar de Enfermagem HEC Técnica de Enfermagem

Perside Valzacchi Fernandes Auxiliar de Enfermagem HPA Técnica de Enfermagem

Diene de Deus Pedroso Rocha Auxiliar de Enfermagem HPA Técnica de Enfermagem

Cris  na Aparecida de Souza Faxineira Recanto Auxiliar de Lavanderia

Patrício H. Pereira dos Santos Moscon
Eveline Alves Cardoso
Munique de Fátima Raimundo
Mayara Catelani Seguro de Souza
Márcia Cristina Novaes
Daiane Alves Lima
Priscila Cristina Graciano Prando
Aline Raquel Dias

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Elisa Bueno de Lima
Fábio Joaquim
Jéssica Regina Macacari Silva

Barbara Dal Ri Kuroda
Jucineide Dias de Jesus Brito
Airton Silva Ribeiro
Lilian Santos Castro
Sílvia Cristina Alves de Souza
Fernanda Cristina Paulino

AME

Mário Augusto Marra Ananias
Camila de Almeida de Paula

COORDENADORIA GERAL

Daniel Martins Motta

A sabedoria do amor incondicional

A lição do fogo

A melhor coisa

Um esposo foi visitar um sábio conselheiro e disse-
lhe que já não amava sua esposa e que pensava em se-
parar-se. O sábio escutou-o, olhou-o nos olhos e disse-
lhe apenas uma palavra:

- Ame-a. E logo se calou.
- Mas já não sinto nada por ela!
- Ame-a, disse-lhe novamente o sábio.
E diante do desconcerto do senhor, depois de um 

breve silêncio, disse-lhe o seguinte:
- Amar é uma decisão, não apenas um sentimen-

to. Amar é dedicação e entrega. Amar é um verbo e o 
fruto dessa ação é o amor. O amor é um exercício de 
jardinagem. Arranque o que faz mal, prepare o terreno, 
semeie, seja paciente, regue e cuide. Esteja preparado 
porque haverá pragas, secas ou excessos de chuvas, 

Um membro da igreja, a qual prestava serviços regu-
larmente, deixou de participar de suas atividades, sem 
nenhum aviso.

Após algumas semanas, o Pastor, líder do grupo, deci-
diu visitá-lo. Era uma noite muito fria. O Pastor encontrou o 
homem em casa sozinho, sentado diante da lareira, onde 
ardia um fogo brilhante e acolhedor. Adivinhando a razão 
da visita, já antevendo a bronca que levaria, o homem deu 
as boas-vindas ao Pastor, conduziu-o a uma grande cadei-
ra perto da lareira e fi cou quieto, esperando.

O Pastor acomodou-se confortavelmente no local 
indicado, mas não disse nada. No silêncio que se forma-
ra, apenas contemplava a dança das chamas em torno 
dos pedaços de lenha, que ardiam. Ao cabo de alguns 
minutos, o Pastor examinou as brasas que se formavam e 
cuidadosamente selecionou uma delas, a mais incandes-
cente de todas, e empurrou-a para o lado. Voltou então a 
sentar-se, permanecendo silencioso e imóvel. O anfi trião 

A melhor coisa que você pode dar ao inimigo é o seu perdão. Ao adversário, sua tolerância. Ao amigo, sua 
atenção. Ao fi lho, bons exemplos. Ao pai, sua consideração. A mãe, comportamento que a faça sentir orgulhosa. 
A todos os homens, caridade. A você próprio, respeito.

mas nem por isso abandone o seu jardim. Ame seu par, 
ou seja, aceite-o, valorize-o, respeite-o, dê afeto e ter-
nura, admire e compreenda-o. Isso é tudo. Ame!

A inteligência sem amor te faz perverso. A justiça 
sem amor te faz implacável. A diplomacia sem amor 
te faz hipócrita. O êxito sem amor te faz arrogante. 
A riqueza sem amor te faz avaro. A docilidade sem 
amor te faz servil. A pobreza sem amor te faz orgu-
lhoso. A beleza sem amor te faz ridículo. A autorida-
de sem amor te faz tirano. O trabalho sem amor te 
faz escravo. A simplicidade sem amor te deprecia. A 
oração sem amor te faz introvertido. A lei sem amor 
te escraviza. A política sem amor te deixa egoísta. A 
fé sem amor te deixa fanático. A vida sem amor já não 
tem mais esse nome. 

prestava atenção a tudo, fascinado e quieto.
Aos poucos a chama da brasa solitária diminuiu, até 

que houve um brilho momentâneo e seu fogo apagou-
se de vez. Em pouco tempo o que antes era uma festa de 
calor e luz, agora não passava de um negro, frio e morto 
pedaço de carvão recoberto de uma espessa camada de 
fuligem acinzentada.

Nenhuma palavra havia sido dita desde o proto-
colar cumprimento inicial entre os dois. O Pastor, an-
tes de se preparar para sair, manipulou novamente o 
carvão frio e inútil, colocando-o de volta no meio do 
fogo. Quase que imediatamente ele tornou a incan-
descer, alimentado pela luz e calor das brasas ardentes 
em torno dele. 

Quando o Pastor alcançou a porta para partir, o anfi -
trião disse: 

- Obrigado por sua visita Pastor e pelo belíssimo ensi-
namento. Voltarei às minhas atividades amanhã mesmo.

26 maneiras de 

fazer alguém feliz

Apaixone-se

1. Dê um beijo.
2. Um abraço.
3. Um passo em sua direção.
4. Aproxime-se sem cerimônia.
5. Dê um pouco de calor, do seu sentimento.
6. Sente-se perto e fi que ali algum tempo ou muito tempo.
7. Não conte o tempo de se dar.
8. Aprenda a burlar a superfi cialidade.
9. Sonhe o sonho, sem dúvidas.
10. Deixe o sorriso acontecer.
11. Rasgue o preconceito.
12. Olhe nos olhos.
13. Aponte um defeito com jeito.
14. Respeite uma lágrima.
15. Ouça uma história, ou muitas, com atenção.
16. Escreva uma carta, um e-mail.
17. Irradie simplicidade, simpatia, energia!
18. Observe as coincidências.
19. Não espere ser solicitado; preste um favor.
20.  Converse sério ou fi ado.
21. Conte uma piada, ache graça.
22. Ajude a resolver um problema.
23. Pergunte: Por que? Como vai? Como tem passado? O 
que tem feito de bom? O que há de novo?
24. Sugira um passeio, um bom livro.
25. Sugira um bom fi lme, ou mesmo um programa de te-
levisão.
26. Diga, de vez em quando: Desculpe! Muito grato! Não 
tem importância! Que há de se fazer? Dá-se um jeito!  

Apaixone-se defi nitivamente pelo seu sonho; o so-
nho de ninguém deve ser mais apaixonante que o seu.

Apaixone-se por sua família, mesmo que ela não seja 
do jeito que você planejou; ainda assim, ela é a sua família.

Apaixone-se pelo seu talento, mesmo que seu lado crí-
tico insista para realizar outras coisas, mais “convenientes”.

Apaixone-se mais pela viagem do que pela chegada 
ao seu destino; a primeira é garantida.

Apaixone-se pelo seu corpo, mesmo que ele este-
ja fora de forma, pois de “qualquer forma” ele é a única 
casa que você realmente possui.

Apaixone-se pelas suas memórias mais deliciosas. 
Ninguém pode tirá-las de você; elas são excelentes fon-
tes de inspiração em momentos de dor.

Apaixone-se por aquelas besteiras saudáveis que 
passam por sua mente entre um e outro momento de 
estresse; elas ajudam a sobreviver!

Apaixone-se pelas pessoas que estão ao seu lado na 
caminhada do dia-a-dia; a pessoa certa é aquela que 
está defi nitivamente do seu lado.

Apaixone-se pelo sol; ele é fi el, gratuito, absoluta-
mente disponível e dá prazer.

Apaixone-se por alguém; não espere alguém se 
apaixonar antes por você, só por garantia e segurança.

Apaixone-se pelo seu projeto de vida; acredite, a 
vida é só sua!

Apaixone-se pela dança da vida, que está sempre 
em movimento dentro da gente, mas que, por defesas, 
nós teimamos em aprisionar.

Apaixone-se mais pelo signifi cado das coisas que 
você conquistar do que pelo seu valor material.

Apaixone-se por suas idéias, mesmo que tenham 
dito que elas não serviam pra nada.

Apaixone-se por seus pontos fortes, mesmo que os 
pontos fracos insistam em fi car em alto relevo no seu 
cérebro.

Apaixone-se pela idéia de ser verdadeiramente feliz; 
felicidade encontra-se de sobra nas prateleiras de seus 
recursos interiores.

