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CORREIOS

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

FIPA comemora um ano com excelentes avaliações
dos cursos de Administração e Direito

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) completaram
um ano dia 11 passado. Além da sua avaliação, que lhe atribuiu
conceito Bom, as Faculdades Integradas comemoram as excelentes
avaliações dos seus cursos de Administração e Direito, divulgadas
recentemente pelo MEC. Página 13.

Aulas teóricas da Educação Física são
transferidas para o campus sede das FIPA

As Faculdades Integradas Padre Albino realizaram dia 15 de abril
uma rápida solenidade, seguida de confraternização, para receber os
alunos do noturno do curso de Educação Física que, juntamente com
os alunos do matutino, passaram a ter aulas teóricas no campus sede,
na Av. São Vicente de Paulo, 1455. As aulas práticas continuarão no
Conjunto Esportivo por mais algum tempo. Página 14.

IMPRENSA/FPA

Pacientes do HEC ganham biblioteca móvel

Pe. Edinho e voluntária preparam a biblioteca para visi-
tar pacientes.

Os pacientes internados no Hospital Escola Emílio Carlos
têm à disposição livros e revistas graças à implantação, pela Pas-
toral da Saúde, do projeto “Biblioteca Móvel”. Página 09.

A meta da Fundação é a transferência paulatina de todos
os cursos para o campus sede.

ARQUIIVO

PESQUISA O curso de Administração realizou dia 29 de março a
sua III Mostra de Pesquisa. O objetivo foi divulgar a prática da pes-
quisa e despertar o interesse pela investigação científica. Página 07.

Padre Albino - 90 anos de Catanduva!

O Museu Padre Albino promoveu, de 1º a 30 de abril, na Sala
da Imagem e do Som, a exposição fotográfica “Padre Albino - 90
anos de Catanduva”, com cerca de 130 fotos. A exposição teve tam-
bém por objetivo mostrar que Padre Albino foi um realizador e con-
tinua até hoje a ser um protetor de Catanduva. Página 06.

SIMULADO Dia 03 de abril o Hospital Escola Emílio Carlos
foi palco de um simulado de incêndio. O Serviço Especializado
em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e o comando
do Corpo de Bombeiros de Catanduva classificaram como mui-
to bom o resultado do exercício. Página 08.

Nova máquina para o Serviço de Hemodiálise
Graças aos recursos recebidos da população de Catanduva e

região através da sua Central de Telemarketing, a Fundação Padre
Albino adquiriu para o Serviço de Hemodiálise do Hospital Padre
Albino uma nova máquina. O Serviço passa a contar, agora, com
17 máquinas. Página 09.

O simulado contou com funcionários do hospital, bom-
beiros e integrantes do SAMU.

IMPRENSA/FPA

MUSEU
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Código de Ética dos índios norte-americanos
Levante com o Sol para orar.
Ore sozinho. Ore com freqüência.
O Grande Espírito o escutará, se você ao

menos, falar.
Seja tolerante com aqueles que estão per-

didos no caminho.
A ignorância, o convencimento, a raiva,

o ciúme e a avareza, originam-se de uma alma
perdida.

Ore para que eles encontrem o caminho
do Grande Espírito.

Procure conhecer-se por si mesmo.
Não permita que outros façam seu cami-

nho por você.
É sua estrada, e somente sua. Outros po-

dem andar ao seu lado, mas ninguém pode
andar por você.

Trate os convidados em seu lar com muita
consideração. Sirva-os o melhor alimento, a
melhor cama e trate-os com respeito e honra.

Não tome o que não é seu.
Seja de uma pessoa, da comunidade, da

natureza, ou da cultura.
Se não lhe foi dado, não é seu.
Respeite todas as coisas que foram colo-

cadas sobre a Terra. Sejam elas pessoas, plan-
tas ou animais.

Respeite os pensamentos, desejos e pa-
lavras das pessoas.

Nunca interrompa os outros nem ridicu-
larize, nem rudemente os imite. Permita a
cada pessoa o direito da expressão pessoal.

Nunca fale dos outros de uma maneira
má. A energia negativa que você colocar para
fora no universo voltará multiplicada  a você.

Todas as pessoas cometem erros. E to-
dos os erros podem ser perdoados.

Pensamentos maus causam doenças da
mente, do corpo e do espírito. Pratique o oti-
mismo.

A natureza não é para nós, ela é uma parte
de nós. Toda a natureza faz parte da nossa
família terrenal.

As crianças são as sementes do nosso
futuro. Plante amor nos seus corações e
ágüe com sabedoria e lições da vida. Quan-
do forem crescidos, dê-lhes espaço para
que cresçam.

Evite machucar os corações das pes-
soas. O veneno da dor causada a outros
retornará a você.

Seja sincero e verdadeiro em todas as si-
tuações. A honestidade é o grande teste para
a nossa herança do universo.

Mantenha-se equilibrado. Seu corpo Es-
piritual, seu corpo Mental, seu corpo Emo-
cional e seu corpo Físico: todos necessitam
ser fortes, puros e saudáveis.

Trabalhe o seu corpo Físico para fortale-
cer o seu corpo Mental.