Apaixone-se pela música que você pode ser para 
alguém. Apaixone-se pelo ser humano! Apaixone-se 
defi nitivamente por você!

Apaixone-se rápido! O poder de decisão só perten-
ce a você.



Bolinho de 

mandioca fácil

Segredos culinários

DATAS
COMEMORATIVAS

O ideal é ser feliz e não perfeito.

1º - Dia de todos os santos
02 – Dia de fi nados
03 – Dia do Cabeleireiro
04 – Dia do Inventor
05 – Dia da Cultura e da Ciência, do Radioama-
dor e do Designer
07 – Dia do Radialista
08 – Dia do Radiologista e do Aposentado
09 – Dia do Hoteleiro
12 – Dia do Diretor de Escola
14 – Dia Nacional da Alfabetização
15 – Proclamação da República (1889)
17 – Dia da Criatividade
18 – Dia do Conselheiro Tutelar
19 – Dia da Bandeira Nacional
20 – Dia nacional da consciência negra, do Au-
ditor Interno, do Biomédico, do Esteticista e do 
Técnico em Contabilidade
21 – Dia da Homeopatia
22 – Dia do Músico
23 – Dia do Engenheiro Eletricista
25 – Dia do doador de sangue
26 – Dia do Ministério Público
27 – Dia do Técnico de Segurança do Trabalho
30 – Dia do Estatuto da Terra, do Síndico e do Teólogo

CURIOSIDADE
Como os gatos enxergam no escuro? 

Eles não enxergam. Eles enxergam melhor que nós em ambientes com pouca luz, pois são 
capazes de fazer refl etir raios de luz bem fracos. Quando eles aparecem brilhando no escuro, 

seus olhos estão refl etindo a pouca luminosidade do ambiente aparentemente escuro. E seus 
olhos são posicionados mais à frente em relação às suas cabeças do que os nossos, o que lhes 
dá um campo de visão mais abrangente.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas. 

Ingredientes

6 pedaços de mandioca/aipim cozido
2 ovos médios
2 colheres de óleo
1/2 xícara de leite
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher (café) de fermento
1 pitada de orégano
sal a gosto
1 frigideira com óleo

Modo de preparo: Em um recipiente, separe o 
aipim cozido e tire os fi apos. Amasse bem e re-
serve. Em outro recipiente, coloque a farinha, o 
sal, o orégano e o fermento. Junte os ovos e o 
óleo na mandioca e misture bem. Vá juntando 
aos poucos a mistura de farinha e o leite. O pon-
to da massa é semelhante ao ponto da massa de 
bolo. Coloque a frigideira com óleo no fogo e es-
pere esquentar para depois colocar a massa. Isso 
evita que a massa fi que encharcada de óleo. Frite 
os bolinhos por aproximadamente 5 minutos ou 
até eles fi carem dourados.

CULINÁRIA

Massas

13. Ao fazer massas fermentadas, tire uma pe-
quena porção, faça uma bolinha e coloque num 
copo com água. Quando a bolinha subir, a massa 
estará pronta para ir ao forno. 

14. Acrescente à massa de pizza uma batata 
cozida. A massa fi cará mais leve. 

15. Quando fi zer macarrão em casa, use um ca-
bide para secar a massa. 

16. Além do sal e do óleo, que normalmente 
vão à água para cozinhar o macarrão, acrescente 
também um galhinho de salsa. Assim, a macarro-
nada fi cará mais saborosa.

BIODÚVIDAS

DICAS ÚTEIS

Por que nós soluçamos?

O soluço é a contração involuntária do mús-
culo do diafragma, responsável pela respiração, 
causado por irritação no nervo frênico - o que 
ativa o diafragma. O soluço pode ser curado por 
um susto, que liberaria adrenalina e ativaria o tal 
nervo. Outra solução seria o banho gelado, que 
provocaria o mesmo efeito.

• Para verifi car a frescura do peixe, ponha o peixe 
inteiro num recipiente com água fria; se ele fl utuar, 
está fresco. 

• Para verifi car a frescura dos ovos, ponha o ovo 
em água fria; se fi car na horizontal está fresco. Se fi -
car na diagonal tem 3 ou 4 dias. Se fi car na vertical 
tem 10 dias. Se fl utuar está estragado.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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06 – Deus não te perguntará em que vizinhan-
ça vivias;

...te perguntará como tratavas teus vizinhos.
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides 

Montes.

Você sabe o que é tautologia? É o termo usado 
para um dos vícios de linguagem. Consiste na re-
petição de uma ideia, de maneira viciada, com pa-
lavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Veja 
na lista a seguir:

21 - fato real
22 - encarar de frente
23 - multidão de pessoas
24 - amanhecer o dia
25 - criação nova
26 - retornar de novo
27 - empréstimo temporário

Arroz

Por ter uma textura mais fi rme, o arroz integral tem os grãos mais duros e, por isso, requer um tempo 
maior de cozimento. Em média são necessários cerca de 45 minutos, bem como uma quantidade maior 
de água – em torno de quatro medidas de água para uma medida de arroz.

O arroz integral não precisa ser refogado, pois assim ele fi caria mais duro, aumentando o tempo de 
cozimento. Primeiro refogam-se os temperos e coloca-se a água para só depois colocar o arroz.

Para reduzir o tempo, o arroz integral pode ser feito em panela de pressão ou em panela convencio-
nal tampada. Ele difi cilmente fi cará empapado; portanto, não precisa se preocupar.

Quando o arroz integral está cozido, ele estoura, deixando aparecer uma parte branca no grão. Neste 
momento, desligue o fogo e deixe-o de repouso até ele fi car sequinho. Continua.

Nem todo mundo acerta o ponto de alguns pratos básicos na cozinha. Para não errar no preparo de 
pratos simples, daremos algumas dicas abaixo.

Dez perguntas que Deus fará

Armadilhas da língua 

portuguesa

Dicas para não errar no básico

LAZER E VARIEDADES

Remova pelos de 
animais e cabelos de 

seus móveis e carpete 
com um rodo.
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Administração promove caravana para doação de sangue

Fundação outorga troféus 

e presta homenagens

Enfermagem realiza III Simpósio da Liga de Curativos

Poupatempo Catanduva sedia exposição sobre Padre Albino

Alunos e professores do curso de Administração da 
FIPA saíram do Câmpus São Francisco em carreata até 
o Hemonúcleo no dia 23 de setembro para doação de 
sangue e cadastro de medula óssea. De acordo com o 
coordenador do curso, Prof. Antonio Agide Mota Junior, 
161 alunos e convidados compareceram para a doação, 
sendo que 134 somente para doação de sangue (123 
doaram pela primeira vez); 27 somente para cadastro 
para doação de medula óssea e 28 para doação de san-
gue e medula óssea. 

A atividade fez parte da XXVI Semana Monsenhor 
Albino.

Encontro Bairro-Escola O curso realizou dia 23 
de setembro, no Câmpus São Francisco, o 6º Encon-
tro Bairro-Escola de Responsabilidade Social com a 

Dia 22 de setembro, às 20h30, no Anfi teatro Padre 
Albino, a Fundação Padre Albino prestou homenagens 
promovendo a outorga dos troféus Fundação Padre Al-
bino e Monsenhor Albino.

O Troféu Fundação Padre Albino, que tem o obje-
tivo de, em reconhecimento aos méritos de membros 
da Fundação e seus funcionários, distinguir, exaltar e 
homenagear os mesmos, ainda em vida, apresentan-
do a eles o agradecimento pelos bons serviços presta-
dos e para que seu trabalho seja estímulo e exemplo 
para seus colegas e pessoas que se destacam com al-
gum ato em dedicação a Fundação, foi outorgado ao 
Prof. José (Zeca) Cione Neto. Educador Físico formado 
na USP/SP em 1970, tendo ainda cursado Pedagogia 
e especialização em Futebol e Treinamento Desporti-
vo em Basquete e Vôlei, Zeca foi admitido como pro-
fessor em 19/08/1974 na Escola Superior de Educação 
Física e Desportos de Catanduva/ESEFIC. No período 
de 01/07/1990 a 30/06/2002 exerceu o cargo de Diretor 
daquela faculdade. Em 01/05/2013, já nas Faculdades 
Integradas Padre Albino, foi Coordenador dos cursos de 
Educação Física - Licenciatura e Bacharelado de 2013 a 
2015 e em 14/05/2015 foi designado Coordenador do 
curso de Educação Física – Licenciatura.

O Troféu Monsenhor Albino, que tem o objetivo de 
homenagear e reconhecer os méritos de pessoas que, 
de alguma forma, colaboraram e auxiliaram Monsenhor 
Albino ou que colaborem e/ou trabalhem pela Fundação 
Padre Albino com o mesmo espírito benemérito e cristão 
de Monsenhor Albino, foi outorgado ao Dr. Geraldo Paiva 
de Oliveira, membro honorário da Fundação. Admitido 
no Conselho de Curadores da Fundação em 05/08/1982, 
Dr. Geraldo ocupou cargos na Diretoria Administrativa; 
Conselho de Curadores e Conselho Fiscal. Foi Diretor de 
Saúde e Diretor do Padre Albino Saúde.

Eleito presidente da Diretoria Administrativa de 
2009 a 2013, renunciou ao cargo em 2012, permane-
cendo no Conselho de Curadores, de onde se afastou 
em 2017. Dois fatos importantes marcaram a gestão do 
Dr. Geraldo na Diretoria Administrativa: os contatos ini-
ciais para obtenção de recursos para construção do Ser-
viço de Radioterapia, hoje em fase fi nal e que vai possi-
bilitar a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva, 
o pedido à Diocese de Catanduva para início do pro-
cesso de beatifi cação e canonização do Padre Albino e 
a transformação da Fundação em OSS para gestão do 
AME de Catanduva.

Após a solenidade houve um coquetel. A atividade fez 
parte da programação da XXVI Semana Monsenhor Albino,

O curso de Enfermagem da FIPA promoveu no 
dia 19 de setembro o III Simpósio da Liga de Curati-
vos com o objetivo de aprimorar o conhecimento dos 
acadêmicos e profi ssionais de enfermagem quanto 
ao tratamento de feridas. De acordo com a coordena-
dora do curso, Profª Drª Maria Cláudia Parro, “cuidar 
de clientes com feridas é um desafi o que as equipes 
multiprofi ssionais, principalmente no ambiente hos-

O Poupatempo de Catanduva sediou a exposição 
“Vida e obra de Padre Albino” de 18 a 29 de setembro. 
A exposição foi composta por seis quadros exposito-
res com 96 fotos, frente e verso, retratando fatos que 
contam a vida e obra de Padre Albino em Catanduva.

Olhando a exposição com atenção e perguntada se 
conheceu Padre Albino, a Srª Ana Valderis Aguilar Serpa 

Fundação na praça atende mais de mil pessoas

Todos os departamentos da Fundação Padre Albino 
participaram da atividade “Fundação Padre Albino na Pra-
ça”, encerramento da XXVI Semana Monsenhor Albino, no 
último dia 23 de setembro, levando orientações, ativida-
des, serviços e exames para a população gratuitamente.

Das 9h00 às 12h00, na Praça Monsenhor Albino, 
o evento contou com público rotativo de mais de mil 

pessoas que participaram das atividades 
como distribuição de mudas, exames de 
sangue, teste de glicemia, tipagem san-
guínea, aferição de pressão arterial, ava-
liação física, brincadeiras lúdicas para as 
crianças, apresentação de plantas medi-
cinais, avaliação de pés diabéticos, distri-
buição de brindes, prevenção de câncer 
de mama, útero e próstata, atendimento 
a empresas através de pré-diagnósticos, 
orientações jurídicas e de responsabi-
lidade social, distribuição de preserva-
tivos, prevenção de úlcera por pressão, 
fi sioterapia, dinâmica de higienização 
das mãos, campanhas educativas, distri-
buição de mudas de árvores, orientação 
para a terceira idade, coleta de dados es-
tatísticos, jogo “acerte o alvo”, avaliação 

nutricional, exame para anemia, sorteio para participa-
ção no Grupo de obesidade do PAS e apresentação da 
vida e obra de Padre Albino.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, 
José Carlos Rodrigues Amarante, disse que essa atividade 
simboliza o espírito da Semana Monsenhor Albino - fazer 
com que as pessoas não se esqueçam de Padre Albino.

presença de mais de cem convidados, quando foram 
apresentados os projetos de responsabilidade social 
do curso, com ênfase ao projeto “A inclusão digital ao 
alcance dos defi cientes visuais”. Emerson Faria, defi -
ciente visual, cantou em homenagem aos presentes. 
Fernanda de Souza Rocha, Coordenadora do Instituto 
dos Defi cientes Visuais de Catanduva (IDVC), ministrou 
palestra sobre a Responsabilidade Social e o Defi ciente 
Visual, apresentando os trabalhos realizados pelo IDVC, 
seu funcionamento e como se portar perante um defi -
ciente visual. Davi de Novais Batista, (defi ciente visual), 
abordou o tema “Vencendo barreiras”, falando sobre o 
dia-a-dia de um defi ciente visual. Ao fi nal os convida-
dos viram os defi cientes visuais presentes operarem os 
computadores no laboratório de informática.

As plantas medicinais atraíram muitas pessoas.

D. Ana Valderis vendo a exposição se lembrou de fatos sobre 
Padre Albino.

Dr. Geraldo, à esquerda, com o Troféu Monsenhor 
Albino, e Prof. Zeca Cione com o Troféu Fundação 
Padre Albino.

Divulgação

Divulgação

pitalar, vivenciam diariamente. Pacientes que possuem 
patologias como diabetes, insufi ciência vascular ou que 
apresentam dependência física de mobilidade quase 
sempre desenvolvem feridas e, certamente, a equipe 
de enfermagem é aquela que terá maior atuação com 
esses clientes”, informa.

Mesa redonda discutiu as contribuições da equipe 
multidisciplinar no tratamento de queimados.

disse que sim. Contou que seu avô, Ale-
xandre Chiodini, ia com Padre Albino 
aos sítios e fazendas pedir donativos. 
E contou um fato interessante. Padre 
Albino, seu avô e outros homens, certa 
vez, foram a uma fazenda, à noite, pedir 
donativos para a construção do Hospi-
tal Padre Albino. Não se sabe se o fa-
zendeiro não gostou da visita noturna, 
mas disse que não iria ajudar, pois se 
precisasse se hospital iria a Jaboticabal. 
Padre Albino agradeceu e foi embora. 
Passado um tempo, uma ala do hospi-
tal estava pronta e o fi lho do fazendei-

ro ia se casar, mas no dia suicidou-se. “Adivinha quem 
inaugurou a ala do hospital?”, disse D. Ana Valderis.

A Fundação Padre Albino confeccionou um folder 
com a história de Padre Albino desde o nascimento 
até sua morte, em 1973, incluindo a cronologia do 
processo de beatifi cação, que foi distribuído junto à 
exposição.

Imprensa/FPA
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FIPA recebe o selo de “IES 

socialmente responsável”
A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (AB-

MES) enviou às Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) o selo “IES 
Socialmente Responsável”, certifi cando-a, pela sétima vez consecuti-
va, como Instituição de Ensino Superior comprometida com a edu-
cação e com a sociedade pela realização de atividades  de extensão 
durante a Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior 
Particular entre 18 e 23 de setembro último, bem como das demais 
desenvolvidas no decorrer de 2017. O selo é válido por um ano (um 
ciclo da campanha), até outubro de 2018.

A FIPA participou da Semana da Responsabilidade Social 
com 137 projetos que envolveram 278 professores, 299 técnicos, 
5.959 alunos, com 9.394 atendimentos e 17.033 visitantes.

Esta vaga não é sua nem por um minuto

FIPA divulga edital para vestibular 2018, agendado

Cursos de aperfeiçoamento

Docentes da FIPA fazem palestras no Colégio Catanduva

Direito realiza curso de extensão

FIPA recebe docente de Portugal

X Congresso de Iniciação Científi ca

Lançamento de revista

O Núcleo de Educação Inclusiva/NEI da FIPA realizou 
novamente neste ano a campanha “Esta vaga não é sua 
nem por um minuto” no dia 21 de setembro. “O objetivo é 
divulgar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Defi ciên-
cia e também para sensibilizar os usuários do estaciona-
mento do Hospital Emílio Carlos/FIPA quanto ao respeito 
às vagas privativas da pessoa com defi ciência”, informou 
a coordenadora do NEI, Profª Drª Maria Rita Braga.

Para tanto foram “estacionadas” cadeiras de rodas nas 
vagas exclusivas dos estacionamentos do Câmpus Sede e 
Câmpus São Francisco com um cartaz sobre a campanha.

Nivelamento O Núcleo de Apoio ao Estudante 
(NAE) promoveu nos dias 16, 23 e 30 de setembro cur-
so de Nivelamento em Português, aberto para alunos e 
funcionários da FIPA.

O edital para o Vestibular 2018 das Faculdades In-
tegradas Padre Albino (FIPA) já está disponível no site 
www.fi pa.com.br Neste processo seletivo unifi cado a 
FIPA traz novidades: a facilidade para realização da pro-
va pelo candidato, que vai poder agendar dia e hora, e a 
abertura de vagas matutinas para três cursos. 