Enriqueça o seu corpo Espiritual para
curar o seu corpo Emocional.

Tome decisões conscientes de como você
será e como reagirá.

Seja responsável por suas próprias ações.
Respeite a privacidade e o espaço pes-

soal dos outros.
Não toque as propriedades pessoais de

outras pessoas, especialmente objetos reli-
giosos e sagrados. Isto é proibido.

Comece sendo verdadeiro consigo
mesmo. Se você não puder nutrir e ajudar
a si mesmo, você não poderá nutrir e aju-
dar os outros.

Respeite outras crenças religiosas. Não
force suas crenças sobre os outros. Compar-
tilhe sua boa fortuna com os outros.

Participe com caridade.

CONSELHO INDÍGENA
INTER-TRIBAL NORTE AMERICANO

Deste conselho participam as tribos :
Cherokee Blackfoot, Cherokee, Lumbee

Tribe, Comanche, Mohawk, Willow Cree,
Plains Cree, Tuscarora, Sicangu Lakota

Sioux, Crow (Montana), Northern
Cheyenne (Montana)

O diálogo abaixo é verídico e foi travado
em outubro de 1995 entre um navio da Mari-
nha Norte Americana e as autoridades cos-
teiras do Canadá, próximo ao litoral de
Newfoundland. Os americanos começaram
na maciota:

- Favor alterar seu curso 15 graus para nor-
te para evitar colisão com nossa embarcação.

Os canadenses responderam de pronto:
- Recomendo mudar o SEU curso 15 graus

para sul.
O americano ficou mordido:
- Aqui é o capitão de um navio da Mari-

nha Americana. Repito, mude o SEU curso.
Mas o canadense insistiu:
- Não. Mude o SEU curso atual.
O negócio começou a ficar feio. O capi-

tão americano berrou ao microfone:
- Este é o porta-aviões USS Lincoln, o se-

gundo maior navio da frota americana no atlân-
tico. Estamos acompanhados de três destroyers,
três fragatas e numerosos navios de suporte. Eu
exijo que vocês mudem seu curso 15 graus para
norte ou então tomaremos contramedidas para
garantir a segurança do navio.

E o canadense respondeu:
- Aqui é um farol, câmbio!
Às vezes a nossa arrogância nos faz ce-

gos...  Quantas vezes criticamos a ação dos
outros, quantas vezes exigimos mudanças de
comportamento nas pessoas  que vivem perto
de nós quando na verdade nós é que devería-
mos mudar o nosso rumo...

Arrogância
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Este coração continua a bater por você!
  Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir de

R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz. Informações: 3531-3200 ou 3524.5402

Este coração continua a bater por você!

DIA/NOME DIA/NOME DIA/NOME

Hospital Padre Albino

01 - Célia Regina Pereira Cortelusse
Maria Aparecida dos Santos Toschi
Edna Maria Amorim Rodrigues
Antonio Aparecido dos Santos
Raquel Cristina de Moura

02 - Rita Teresa Orsi
Sueli da Silva Rodrigues
Maria Stela Gomes Limeira
José Mário Galdezzani Junior
Gislaine Benvinda Luiz

03 - Maurício Antonio Castilho
Vânia Perpétua Baratela
Cybele Mara Vulcano Lorenzon
Keila Rodrigues da Silva

04 - Adriana Aparecida Garcia
05 - André Renato da Silva
07 - Maria Lourdes de Carvalho
08 - Eolita Benito Vicente

Juliane Cristina Grossi
09 - Benedita Helena Silvestre

Elisângela Antonio Silva
Aline Joyce Puerchi

10 - Roseli Rodrigues
Maria Rosário Gomes
Cinara Ap. Bernardo Soares Pascolat

11 - Antonia Donizete Terra Amaral
13 - Luciana Maria Dias Ulian

Francisco de Assis Galeaci dos Santos
Joanice Sipriano da Silva

14 - Gisele Gomes Cora
16 - Éden Lúcio de Oliveira
17 - Maria do Carmo da Cruz Soares
18 - Débora Cristina Pimentel da Silva

Lígia Aparecida Fernandes
Rita de Cássia de Oliveira

19 - Sandra Regina Constâncio Silva
Thaize Damacena Poiani
Eliton Cristian Barduco

20 - Lúcia Aparecida Anastácio
Marcelo Soares da Silva

21 - Sandra Mara de Melo Bianchi
Luciene Santos Rodrigues
Simone Cristina Dune

23 - Mirtes Marcia Martins
24 - Elisângela Cristina Leussi

Alan Carlos Jordão
25 - Luciana Renata Dias

Tatiana Chiarelli
Regiane Sampaio

26 - Renata Cristiane Cardoso da Silva
Dr. Leonardo Ribeiro Salomão
Marilza Trindade da Silva
Giselle Martins de Mello

maiomaio

ROMÃO MÁQUINAS

Rua Minas Gerais, 454 - Catanduva - SP
visite nosso site: www.romaomaquinas.com.br