As inscrições estarão abertas de 01 a 15 de novembro 
de 2017 pelo site da FIPA. Após a inscrição e o pagamento 
do boleto o vestibulando deve acessar novamente o site e 
agendar a sua prova com local, dia e horário de sua prefe-
rência, dentro do prazo estipulado, de 20 a 30 de novem-
bro de 2017. Outro diferencial no vestibular é a aplicação 

O curso de Direito da FIPA iniciou no dia 30 de se-
tembro os cursos de aperfeiçoamento, que serão mi-
nistrado sempre aos sábados. Das 13 horas às 17 horas 
foram realizadas atividades voltadas ao planejamento 
e desenvolvimento de pesquisa científi ca com aula so-
bre “A elaboração do projeto de pesquisa científi ca” pela 
Profª Márcia Maria Menin, que demonstrou aos alunos 
os métodos para a confecção do Trabalho de Curso. No 
laboratório de informática, a Profª Ana Paula Polacchini 
de Oliveira coordenou e comandou a Ofi cina de pesqui-
sa bibliográfi ca, fornecendo aos mesmos alunos instru-
mentos adequados para o levantamento de referências 
teóricas, tendo como base os periódicos eletrônicos que 
possuem Qualis.

Os cursos são atividade integrada entre os núcleos de 
Pesquisa, Extensão e Trabalho de Curso. 

Docentes dos cursos de graduação da FIPA promove-
ram Ciclo de Palestras para os alunos do Ensino Médio do 
Colégio Catanduva. Eles falaram sobre os cursos, merca-
do de trabalho e segmentos da área de atuação.

As palestras foram: 25/09 – 10h – Curso de Biomedicina – 
Profª Andreia de Haro Moreno; 26/09 – 7h30 – Curso de Medi-
cina – Prof. Dr. Jorge Valiatti; 26/09 – 10h – Curso de Educação 

Dia 16 de setembro, o curso de Direito da FIPA ini-
ciou o III Curso de Extensão – Atualização e Aperfeiço-
amento dirigido a alunos dos 3ºs, 4ºs e 5º anos e com 
um total de nove aulas, sempre aos sábados. A primeira 
aula de Direito Constitucional foi ministrada pelo Prof. 
Herbert Luís da Costa.

No dia 30/09, o tema foi “Elaboração de um projeto 
de pesquisa e ofi cina bibliográfi ca”, com as Profas. Márcia 
M. Menin e Ana Paula Polacchini. A programação ainda 
tem: 07 e 28/10 – Direito Constitucional; 11 e 25/11 Direi-
to Administrativo; 21/10 e 18/11 – Processo Civil.

O diretor geral das Faculdades Integradas Padre 
Albino/FIPA, Dr. Nelson Jimenes, e o coordenador pe-
dagógico, Prof. Dr. Antonio Carlos Araújo, receberam a 
Profª Drª Maria de Lourdes G. Pereira, da Universidade 
de Aveiro (UA), Portugal. Ela, que é diretora do curso de 
Mestrado em Biologia Molecular e Celular e responsável 
pelo Laboratório de Histologia Animal da Universidade, 
ministrou curso na III Semana da Biomedicina da FIPA.

Com o tema “Nanopartículas e aplicações em Biome-
dicina”, o curso aconteceu nos dias 20 e 21 de setembro. 
A FIPA e a UA estão desenvolvendo projetos de pesquisa 
em conjunto e, em breve, poderão iniciar intercâmbio 
entre alunos para cursos de extensão e pesquisa.

A FIPA promove nos dias 30 e 31 de outubro o X Congresso de Iniciação Científi ca (CIC) e o IX Workshop de 
Pós-Graduação. As inscrições foram feitas de 25 de setembro a 23 de outubro.  O evento é aberto a docentes, gra-
duandos e pós-graduandos da FIPA.

O curso de Direito da FIPA promoveu o lançamento 
do volume 11 da sua revista anual “Direito e Socieda-
de: Revista de Estudos Jurídicos e Interdisciplinares” no 
dia 19 de setembro, no Câmpus São Francisco. Com 138 
páginas, o periódico traz artigos escritos por alunos e 
egressos, orientados por professores do curso. Entre os 
temas abordados estão “O papel da solução extrajudi-
cial de confl itos na construção da cidadania”, “A prote-
ção dos fi lhos menores após o fi m do vínculo afetivo 
existente entre os pais” e “O novo Código de Processo 
Civil e seu impacto no fenômeno da aplicação do Di-
reito sob a perspectiva constitucional e principiológica”.

A revista pode ser acessada em versão digital através 
do link: http://www.webfi pa.net/direito/index.php/revista

Colóquios Flávio Tartuce, Doutor em Direito, co-
ordenador da Escola Paulista de Direito, professor da 
pós-graduação da Fadisp e do LFG, autor de inúmeros 
livros e artigos doutrinários, com o tema “Transforma-
ções contratuais”, encerrou dia 15 de setembro, o II Co-
lóquios de Direito Civil e Processual Civil do curso de 
Direito. O II Colóquios foi iniciado com a palestra “Obri-
gação alimentar pós-divórcio”, por Mário Luiz Delgado, 
Doutor em Direito, diretor do IBDFAM (Instituto Brasilei-
ro de Direito de Família) e professor da Escola Paulista 
de Direito. A programação incluiu ainda palestras de 
João Ricardo Brandão Aguirre, Doutor em Direito, pre-
sidente do IBDFAM/SP, professor do Mackenzie e LFG e 
Luís Eduardo Simardi Fernandes, Mestre em Direito e 
professor do Mackenzie. 

da prova, que será digital, em laboratório de informática 
no Câmpus escolhido no momento do agendamento 
(Sede ou São Francisco), com duração de duas horas. O 
resultado da prova será divulgado no mesmo dia.

O vestibular agendado será válido para os cursos 
de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física 
– Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Enferma-
gem e Pedagogia. Os cursos de Educação Física – Ba-
charelado, Educação Física – Licenciatura e Enfermagem 
oferecem opções para os períodos matutino e noturno. 
O edital está disponível em http://www.webfi pa.net/fac-
fi pa/pdf/EditalAberturaVest.Unif.Agendado2018.pdf

Drª Maria de Lourdes Pereira ministrou curso 
na Semana da Biomedicina

A revista pode ser acessada em versão digital.

O objetivo é sensibilizar os usuários dos estacionamentos
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Física Bacharelado – Prof. Me Igor Augusto Braz; 27/09 – 7h30 
– Curso de Administração – Prof. Antonio Agide Mota Junior; 
27/09 – 10h – Curso de Educação Física Licenciatura – Prof. 
José Cione Neto; 28/09 – 7h – Curso de Enfermagem – Profª 
Drª Maria Cláudia Parro; 29/09 – 10h – Curso de Pedagogia – 
Profª Me. Fabiana Fiorim Checconi e 29/09 – 09h – Curso de 
Direito – Profª Drª Ivana Mussi Gabriel.
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Implantada pulseira identifi cadora de alergia no HEC

Os alunos do curso de Medicina da FIPA, integrantes 
da Liga da Dor, implantaram juntamente com os docen-
tes Dr. Luís Fernando Rodrigues Maria e Dr. Jaime João 
Jorge, anestesistas, e o representante de um laboratório 
de produtos químicos e farmacêuticos, Fábio Pita Nasci-
mento, a pulseira identifi cadora de alergia.

A pulseira está sendo entregue, desde o dia 20 de se-
tembro, aos pacientes do Ambulatório de Anestesia do 
Hospital Emílio Carlos (HEC) após a avaliação pré-anes-
tésica, no caso do paciente ser alérgico a algum fármaco. 

Segundo o Dr. Luís Fernando “a pulseira serve de aler-
ta para a equipe médica sobre a alergia do paciente, que 
é orientado a levar a pulseira no momento da interna-
ção, para reforçar a informação do prontuário, facilitan-
do a identifi cação do paciente com alergia”, afi rmou.

 A Liga da Dor é composta por alunos do 1º ao 4º 
anos de Medicina, com cerca de 45 membros. Os alu-
nos participam dos atendimentos no Ambulatório de 
Anestesia do Hospital Escola Emílio Carlos, sob a super-
visão desses docentes.

Medicina realiza

 I Simulado de Residência

Campanha do agasalho pró Recanto Monsenhor 

“Biblioteca solidária” no HEC

Mesa redonda esclarece sobre doação de medula óssea

Pedagogia promove 

brincadeiras na praça

Os alunos que integram o LC Fameca da IFMSA 
Brazil (Comitê Local da Fameca da International Fede-
ration Of Medical Student’s Association of Brazil) reali-
zaram o I Simulado de Residência no dia 16 de setem-
bro, no Câmpus Sede. O simulado, idealizado pelos 
próprios participantes do órgão,  teve como objetivo 
treinar os alunos para provas do tipo “OSCE” (Objec-
tive Structured Clinical Examination), muito usadas 
atualmente em concursos de Residência Médica e que 
fazem parte da rotina de avaliação do desempenho 
dos estudantes de 5ª e 6ª séries do curso de medicina 
da FIPA desde 2014.

No Simulado, os alunos tiveram 5 minutos para resol-
ver um caso clínico ou dar um diagnóstico e/ou aplicar 
um tratamento tendo a conduta avaliada por um Resi-
dente. Ao fi nal foi apresentada a solução de cada caso e 
livros de medicina sorteados entre os participantes.

Alunos do 1º e 2º anos do curso de Medicina 
da FIPA iniciaram, no dia 21 de setembro, o projeto 
Biblioteca solidária no HEC (Hospital Emílio Carlos). 
Eles receberam doações de livros do advogado Da-
niel Brida, arrecadados por ele durante um ano, e 
implantaram no corredor térreo do hospital o novo 
espaço com livros de todos os tipos para que os pa-
cientes possam aproveitar para leitura.  

Além de tornar a espera mais agradável, os inte-
ressados podem levar os livros para casa, mas com 
o compromisso de devolver para que outros tam-
bém os leiam. Aqueles que tiverem interesse tam-
bém podem contribuir com a Biblioteca solidária: 
basta colocar o livro que gostaria de doar nas es-
tantes do espaço reservado para a biblioteca, que 
fi ca ao lado do Laboratório de Análises Clínicas.

Na noite do dia 18 de setembro, o curso de Biomedi-
cina da FIPA iniciou a III Semana da Biomedicina com a 
realização de mesa redonda sobre o REDOME (Registro 
Nacional de Doadores de Medula Óssea).  A Biomédica 
do Hemocentro e do Instituto Adolfo Lutz de Rio Pre-
to, Mirella Fontana Batista Binhardi, as egressas Débora 
Patrícia Ribas Diniz e Jéssica Janaína Simiel, respectiva-
mente coordenadora do Banco de Sangue dos Hospi-
tais Padre Albino e Emílio Carlos e gestora do Banco de 
Sangue do Hospital São Domingos, o Prof. Dr. Manzélio 
Cavazzana Jr., Doutor em parasitologia pela USP, a Profª 
Ma Larissa Fávaro Marchi e a Profª Drª Maria de Lourdes 
G. Pereira da Universidade de Aveiros, Portugal, partici-
param dos debates.

Os alunos tiraram todas as dúvidas a respeito do 
REDOME e doações de sangue e medula. De acordo 

O curso de Pedagogia da FIPA levou para a Praça 
Monsenhor Albino, no dia 16 de setembro, jogos e brin-
cadeiras utilizando brinquedos fabricados pelos alunos 
do curso com materiais reciclados. A atividade atraiu 
crianças e adultos.

O objetivo foi divulgar para o público e a sociedade 
em geral as atividades desenvolvidas durante as ofi ci-
nas pedagógicas realizadas na Brinquedoteca e proje-
tos de extensão do curso de Pedagogia e proporcionar 
às crianças e famílias momentos de lazer utilizando 
recursos didáticos desenvolvidos na instituição pelos 
futuros pedagogos. As atividades envolveram brinque-
dos alternativos, brincadeiras utilizando brinquedos re-
cicláveis, leitura e dramatização de histórias.

O aluno teve 5 minutos para resolver o caso.

 A biblioteca recebe doação de livros.

Representantes do Maranhão e do Recanto Monsenhor Albino.

A pulseira facilita a identifi cação do paciente com alergia.

com dados apresentados durante a mesa redonda 
atualmente existem 57 mil cadastrados no Banco de 
Medula Óssea da região. O banco, que existe desde 
2001, realizou sete transplantes de medula compatí-
veis. No mundo existem 30 milhões de doadores e 4,5 
milhões no Brasil e uma fi la de 850 pacientes aguar-
dando transplante.

Para ser doador de medula é necessário apenas fa-
zer o cadastro e realizar uma pequena coleta de sangue. 
Os biomédicos presentes ressaltaram a importância da 
atualização do cadastro de quem é doador. Em muitos 
casos o doador não é encontrado devido a alterações 
de endereço e telefone, diminuindo ainda mais a chan-
ce de transplante. Para atualizar o cadastro a pessoa 
deve acessar http://redome.inca.gov.br/doador-atuali-
ze-seu-cadastro/

Os representantes da Rede Maranhão Supermer-
cados, Reginaldo Guehmas e Marlon Cainelli, entrega-
ram ao Recanto Monsenhor Albino dia 12 de setem-
bro, 36 caixas com roupas arrecadadas nas lojas de 
Catanduva e Santa Adélia na campanha do agasalho 
realizada em benefício daquela entidade de julho a 
agosto. As doações foram depositadas por clientes da 
rede em caixas sinalizadas nas entradas das lojas.
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 Doações

 O Recanto recebeu no dia 18 doação especial da 
Sociedade de Educação e Promoção Social Imaculada 
Conceição (SEPROSIC), através da XXXIX Olimpíada e 
42ª Semana Cultural promovida pelos alunos do Colé-
gio Nossa Senhora de Lourdes, da cidade de São Pau-
lo, quando foram feitas campanhas de arrecadação de 
alimentos e produtos de higiene. O Recanto recebeu 

2.022 fraldas geriátricas, 216 sa-
bonetes e 26 cremes dentais.

No dia 29 recebeu doações 
de 100 desodorantes rollon (50 
masculino e 50 feminino) das 
amigas do grupo Belas da Tarde,  
e doações da Campanha de arre-
cadação do Colégio Catanduva: 
26 shampoos, 19 condicionado-
res, talco, 09 desodorantes, 02 
caixas de cotonetes, 22 escovas 
de dente, 17 rolos de papel higi-
ênico, 680 sabonetes e 245 cre-
mes dentais. 

  O Recanto Monsenhor Albino 
está instalado no Km 04 da Rodo-
via “Dr. Alberto Lahós de Carvalho” 
(estrada Catanduva a Novaes), 
fone 17 – 3522-5234.

Divulgação
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Beatifi cação de Padre Albino: 

Positio foi protocolada no Vaticano
A Positio, conjunto de documentos e depoimentos 

sobre as virtudes cristãs de Pe. Albino, foi protocolada 
na Congregação das Causas dos Santos, no Vaticano, no 
dia 19 de outubro último, pelo Pe. José Luís Cassimiro, 
Vice-Postulador da Causa de Beatifi cação de Padre Al-
bino, e pelo Bispo da Diocese de Catanduva, D. Otacílio 
Luziano da Silva. O vice-postulador disse também que 
a nova biografi a de Pe. Albino, feita pelo Prof. Gaetano 
Passarelli, também está terminada e, depois de traduzi-
da, será impressa e divulgada no Brasil. “Saiu também, 
na Itália, uma publicação sobre a vida e obra de Pe. Al-

3ª Idade visita o Recanto 

e entrega doação

Educação Física faz doação para o 

Recanto Monsenhor Albino

Atendendo sugestões 

dos usuários SUS

Egressa da Biomedicina é selecionada para Pós-Graduação

Biomedicina inicia projeto Visita solidária

Primeiros socorros e acidentes no ambiente escolar

A Faculdade da 3ª idade do curso de Educação Físi-
ca – Licenciatura da FIPA visitou no dia 21 de setembro 
os internos do Recanto Monsenhor Albino para entre-
ga de arrecadação de sabonetes,  creme dental e açú-
car e para uma tarde de lazer junto aos moradores. Os 
alunos do curso de Educação Física – Bacharelado Luís 
Henrique, Brener e Welker realizaram atividades recre-
ativas. A visita fez parte da programação da Semana 
Monsenhor Albino.

Segurança O Sargento Vanderlei Francisco e a 
Cabo Renata da Polícia Militar abordaram os principais 
crimes cujos alvos são os idosos, entre eles trotes para 
depósitos de dinheiro, crédito no celular, abordagens 
em saídas de banco e aguardar carona do lado de fora 
de casa. Eles também deram dicas de segurança para 
as alunas. O encontro aconteceu dia 12 de setembro.

Doenças oculares O oftalmologista André Nasorri 
ministrou palestra dia 14 de setembro sobre as princi-
pais doenças oculares que afetam os idosos. Dr. André é 
egresso do curso de Medicina da FIPA e sua mãe, a pedia-
tra Maria Inês Nasorri, é aluna da Faculdade da 3ª idade.