“QUALIDADE SEMPRE”
Há 35 anos fazendo de

seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167

27 - Aparecida Donizete Soares da Silva
28 - Gislaine Perpétua Prioli

Edinaldo Aldivino da Silva
29 - Ana Maria Polasque Roganti

Douglas Roberto da Silva
30 - Elizabeth Aparecida dos Santos Morais

Rogério Luís Coelho
31 - Maria Aparecida Nieto Caniatto

Soreli Angélica Bernardo Ferreira
Daniela Cristina Morelato
Roseleide da Silva

Hospital Emílio Carlos

01 - Célia Cardozo de Oliveira Santos
Robson Fernando Bernardo da Silva

02 - Sílvia Helena Aguiari
Luciana Binatti Félix
Rosimeire Eliane Pirota
Agnaldo Marcos Alexandre
Regina Imamura Nigro
Sílvia Helena Fernandes Merlo Seminatti

03 - Maria de Fátima Félix de Albuquerque
04 - Cinthia Heloisa de Fazio
06 - Antonio Pupio
08 - Thiago Henrique da Silva
09 - Adriana Aparecida de Mello
10 - Telma Maria de Oliveira Ribeiro

Regiani Elisabete Marques de Lima
Janaina Furquim de Novaes

11 - Reinaldo Fragosso
13 - Fátima Cristina Barcello
14 - Elisângela Cristina Salti
15 - Edina Cristina Salti Mazoca
16 - Sérgio Henrique de Oliveira
17 - Márcia Barbuio
21 - Jaqueline de Cássia Brambila
22 - Cássia Maria de Souza
23 - Fernanda Failli Pereira
24 - Maria de Lourdes Zaneti dos Santos

Geany Cristina Zancheta
25 - Lourdes de Fátima Ferreira de Castro

Karina Cristina Ramos de Barros Carneiro
26 - Ivani Mozaquio Hernandes

Gislaine das Dores de Paula
27 - Vanesa Holanda Gila
30 - Sirley Cardoso de Oliveira

FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO

Curso de Medicina

02 - Profa. Lígia Adriana Rodrigues
05 - Cristiane Stuchi Maria
13 - Prof. Luis Alberto Gonzalez Peres
14 - Prof. Manoel Alves Vidal

Prof. Cláudio Antonio Christante Errerias
15 - Profa. Gisele Maria Couto

18 - Prof. Pedro Enzo Macchione
Prof. Antonio Sérgio Munhoz

19 - Sidnei Stuchi
25 - Prof. Francisco Carlos de Lucca
26 - Prof. William Dávila Delgallo
29 - Prof. Áureo José Ciconelli
30 - Prof. Oswaldo Devito

Prof. Segundo Amarille Salezzi Fiorani
Curso de Enfermagem

10 - Profa. Karina Martins Molinari Morandin
24 - Andréia de Souza

Cursos de Direito e Administração

02 - Profa. Ana Maria Homem Marino
11 - Prof. Cléber Peres
18 - Prof. José Donizeti Biase
31 - Prof. Plínio Antonio Britto Gentil

Curso de Educação Física

10 - Profa. Liana Abrão Romera
21 - Prof. José Antonio Figueiredo
24 - Maria Astrogilda Figueiredo Muradi
26 - Flávia Lima Fávero

Colégio de Aplicação Unifipa

12 - Rafhael Rodrigo dos Santos
24 - Profa. Larissa Cristina Fornitano
29 - Profa. Cláudia Cristina Cabral Ardenghe

Recanto Monsenhor Albino

06 - Benedicta Maria Siqueira Camargo
13 - Carmen Sylvia Arruda Brasil Bonutti
23 - Cleide Soares Saldanha
28 - Vanilda Regina de S. Melo

Padre Albino Saúde

25 - Dra. Adriana Cássia Moreno Saturno
Museu Padre Albino

26 - Fernando Abdo Banhos
Membros do Conselho de Curadores

02 - Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
04 - Dr. Antonio José dos Santos
Membros Honorários da Fundação Padre Albino

01 - Padre Synval Januário
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História de paciente
Emília Ribeiro da Silva

O filho que muitas vezes não limpa o quarto e
fica vendo televisão, significa que...
está em casa!
A desordem que tenho que limpar depois de
uma festa, significa que...
estivemos rodeados de familiares e amigos!
As roupas que estão apertadas, significa que...
tenho mais do que o suficiente para comer!
O trabalho que tenho em limpar a casa, signi-
fica que...
tenho uma casa!
As queixas que escuto acerca do governo, sig-
nifica que...
tenho liberdade de expressão!
Não encontro estacionamento, significa que...
tenho carro!
Os gritos das crianças, significa que...
posso ouvir!
O cansaço no final do dia, significa que...
posso trabalhar!
O despertador que me acorda todas as manhãs,
significa que...
estou vivo!

O que é de fato
significativo?

MAIO
01 – Dia do Trabalho
05 – Dia Nacional das Comunicações
06 – Dia do Cartógrafo
07 – Dia do Silêncio

Dia do Oftalmologista
08 – Dia do Artista Plástico

Dia do Pintor
10 – Dia da Cozinheira

Dia do Guia de Turismo
11 – Dia das Mães

Dia de Frei Galvão
12 – Dia do Enfermeiro

Dia da Enfermagem
Dia da Abolição da Escravatura
Dia do Zootecnista

14  - Dia do Seguro
15 – Dia do Assistente Social

Dia do Gerente de Banco
16 – Dia do Gari
17 – Dia Mundial das Telecomunicações

Datas Comemorativas

D. Emília Ribeiro da Silva, aposenta-
da, 85 anos, mora em Catanduva. Dos seis
filhos que teve, cinco - Maria Rosa, Nair,
Oliveira, Jaqueline e Natalina estão vivos.

No final de 2005, D. Emília começou a
sentir uma intensa dor nas pernas e na re-
gião lombar que não melhorava, nem com
elevação dos membros, nem com medica-
ção. Ao contrário; as dores aumentavam,
deixando-a sem dormir. A dor era tanta,
conta sua filha, Maria Rosa, que ela chega-
va a chorar. Durante três meses, D. Emília
passou por vários tratamentos e exames,
mas nada resolveu.

A família procurou por todos os recur-
sos indicados. Um dia, uma conhecida, sa-
bendo do sofrimento de D. Emília, recomen-
dou o Dr. João Ivaldo Cancian, pois era sua
paciente e estava satisfeita com o tratamen-
to que recebia. Em fevereiro de 2006, a fa-
mília procurou Dr. João Cancian no Ambu-
latório do Hospital Emílio Carlos, sendo
diagnosticado Diabetes, com complicação
neurológica, e indicada internação.

Logo após receber as primeiras medi-
cações, a dor que D. Emília sentia come-
çou a ceder, até desaparecer. Ela ficou in-
ternada por cinco dias e após a alta pas-
sou a fazer os retornos no Ambulatório do
Hospital Emílio Carlos para avaliação e re-
sultado de exames, sendo que a partir daí
todos tiveram resultados normais. Com isso,
os retornos passaram a ser feitos a cada seis
meses, como aconteceu em fevereiro últi-
mo. D. Emília está completamente livre das
dores. “A única dor que minha mãe sente
hoje é devido a artrose, por causa da idade,

Reflexão
- Mestre, como faço para me tornar um sábio?
- Boas escolhas .
- Mas como fazer boas escolhas?
- Experiência.
- E como adquirir experiência, mestre?
- Más escolhas.

18 – Dia dos Vidreiros
22 – Dia do Apicultor
24 – Dia do Telegrafista

Dia do Datilógrafo
Dia do Vestibulando

25 – Dia da Indústria
Dia da Costureira
Dia do Massagista
Dia do Trabalhador Rural

26 – Dia do Revendedor Lotérico
27 – Dia do Profissional Liberal
29 – Dia do Estatístico

Dia do Geógrafo
30 – Dia do Decorador

Dia do Geólogo
31 – Dia Mundial dos Meios de Comu-

nicação Social
Dia Mundial do Combate ao Fumo
Dia Mundial do Comissário de
Bordo
Dia da Aeromoça.

 Materiais Elétricos e Iluminação

Fone/Fax (17) 3525-2255
Rua Brasil, 1330 - Centro - Catanduva - SP

e-mail: eletromais@eletromais.com.br

• Serviços de Alta Tensão
• Cabines de Medição • Cabines

de Transformação • Linhas Rurais
• Instalações Industriais, Comerciais e Residenciais

• Iluminação de Loteamentos • Iluminação de
Quadras Esportivas • Instalação de Pára-Raios

• Fabricação Própria de Postes de Concreto

ELETROMAIS, a energia positiva de Catanduva e Região.

mas nenhu-
ma parecida
com a que
sofria an-
tes”, disse
Maria Rosa.

M a r i a
Rosa agrade-
ce ao Dr. João
Cancian, se-
gundo ela,
“médico su-
per humano,
que se preocupa com o bem do próximo”,
pela dedicação para com sua mãe. Citou as
equipes de enfermagem e limpeza e a ali-
mentação recebida por sua mãe. “Não te-
mos palavras, emendou ela, fazendo ques-
tão de agradecer também aos funcionários
do Ambulatório pela acolhida. Sou eterna-
mente grata”, ressaltou.

Hoje D. Emília leva uma vida normal,
cuidando dos afazeres domésticos, sem so-
frimento e “muito agradecida por tudo que
recebeu e vem recebendo, tanto do Dr. João
Cancian quanto de todos os funcionários
do Hospital Emílio Carlos”, finalizou Ma-
ria Rosa.

- o -

“Há um tempo em que é preciso abandonar
as roupas usadas ...
Que já têm a forma do nosso corpo ...
E esquecer os nossos caminhos que nos le-
vam sempre aos mesmos lugares ...
É o tempo da travessia ...
E se não ousarmos fazê-la ...
Teremos ficado ... para sempre ...
À margem de nós mesmos...”
 