Dentro das atividades da Semana Monsenhor Albi-
no, os alunos dos cursos de Educação Física - Bachare-
lado e Educação Física – Licenciatura da FIPA realizaram 
torneio desportivo no dia 19 de setembro nas quadras 
do Complexo Esportivo no Campus Sede. Inserido no 
contexto da Semana de Responsabilidade Social, pela 
qual a FIPA foi premiada com o selo da ABMES (Asso-
ciação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior), 
foram arrecadados leite e alimentos não perecíveis du-
rante o torneio que foram doados ao Recanto Monse-
nhor Albino.

As doações -248 litros de leite, 231 unidades de 
sabonete, 63 unidades de creme dental e 42 kg de ali-
mentos não perecíveis (arroz, feijão, macarrão, açúcar, 
café, farinha, sal e fubá) foram entregues a Irmã Maria 
do Rosário, enfermeira técnica do Recanto. 

Atendendo sugestões dos usuários SUS e traba-
lhando com um dos dispositivos da Política Nacional 
de Humanização, o acolhimento, a Fundação Padre Al-
bino, gestora do AME Catanduva, providenciou junto a 
Secretaria de Estado da Saúde, cobertura  e ambiência 
para os bancos de espera na área externa da Unidade.

O AME Catanduva atende usuários do SUS de 19 
municípios da região.

   Izabela Guerra, graduada em 2016 pelo curso de Biomedicina da FIPA, irá cursar mestrado nas Faculdades 
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP. Izabela prestou a prova, foi aceita e será orientada pela Profª Drª 
Alessandra Vicenzi Jager, do Departamento de Física e Química na área de Química Analítica. No curso de Biome-
dicina, Izabela desenvolveu projeto de Iniciação Científi ca e Trabalho de Conclusão de Curso sob orientação da 
Profª Wanessa Medina.

O curso de Biomedicina da FIPA iniciou o projeto 
Visita Solidária dia 18 de setembro, na Semana Monse-
nhor Albino. Alunos do curso, acompanhados pelo Prof. 
Daniel Henrique Gonçalves visitaram pacientes inter-
nados no Hospital Emílio Carlos (HEC) em tratamento. 
Segundo o professor, o projeto será estendido durante 
todo o ano. “É uma grande oportunidade de fazermos 
companhia para essas pessoas. Conversamos, conta-
mos histórias, fazemos companhia para pacientes que 
muitas vezes não recebem nenhuma visita. Tentamos 
descobrir o que aquele paciente gostaria para tornar a 
recuperação dele no hospital melhor”, informa.

Vila São Vicente O curso foi dia 21 de setembro ao 
Lar São Vicente de Paula para aplicar testes de glicemia 
nos internos. Acompanharam o Prof. Daniel Henrique 
Gonçalves a aluna Gillian Marcondes e a egressa do cur-
so e discente da pós-graduação Luana Bovolenta, que 
realizaram 56 exames. A atividade fez parte da Semana 
Monsenhor Albino.

Exames Alunas do curso, sob supervisão da Profª 
Drª Andreia Moreno, realizaram tipagem sanguínea, 
teste de glicemia e aferiram a pressão dos funcionários 
da FIPA. 48 pessoas participaram da atividade que fez 
parte da programação da Semana Monsenhor Albino.

Análise da água Alunos do curso coletaram e fi ze-
ram a análise físico-química e microbiológica da água 

No dia 20 de setembro, a Enfermeira Francieli Cata-
rucci ministrou palestra para os alunos do curso de pe-
dagogia da FIPA sobre a importância do conhecimento 
em primeiros socorros e a prevenção de acidentes no 
ambiente escolar.

De acordo com a especialista, dados do Ministério 
da Saúde apontam os acidentes como a principal cau-
sa de morte de crianças de um a 14 anos no Brasil. As 

 Os alunos aprenderam técnicas de primeiros socorros.

O projeto será estendido durante todo o ano.

Os coordenadores dos cursos entregam os alimentos 
à Irmã Maria do Rosário.

de Departamentos da Fundação Padre Albino. Foram 
realizadas as análises de pH, cloro livre, alcalinidade, 
dureza e pesquisa de coliformes, de acordo com a le-
gislação vigente. Os resultados indicaram conformida-
de quanto aos parâmetros físico-químicos analisados e 
ausência de coliformes, estando, portanto, aprovadas 
quanto a potabilidade. As coletas foram feitas no HPA, 
HEC, FIPA, FAECA, Recanto Monsenhor Albino e Colégio 
Catanduva, acompanhadas pelo Prof. Daniel Henrique 
Gonçalves, e as análises pela Profª Drª Andréia Moreno.

principais causas são: de 0 a 3 meses, queima-
duras, sufocação, intoxicação medicamentosa, 
aspiração de alimentos e quedas; de 4 a 6 me-
ses, quedas, queimaduras, ingestão e aspiração 
de pequenos objetos, enforcamento em berço 
e intoxicação; de 7 a 12 meses, quedas de ob-
jetos sobre a criança, quedas de lugares altos, 
intoxicação, ingestão de corpos estranhos, 
queimaduras com líquidos e objetos quentes 
(cozinha); de 1 a 3 anos, quedas de lugares altos, 
quedas de objetos sobre a criança, queimadu-
ra na cozinha, afogamento, ingestão de corpos 
estranhos, traumatismo dentário, cortes e per-
furações, choque, intoxicação; de 3 a 6 anos, aci-
dentes esportivos, acidentes automobilísticos, 
afogamento, traumatismo dentário, intoxicação, 
queimadura e trânsito. O Ministério da Saúde 
informou que todos os anos cerca de 3,8 mil 

crianças de um a 14 anos morrem vítimas de acidentes 
e outras 117 mil são hospitalizadas no Brasil; o maior nú-
mero para mortes está na faixa etária de 1 a 4 anos (1.235 
crianças) e para internações de 5 a 9 anos (42.555).

Após a apresentação dos índices, Franciele ensinou 
técnicas de primeiros socorros para cada tipo de aci-
dente no ambiente escolar que podem ser aplicadas 
até o socorro adequado chegar ao local.

Divulgação

bino”, completou.
Pe. José Luís disse que a Positio será analisada por 

comissão de teólogos, depois por bispos e cardeais e 
por último pelo Papa Francisco, que pode proclamar a 
bem-aventurança do Padre Albino, sendo apresenta-
do como Venerável, o segundo passo no caminho da 
santifi cação.

Para a beatifi cação de Padre Albino será necessária 
a comprovação de um milagre. Pe. José Luís adiantou 
que há alguns casos que ainda não podem ser divulga-
dos e estão sendo analisados como possíveis milagres.
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BRONCOSCOPIA

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

CARDIOLOGIA

•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

CIRURGIA GERAL

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

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

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

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS

•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. 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

CIRURGIA VASCULAR  E ANGIOLOGIA

•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179

CLÍNICA MÉDICA

•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

DERMATOLOGIA 

•Drª Ana Flávia  Dias Pattini - Rua Maranhão, 1405 - Fones 3525-3139 e 3525-3503

DOENÇA DO SONO

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

ELETROCARDIOGRAFIA

•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA

•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA

Instituto Jorge de Medicina

•Dr. Bruno C. Sabino  - Rua 13 de Maio 1269  -  Tel: (17) - 3522-5396

NEFROLOGIA

•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Farid Felício Casseb Neto - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

NEUROLOGIA CLÍNICA

(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a e potenciais evocados audivo e visual.

•Dr. Gustavo de Almeida Herrera  - •Dr. Emílio Herrera Júnior

 Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografi a 

computadorizada e mapeamento cerebral.

•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583

NUTROLOGIA

Obesidade e emagrecimento

•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO

•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051

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
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin - 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

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. 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

Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº
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Apresentação de trabalhos em evento internacional Yoga e pilates para 

funcionáriosNo período de 07 a 10 de setembro 
último, no Centro de Convenções Re-
bouças, em São Paulo, as docentes do 
curso de Enfermagem FIPA Profª Drª 
Maria Cláudia Parro e Profª Ma Luciana 
Braz de Oliveira Paes participaram do 
8th International Meeting of Child and 
Adolescente Health onde apresentaram 
oralmente os trabalhos “Training propo-
sal of children education professionals in 
obstruction of airways by strange body” 
e “Delayed cord clamping and the pre-
vention of anemia during childhood”. Por 

norma do evento, elas também apresen-
taram os trabalhos em formato pôster 
no idioma português.

Simpósio Dia 12 de setembro, no 
IMES/FAFICA, o docente do curso Prof. 
João César Jacon e graduandos da 2ª 
e 3ª séries participaram do I Simpósio 
Científi co Profª Maria Heleny Fabbri de 
Araújo – Ética e Responsabilidade Social. 
Eles apresentaram quatro trabalhos na 
forma de pôster.