Fernando Pessoa

Viver
Viver... é chegar onde tudo começa!
Amar... é ir onde nada termina!
Viva... como se fosse cedo!
Reflita... como se fosse tarde!
Sinta o que você diz... com carinho!
Diz o que você pensa... com esperança!
Pense no que você faz... com fé!
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53 práticas para economizar energia
continuação

11. Troque suas lâmpadas
incandescentes por fluores-
centes.

Lâmpadas fluorescentes
gastam 60% menos energia que
uma incandescente. Assim, você
economizará 136 quilos de gás
carbônico anualmente.

12. Escolha eletrodomésti-
cos de baixo consumo energé-
tico.

Procure por aparelhos com
o selo do Procel (no caso de na-
cionais) ou Energy Star (no caso
de importados).

13. Não deixe seus apare-
lhos em standby.

Simplesmente desligue ou

Se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque
tem solução. Se o problema não tem solução, não esquente

a cabeça, porque não tem solução.    Provérbio Chinês

tire da tomada quando não esti-
ver usando um eletrodoméstico.
A função de standby de um apa-
relho usa cerca de 15% a 40%
da energia consumida quando
ele está em uso.

14. Mude sua geladeira ou
freezer de lugar.

Ao colocá-los próximos ao
fogão, eles utilizam muito mais
energia para compensar o gan-
ho de temperatura. Mantenha-os
afastados pelos menos 15 cm
das paredes para evitar o supe-
raquecimento. Colocar roupas e
tênis para secar atrás deles, en-
tão, nem pensar!

15. Descongele geladeiras
e freezers antigos a cada 15 ou
20 dias.

O excesso de gelo reduz a

circulação de ar frio no apare-
lho, fazendo que gaste mais
energia para compensar. Se for
o caso, considere trocar de apa-
relho. Os novos modelos conso-
mem até metade da energia dos
modelos mais antigos, o que
subsidia o valor do eletrodomés-
tico a médio/longo prazo.

16. Use a máquina de la-
var roupas/louça só quando
estiverem cheias.

Caso você realmente preci-
se usá-las com metade da capa-
cidade, selecione os modos de
menor consumo de água. Se
você usa lava-louças, não é ne-
cessário usar água quente para
pratos e talheres pouco sujos. Só
o detergente já resolve.

17. Retire imediatamente
as roupas da máquina de la-
var quando estiverem limpas.

As roupas esquecidas na
Culinária

Pastelão de lingüiça
Ingredientes
Massa
1 e 1/2 xícara (chá) de fubá
1 e 1/2 xícara (chá) de farinha
de trigo
1/2 colher (sopa) de sal
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (chá) de fermento em pó
2 ovos batidos
6 colheres (sopa) de leite
3 colheres (sopa) de azeite de oliva

Recheio
500g de lingüiça calabresa
4 colheres (sopa) de azeite de oliva
2 cebolas médias picadas
1 cenoura média em tiras finas
1 xícara (chá) de tomate pelado
picado
200g de mussarela em cubos
médios
sal e pimenta calabresa a gosto

Modo de preparo:
Massa: peneire em uma tigela
o fubá, a farinha de trigo, o sal,
o açúcar e o fermento. Em se-
guida, junte os ovos, o leite e o
azeite de oliva. Misture com
uma colher até ficar homogêneo.

Sove a massa por 5 minutos, ou
até ficar lisa. Embrulhe-a em fil-
me plástico e deixe descansar,
na geladeira, por 30 minutos.
Recheio: retire a pele da lingüi-
ça e pique-a em pedaços peque-
nos. Aqueça em uma panela 3
colheres (sopa) de azeite e frite
a lingüiça, mexendo de vez em
quando, por 10 minutos, ou até
dourar. Acrescente as cebolas e
a cenoura e refogue, sem parar
de mexer, até murcharem. Adi-
cione o tomate, o sal e a pimen-
ta e cozinhe até obter um molho
encorpado. Retire e deixe amor-
nar. Em seguida, divida a massa
em três partes, abra-as em uma
superfície plana, formando três
círculos de 24cm de diâmetro.
Espalhe o recheio da lingüiça na
metade de cada círculo e distri-
bua o queijo. Feche o pastelão
apertando bem as bordas. Com
o azeite restante unte uma assa-
deira grande e arrume os paste-
lões. Polvilhe com fubá e asse
em forno médio, pré-aquecido,
por 30 minutos, ou até dourar.
Retire e reserve.

Para uma boa noite de sono...
• evite cochilos que excedam 20 minutos;
• não ligar a tv na cama;
• evite atividades físicas à noite
• mantenha um horário regular para levantar e ir para a cama.

máquina de lavar ficam muito
amassadas, exigindo muito mais
trabalho e tempo para passar e
consumindo assim muito mais
energia elétrica.

18. Tome banho de chuveiro.

E de preferência, rápido.
Um banho de banheira consome
até quatro vezes mais energia e
água que um chuveiro

19. Use menos água quente.
Aquecer água consome

muita energia. Para lavar a lou-
ça ou as roupas, prefira usar
água morna ou fria.

20. Pendure ao invés de
usar a secadora.

Você pode economizar mais
de 317 quilos de gás carbônico
se pendurar as roupas durante
metade do ano ao invés de usar
a secadora. Continua na próxi-
ma edição.

Ômega 3 pode combater efeitos do Alzheimer
O ácido graxo ômega 3,

presente nos peixes de água
fria e em alimentos como as
sementes de linhaça, pode ser
um aliado no combate às mu-
danças cerebrais provocadas
pelo mal de Alzheimer.

O estudo foi feito em ra-
tos na Universidade da Cali-
fórnia e está sendo comple-

mentado com pesquisas em
pessoas que comem muito pei-
xe, como salmão. Uma dieta
rica em ômega 3 poderia inter-
ferir na produção do beta-ami-
lóide – um pedaço de proteí-
na produzido por um erro e
que se junta em aglomerados
tóxicos, que matam os neurô-
nios.

Líquidos nas refeições
Uma curiosidade oriental é

o motivo das xícaras de chá não
terem alça naquela região do
mundo: se você consegue segu-
rar com as mãos é porque a
temperatura do chá está apro-
priada para consumo. Se quei-
mar as mãos e não conseguir
segurar é porque pode fazer
mal... Isso deve ser assim mes-

mo, pois normalmente, em ter-
mos de saúde, os chineses sa-
bem das coisas.

Os chineses e os japoneses
bebem chá quente (de preferên-
cia, chá verde) durante as refei-
ções, nunca água gelada ou be-
bidas geladas. O chá morno ou
até água morna depois de uma
refeição facilita a digestão.
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Padre Albino - 90 anos de Catanduva
O Museu Padre Albino pro-

moveu, de 1º a 30 de abril, na Sala
da Imagem e do Som, a exposi-
ção fotográfica “Padre Albino - 90
anos de Catanduva”, com cerca de
130 fotos.

O Diretor do Museu, Prof.
Sérgio Luiz de Paiva Bolinelli,
disse que Padre Albino faz parte
da história de Catanduva. De
acordo com ele, Albino Alves da
Cunha e Silva, português de nas-
cimento, catanduvense de coração
e Benemérito pelo título recebido
da Câmara Municipal em 1968,
nasceu em 21 de setembro de
1882, ordenou-se sacerdote em
1905, e foi forçado a fugir de Por-
tugal para o Brasil em 1910. Em
28 de Abril de 1918 chegava a Ca-
tanduva (apenas 14 dias após a
instalação do Município) para ser
o seu primeiro pároco.

Os primeiros tempos em Ca-
tanduva foram difíceis, com pou-
cos amigos, pois chegaram a ir até
São Carlos para pedir ao Bispo
que mandasse de volta o padre an-
tigo. Aos poucos, porém, foi con-
quistando a confiança da popula-
ção através da vontade, da garra e
da determinação. Como a Cape-
linha que encontrou era pequena,
resolveu construir uma Igreja, de
bom tamanho, o que animou a po-
pulação porque todos precisaram
contribuir e também porque o pa-
dre não ficava só mandando; ele
também trabalhava.

Após a Matriz de São Domin-
gos vieram tantas outras obras
associativas, culturais, de saúde,

filantrópicas, religiosas, do qual
foi o idealizador e tantas outras de
quem foi incentivador: Hospital
Padre Albino, Asilo dos Velhos,
Vila São Vicente de Paulo, Casa
da Criança “Sinharinha Netto”,
Congregação Mariana e outras as-
sociações religiosas, “Coleginho”,
Orfanato “Ortega-Josué”, capelas,
que depois se transformaram em
paróquias, vinda das freiras para
o hospital, Colegião e Educandá-
rio São José, vinda dos Padres
Doutrinários, que construíram o
Seminário “César de Bus”, o San-
tuário Nossa Senhora Aparecida
e o Pensionato D. Lafayette, hoje
Colégio Jesus Adolescente, a Fa-
culdade de Medicina.

Para as construções e, poste-
riormente, para a manutenção de-
las, precisava de dinheiro que era
conseguido através de constantes
visitas aos sitiantes e fazendeiros,
bem como passando “listas” en-
tre as pessoas consideradas ricas
da cidade e pedidos aos políticos
daqui e de fora, além das cons-
tantes e tradicionais quermesses.

Passou a ser uma das pessoas
mais benquistas da cidade, admi-
rado por todos porque, vivendo
uma vida bem modesta, nunca se
esquecia dos “seus pobres”. Não
gostava que o chamassem de
Monsenhor ou Cônego: queria ser
apenas o Padre Albino que fazia
o bem a todos, mas principalmen-
te aos pobres, idosos, crianças e
doentes. Nos seus 55 anos em
Catanduva pautou por seguir seu
lema de vida: “viver inteiramente

pobre. Sem dinheiro, sem bens,
sem dívidas e sem pecado”.

Mas o Padre Albino, além de
pároco, era também uma autori-
dade local e, por isso mesmo,
sempre que era convidado, parti-
cipava dos mais variados tipos de
eventos: reuniões, comemora-
ções, solenidades cívicas, bên-
çãos, casamentos, batizados, reti-
ros, procissões, encontro com au-
toridades, aniversários, etc. E por
diversas vezes, o “click” da má-
quina fotográfica captou imagens
até curiosas.