Direito Nos dias 21 e 22 de setembro, 
a egressa Leila Renata Ramires Masteguin 

e o Prof. Kléber Henrique Saconato Afon-
so, do curso de Direito da FIPA, participa-
ram do “II Seminário Internacional: (Re)
pensando o Trabalho Contemporâneo: O 
trabalho em tempos de crise no Brasil e 
na América Latina”, realizado na cidade de 
Ribeirão Preto/SP pela Faculdade de Ciên-
cias Humanas e Sociais – UNESP/Franca e 
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo – FDRP/USP. 
Eles apresentaram oralmente o trabalho 
“A monetização da saúde do trabalhador 
e sua repercussão na sociedade”.

O RH da Fundação Padre Albino, em 
parceria com o SESC Catanduva, reali-
zou no dia 28 de setembro, na sala D2 
da FIPA, atividades corporais de yoga e 
pilates para todos os funcionários. A Se-
mana Move, que pretende estimular as 
pessoas na prática de atividades físicas, 
teve duas turmas: das 14h30 às 15h30 e 
das 15h30 às 16h30.

No dia 26 o SESC realizou essa ativi-
dade no Hospital Padre Albino.
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1880 visitantes participam da VESTFIPA 2017

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) promo-
veram durante os dias 03 e 04 de outubro a VESTFIPA, 
a sua feira do vestibular, que em sua 6ª edição recebeu 
33 escolas de 18 cidades, num total de 1880 visitantes, 
para conhecerem suas instalações e os oito cursos de 
graduação oferecidos. Os alunos participaram de visita 
monitorada pelo Câmpus Sede onde conheceram as sa-
las de aula e laboratórios; no Complexo Esportivo Prof. 
Ivo Dall’Aglio todos os cursos desenvolveram atividades; 
a animação fi cou por conta da dupla Duda e Neto.

Muitos alunos demonstraram interesse pelos cursos 
da área de saúde e o Laboratório de Anatomia foi o mais 
comentado. O estudante Lucas Antonio Zango, da EE Ca-
pitão Horácio A. do Nascimento, de Tabapuã, quer cur-
sar Educação Física. “Gostei muito da academia e da sala 
de espelhos, quero ser professor de dança e a faculdade 

tem uma boa estrutura para isso”, comentou. A aluna Jés-
sica Batista da EE Profª Elmira Goulart Pereira, de Cajobi, 
quer cursar administração e buscou a FIPA pela excelen-
te nota que o curso tem no ENADE. Já a colegial Marina 
Pizoni, do Colégio Catanduva, está se preparando para o 
vestibular de Medicina. “Gostei de toda a estrutura, prin-
cipalmente das salas de aula e laboratórios”.

De acordo com o Prof. Osor, da EE Gabriel Hernandes, 
da cidade de Ariranha, “os alunos têm muitas dúvidas so-
bre qual carreira seguir e a Feira mostra o que eles vão 
vivenciar em cada curso”. Para a Profª Elenice Marazzi, da 
EE Joaquim Alves Figueiredo, de Catanduva, “os alunos 
fi cam mais próximos da universidade e essa integração 
é importante porque muitos não acreditam que podem 
prosseguir com os estudos e ver a realidade de perto; tirar 
as dúvidas é motivador para eles”, afi rmou.

Direito realiza o IV Seminário

 Integrado de Pesquisa e Extensão

Programa 5S: HPA inicia plant tour

Educação Física Licenciatura 

participa da Semana Move

O curso de Direito da FIPA realizou no dia 19 de se-
tembro o IV Seminário Integrado Pesquisa e Extensão, 
onde foi apresentado balanço geral das atividades de-
senvolvidas nas coordenações de Pesquisa e Extensão.

Na abertura, a Profª Ana Paula Polacchini de Oli-
veira ressaltou a importância da Pesquisa e Extensão 
caminharem juntamente com o Ensino e transmitiu 
um panorama geral das atividades desenvolvidas e 
programadas até o fi nal do ano. Os alunos apresenta-
ram os projetos e fi zeram relatos de suas experiências.

Atualmente o curso de Direito conta com dez gru-
pos de Pesquisa e Extensão, composto por alunos e 
egressos, que se reúnem semanal ou quinzenalmente 
com os professores responsáveis, que lhes distribui e 
dirige atividades.

No mês de setembro, a direção do Hospital Padre 
Albino realizou um plant tour, visita sistemática, sem 
data, nem hora marcada, visando reconhecer o padrão 
do programa 5S. Na ocasião, o administrador do hos-
pital, Rogério Bartkevicius, e a gerente assistencial/
membro do Comitê Gestor, Adriana Bianchi Tanaka, 
evidenciaram as melhorias na estrutura física, sendo 
a equipe interna da marcenaria enaltecida pelo traba-
lho realizado nos diferentes setores.

Entre os setores visitados, o Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar, o Serviço de Higiene e Limpeza e 
a Farmácia. Todos os setores citados realizaram altera-
ções no layout para a melhoria do fl uxo e da ambiência. 
Além disso, os compartimentos como, por exemplo, as 
divisórias e os armários foram planejados, de acordo 
com as necessidades das unidades, o que proporcio-
nou mais organização.

De acordo com Rogério, grandes avanços foram per-
cebidos. “A motivação dos colaboradores, o senso de res-
ponsabilidade das equipes, a limpeza dos espaços, entre 
outras melhorias, puderam ser percebidas”, conta.

O colaborador Claudemir Curan foi homenageado 
pelos serviços prestados e pela contribuição com a me-
lhoria contínua. 

O programa 5S é coordenado pelo Núcleo da Qua-
lidade e trabalha os sensos da utilização, organização, 
limpeza, saúde e autodisciplina. A metodologia 5S 
surgiu na década de 50, no Japão, e propõe melhorias 
que incluem desde a organização dos setores de tra-
balho até a padronização dos processos.

No dia 26 de setembro, as turmas do 1º e 2º anos 
do curso de Licenciatura em Educação Física da FIPA, 
a convite do SESC/Catanduva, participaram do projeto 
Semana  Move, em que estão sendo desenvolvidas ati-
vidades físicas e desportivas. De acordo com o coorde-
nador do curso, Prof. Esp. José Cione Neto, “as ativida-
des desenvolvidas e vicenciadas pelos alunos da FIPA, 
neste dia, foram relacionadas às práticas da ginástica 
multifuncional e práticas aquáticas”, informou.

A Semana Move aconteceu de 23 a 30 de setembro 
com o objetivo de promover a prática de esportes e de 
atividades físicas.

Treinamento para setores de Enfermagem do HEC

Nos dias 05, 06, 19 e 20 de setembro a Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e o Serviço Espe-
cializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT) promoveram treinamentos nos 
setores de Enfermagem do Hospital Emílio Carlos nos 
períodos da manhã, tarde e noite.

Os temas abordados pela enfermeira Rosana Mar-
celino Braz, da CCIH, e pelos técnicos de segurança do 
trabalho Carlos Henrique Ornellas e Maria Cecília Diniz 
foram Uso de EPI’s, NR32, Mapa de risco, Precaução e 
isolamento.

Recanto realiza a Semana do Idoso

O Recanto Monsenhor Albino realizou a Semana do Ido-
so de 24 a 30 de setembro com várias atividades e passeios.

No dia 25, às 14h30 foram comemorados os ani-
versários dos idosos do mês de setembro, com lanche 
da tarde especial e bolo doce doado pela Srª Gislaine 
Siqueira. No dia 26, os idosos foram ao shopping, com 
café da tarde no Burger King e sorvete na Ice Creamy, 
doados pelos benfeitores Marcos Mastrocola Figuei-
redo e Janete Boso. Os idosos que não puderam ir ao 
passeio tiveram lanche com hamburguer e refrigerante, 
sendo que os 150 pães foram doados pela Panifi cadora 
Mazzi. No dia 27, lanche especial seguido de baile Anos 
60; no dia 28, pastel e guaraná com a Equipe de Enfer-
magem; no dia 29, missa no período da manhã e à tarde 
passeio na sorveteria Delícias de Verão.

No encerramento, dia 30, almoço especial e à tarde 
café com prosa e moda de viola com familiares.

Vários temas foram abordados no treinamento.
Equipe da Qualidade, Sr. Curan e integrantes da 
administração hospitalar

Divulgação

Comunicação/HPA

Visita aos laboratórios.

Duda e Neto Alunos foram atendidos por alunos.

Os idosos no shopping.

Rede Sociais

Rede Sociais

Divulgação

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

Câmaras municipais da região conhecem o projeto do HCC

Feira literária pró HCC

Pedagogia realiza 

pedágio solidário pró HCC

Projeto Passar

Dando continuidade às visitas às Câmaras municipais 
da região, o Diretor de Captação de Recursos da Funda-
ção, Nelson Lopes Martins, visitou as cidades de Novo 
Horizonte, Pirangi, Embaúba e Paraíso. Ele apresentou 
aos vereadores o projeto, falou sobre a construção do 
Serviço de Radioterapia e da campanha para arrecadar 
os recursos necessários para o término da obra e, assim, 
viabilizar o Hospital de Câncer de Catanduva.

No dia 02 de outubro ele foi à reunião da Câma-
ra Municipal de Novo Horizonte sendo recebido pelo 
presidente Nélson Luís Benevenuto e pelos vereadores 
Roberto Melchiori, Sonia Maria Pasiani Canato, José Ro-
berto de Oliveira Souza, Amílcar Raphe, Antonio Dejair 
da Silva, Leandro Tadeu Lança, Douglas Alex Pedro, Cel-
so Andrade Junior, Ideval Rogério Cardoso, Ivone Magri 
Ruiz, Tiago da Silva Marins e Cléber da Rosa Moreira. A 
secretária municipal de Saúde, Marcela Girotto Troncoso, 
estava presente à sessão.

No dia 26 de setembro, na Câmara de Pirangi, ele foi 
ouvido pela presidente Ângela Busnardo e pelos vereado-
res Douglas França Aires Scardelato, Fábio Cola de Lima, 

O curso de Direito da FIPA promoveu a Feira Literária 
“Espalhe Histórias” em benefício do Hospital de Câncer 
de Catanduva/HCC. O projeto foi iniciado dia 23 de se-
tembro durante a “Fundação Padre Albino na praça”. 

A Feira Literária aconteceu também nos dias 30 e 
31/10 e 01/11 no Câmpus São Francisco, onde livros fo-
ram vendidos por valores bem abaixo do mercado e toda 
a renda arrecadada com a venda será doada ao HCC.

O curso de Pedagogia da FIPA, através do projeto “La-
ços universitários”, realizado na Semana Monsenhor Albi-
no na atividade Fundação Padre Albino na praça no dia 
23 de setembro, arrecadou R$ 1.822,60 para o Hospital 
de Câncer de Catanduva/HCC.

Os professores doaram brigadeiros, vendidos na praça, 
assim como fi tinhas, semelhantes às do Senhor do Bonfi m. 
Os alunos também pediram doação em dinheiro no sinaleiro.

O Projeto Passar, do curso de Pedagogia da FIPA, rea-
lizou curso preparatório para o processo seletivo da Se-
cretaria de Educação de Catanduva que aconteceu dia 
1º de outubro. O projeto abriu 60 vagas, sendo 50 para 
egressos da FIPA e 10 para o público em geral, no valor 
de R$ 150,00 e R$ 230,00 respectivamente. No dia 30/09, 
um dia antes do concurso, o projeto Passar realizou simu-
lado geral, no valor de R$ 20,00 com aplicação de ques-
tões e correção após o tempo estipulado para a prova.

O montante arrecadado com as inscrições e as horas/
aula dos professores, R$ 5.110,00, foi doado para o Hos-
pital de Câncer de Catanduva (HCC). 

Abraço das rádios ao HCC divulga 
o projeto e arrecada recursos

Vencedor de concurso de redação doa prêmio ao HCC

O inédito projeto “Rádio Abrace HCC”, realizado dia 
23 de setembro na Praça Monsenhor Albino, em Catan-
duva, para simbolizar, através da união das emissoras, 
que a comunidade está apoiando o projeto do Hospital 
de Câncer de Catanduva da Fundação Padre Albino, no-
vamente foi um sucesso.

Neste ano seis emissoras de rádio de Catanduva - 
Band FM, Jovem Pan FM, Nativa FM, Ondas Verdes FM, 
Difusora FM e VOX FM fi caram das 9h00 às 11h30 na 
praça ao vivo, em cadeia, transmitindo a mesma pro-
gramação especial e divulgando informações sobre o 
HCC, depoimentos de pacientes, ex-pacientes, médi-
cos, profi ssionais da saúde, doadores, colaboradores 
e o 0500. Somente nessas mais de duas horas de pro-

Vinícius Tanzi Godoy Bueno, 10 anos e aluno do 
Colégio Jesus Adolescente, venceu na sua escola, com 
a redação “Albino, menino divino”, o concurso sobre a 
vida e obra de Padre Albino promovido pelo Colégio 
Catanduva na Semana Monsenhor Albino. O garoto 
doou seu prêmio de R$ 80,00 para o Hospital de Câncer 
de Catanduva. “Quero fazer o que Padre Albino fazia: 
ajudar as pessoas”, justifi cou Vinícius.

O concurso contou com a participação de 16 esco-
las públicas e particulares de Ensino Fundamental, faixa 
etária de 9 a 10 anos. De acordo com o regulamento, 
a escola deveria selecionar a melhor redação, indepen-
dente do número de classes do 5º ano. Não houve clas-
sifi cação de redação na premiação; as redações selecio-
nadas foram premiadas com R$ 80,00 e sorteados dois 
brindes para os alunos presentes na premiação.

O diretor geral das Faculdades Integradas Padre 
Albino, Nelson Jimenes, leu a redação da aluna Ellen 
Romero Reia, da EMEF Profª Graciema Ramos da Silva, 

gramação as emissoras arrecadaram R$ 7.300,00 e mais 
uma doação de mil reais em vidros. 

O presidente da Diretoria Administrativa da Fun-
dação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amaran-
te, agradeceu a iniciativa das emissoras. Para ele, as 
campanhas já não pertencem mais à Fundação Padre 
Albino, mas a toda comunidade, a todos que de uma 
maneira ou de outra serão benefi ciados por mais esse 
serviço. Por isso, destacou a importância desse projeto 
desenvolvido pelas emissoras de rádio de Catanduva.

O evento teve cobertura e divulgação da Diário Pai-
néis, jornal O Regional e SBT Interior, que entrevistou 
Dr. Amarante diretamente da praça para o seu jornal 
das 12h30.

que representou todas as selecionadas. O presidente da 
Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Ro-
drigues Amarante, sorteou o prêmio especial – um kit 
escolar, ganho por Matheus Henrique Jaime Silva, e a 
bicicleta, ganha por Arthur de Oliveira Fajardo.

Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Ma-
ria de Fátima Lanfredi dos Santos, Roque Donizeti Câma-
ra, Rorivaldo Otávio das Chagas e Sidney Zósimo Vidotti, 
que demonstraram interesse em montar uma equipe 
para realizar eventos na cidade para o HCC. A presidente 
Ângela Busnardo vai indicar um voluntário para coorde-
nar e organizar os eventos. O prefeito Luiz Carlos de Mo-
raes também estava presente.

 A Câmara de Embaúba ele visitou no dia 18 de se-
tembro sendo recebido pelo presidente Adauto dos 
Santos e vereadores Benedito Luís Venâncio; Edeir Fer-
reira da Silva; Gilson Soares; Luciana Silva Cardoso; Luiz 
de Jesus Lujan; Pedro José da Costa; Rosemeira Bardella 
Bertati e Sérgio Ricardo Evangelista.

No dia 20 de setembro as informações foram para 
Luan Maycon Alcântara, presidente, e os vereadores Fá-
bio Augusto Bandeira, Antonio Marcos Bianchini (Chi-
na), Maria Isabel Irano Gonsalves, Osmar Lucas Mialichi, 
José Roberto Bernardo, Luiz Carlos Rosa, Nivaldo da 
Silva e Sérgio da Silva Costa, que compõem a Câmara 
Municipal de Paraíso.

A Fundação Padre Albino precisa captar R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para terminar o 
Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do 
Hospital de Câncer de Catanduva. Confi ra o que foi arre-
cadado até 30/09/17:

Eventos e doações ......................................................R$1.509.144,89
Doações através do site .................................................R$ 30.208,05
Doações através do 0500 ................................................ R$ 1.385,00
Doações através da conta de energia elétrica.....R$ 195.831,50
Telemarketing ..............................................................R$ 1.095.260,10
Nota Fiscal Paulista ....................................................... R$ 283.399,27

TOTAL R$ 3.1150.225,81

Captômetro

Faltam R$ 1.884.774,19

Locutores representantes das emissoras que abraçaram o HCC.

A feira foi iniciada na Praça Monsenhor Albino.

Brigadeiros e fi tinhas foram vendidas na praça.

 Vinícius Bueno, com Dr. Amarante: ajudar as pessoas 
como fazia Pe. Albino.
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