Ele faleceu no dia 19 de Se-
tembro de 1973 (faltando dois
dias para completar 91 anos),
mas até hoje continua sua mis-
são, iniciada em 1926 com a As-
sociação Beneficente de Catandu-
va e, a partir de 1968, com a Fun-

EXPOSIÇÃO A EMEF “Lázara A. S. Milhorança”, localizada
no Jardim Salles, promoveu de 8 a 11 de abril, das 7h00 às 16h00,
a exposição “Catanduva: orgulho pelos 90 anos”. O Museu Padre
Albino cedeu para a exposição fotos e cavaletes, além de texto
explicativo sobre a vida e obra de Padre Albino.

Professoras falam sobre Padre Albino.

MUSEU PADRE ALBINO.

dação Padre Albino.
Prof. Sérgio Bolinelli ressal-

ta que a exposição teve também
por objetivo mostrar que o Padre
Albino foi um realizador e conti-
nua até hoje a ser um protetor de
Catanduva, pois, de tudo o que fez
e ajudou a ser feito, continua exis-
tindo, muitas vezes aumentado e
melhorado, dirigido por outras
pessoas e instituições de boa von-
tade. “Certamente, se estivesse
vivo, não iria aceitar mais essa
homenagem que o Museu Padre
Albino lhe presta, porém, ela faz
parte também das comemorações
dos 90 anos do município de Ca-
tanduva. Por tudo o que fez pela
nossa cidade e nosso povo, conti-
nua a ser a pessoa mais importan-
te de nossa comunidade”, finali-
za o diretor do Museu.

Direito promove debate sobre o
Direito no Brasil Colônia

Os professores das cadeiras
de História do Direito e de Teo-
ria Geral do Estado do curso de
Direito das Faculdades Integra-
das Padre Albino, Walter Andra-
de e Vinícius Magalhães Pinhei-
ro, promoveram, dia 10 de abril,
das 15h00 às 18h00, uma jorna-
da de debate a respeito da Histó-
ria do Direito no Brasil colonial.
Voltado aos alunos do primeiro
ano do curso de Direito e con-
tando com a participação de de-
zenas de alunos, foram realiza-
das uma exposição e um debate,
conduzidos pelos professores, a
respeito da formação do apare-
lho administrativo e estatal bra-
sileiro nos primórdios da colo-
nização portuguesa (século
XVI). A discussão se valeu tam-
bém da exibição de alguns tre-
chos do filme Desmundo, de
Alain Fresnot (Drama, 101 mi-

nutos, Brasil, 2001).
A atividade teve por objeti-

vos demonstrar os primeiros pas-
sos da construção lenta e precá-
ria de um aparato estatal
e administrativo no Brasil-Colô-
nia; a completa relação entre a
autoridade eclesiástica e a auto-
ridade estatal (Coroa Portugue-
sa) durante o período; a tensão
entre o poder central e os pode-
res senhoriais (locais) que mar-
ca, desde o início, as instituições
jurídicas brasileiras e que persis-
tirá como um problema, pelo
menos, até o Brasil Imperial de
fins do século XIX. 

O evento contou como ativi-
dade de extensão aos alunos e
teve a supervisão do Prof. Dr.
Alysson Leandro Mascaro, Co-
ordenador do curso de Direito, e
da Profa. Rima Gorayb, Coorde-
nadora de Extensão do Curso.

Exposição mostra que Padre Albino foi um realizador e
continua até hoje a ser um protetor de Catanduva.

MUSEU PADRE ALBINO
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Administração realiza III Mostra de Pesquisa
Dia 29 de março, no audi-

tório do Campus I, das 8h30 as
12h00, o curso de Administra-
ção das Faculdades Integradas
Padre Albino promoveu a III
Mostra de Pesquisa em Admi-
nistração. A mostra contou com
a participação de alunos daque-
le curso e dos outros cursos das
FIPA, além de alunos de outras
instituições de ensino superior.
O número de inscritos foi de 175
estudantes; no entanto, a procu-
ra por vagas foi muito maior.

A mostra foi organizada

com o objetivo de mostrar à co-
munidade acadêmica o resulta-
do das pesquisas realizadas pe-
los estudantes de graduação do
curso de Administração, após
um ano integrando grupos de
Iniciação Científica. Profª Silvia
Ibiraci de Souza Leite, Coorde-
nadora de Iniciação Científica
do curso de Administração, dis-
se que outros objetivos também
nortearam a III Mostra, entre
eles o de estimular a cultura da
pesquisa na instituição; desper-
tar o interesse pela investigação

científica; o desenvolvimento do
espírito crítico, ou ainda, incen-
tivar potenciais pesquisadores
dentre estudantes de graduação.

Os projetos apresentados
nesta III Mostra foram:

• A utilização de modernas
tecnologias na cultura canaviei-
ra da região de Catanduva/2000-
2006, orientado pela Profª Drª
Silvia Ibiraci de Souza Leite.

• Análise econômica e fi-
nanceira de empresas de capital
aberto no Brasil (aspectos avan-
çados), orientado pelo Prof. Ms
Alexandre Teso.

• Avaliação da estrutura de
capital e origem de recursos em
um determinado setor das em-
presas de capital aberto no Bra-
sil, orientado pelo Prof. Ms Ale-
xandre Teso.

• A inclusão digital e os por-
tadores de necessidades especiais,
orientado pelo Prof. Ms José
Claudinei Cordeiro.

• Panorama de suprimen-
tos no setor de ventiladores de
Catanduva e região, orientado
pela Profª Sidnéia Izildinha
Roque.

• Sistemas de custeios utili-
zados nas empresas de Catandu-
va e região, orientado pelo Prof.
Ms Sérgio Paiva.

Após o intervalo foram
apresentados os novos projetos,
que serão iniciados neste mês de
abril, com término previsto para
março de 2009:

• Avaliação do repertório de
habilidades em estudantes de
Administração: um estudo ex-
ploratório, orientado pela Profª
Ms Cristiane Páschoa.

• Co-geração de energia elé-
trica por meio da Biomassa
(cana de açúcar), orientado pelo
Prof. Ms Sérgio Paiva e pela
Profª Drª Silvia Ibiraci de Sou-
za Leite.

• Elaboração do sistema
para armazenagem e avaliação
dos indicadores de desempenho
nas empresas de capital aberto
no Brasil, orientado pelo Prof.
Ms Alexandre Teso

• Gestão de custos e as res-
trições financeiras no cenário
empresarial de Catanduva e re-
gião, orientado pelo Prof. Ms
Sérgio Paiva.

Professor do curso de Direito torna-se Mestre
O Professor Alexandre Fon-

tana Berto, Titular de Direito
Processual Civil do curso de
Direito das Faculdades Integra-
das Padre Albino, tornou-se
Mestre em Direito pelo Institu-
to Toledo de Ensino (ITE). Sua
Dissertação de Mestrado foi rea-
lizada na área de concentração em
Sistema Constitucional de Garan-
tia de Direitos, com o título “Pro-
cesso e Sistema: abertura para a
comunicação entre os sistemas
jurídico e social”.

A defesa da dissertação foi
realizada dia 28 de março últi-
mo, em Bauru. Os componen-
tes da banca foram o Prof. Dr.
Flávio Luís de Oliveira (Doutor

pela Universidade Federal do
Paraná); Prof. Dr. Olavo de Oli-
veira Neto (Doutor pela Ponti-
fícia Universidade Católica de
São Paulo); Profª Drª Samyra
Haydee Dal Farra Naspolini
Sanches (Doutora pela Pontifí-
cia Universidade Católica de
São Paulo).

Prof. Alexandre Berto obte-
ve a nota máxima da instituição,
dez, unanimemente, tendo rece-
bido elogios da banca examina-
dora pelo brilhantismo de sua
análise e suas idéias. No dia 05
de abril, os alunos do curso de
Direito promoveram uma festa
especialmente em homenagem
ao professor.

Docente da Medicina apresenta
trabalho em Congresso

O Prof. Francisco Carlos de
Lucca, docente de Clínica Mé-
dica do curso de Medicina das
Faculdades Integradas Padre
Albino, e as médicas Eline Fer-
nandes e Célia Matos, Residen-
tes em Clínica Médica, partici-
param nos dias 28 e 29 de mar-
ço passado, em São Paulo, do

VII Congresso Paulista de Clí-
nica Médica.

No Congresso eles expuse-
ram dois trabalhos realizados no
Hospital Escola Emílio Carlos
– “Doença da arranhadura do
gato em paciente de 15 anos” e
“Pneumonia intersticial por va-
ricela em homem adulto”.

Dr. Francisco, Dra. Eline e Dra. Célia diante do trabalho
exposto no Congresso.

DIVULGAÇÃO

Prof. Alysson Mascaro em conferências
Na abertura do ano letivo

de 2008, o Prof. Dr. Alysson
Leandro Mascaro, Coordena-
dor do Curso de Direito das Fa-
culdades Integradas Padre Al-
bino, proferiu uma série de con-
ferências, palestras e aulas pelo
Brasil. 

Alysson Mascaro proferiu
a aula inaugural da Faculdade
de Direito da UNESP, em Fran-
ca. Sob a organização do Cen-
tro Acadêmico “Franco Monto-
ro”, o evento foi realizado dia
28 de março, no salão nobre do
campus de Franca. Centenas de
pessoas prestigiaram o evento.
Mascaro tratou do tema “Pers-
pectivas do pensamento jurídi-
co no século XXI”. O profes-
sor Donizett Pereira, das Facul-
dades Integradas Padre Albino,
esteve presente à ocasião, fa-
zendo, antes do início da aula
magna, uma apresentação for-
mal aos presentes da obra e do
pensamento de Mascaro.

Mascaro esteve ainda em

Cuiabá (MT), no dia 15 de fe-
vereiro, proferindo a aula mag-
na do ano de 2008 da Universi-
dade Unirondon; na cidade de
São Caetano do Sul, proferin-
do a palestra de inauguração
das atividades do Núcleo de Es-
tudos Filosóficos e Sociais –
NEFS, entidade que reúne as
personalidades do mundo inte-
lectual, universitário, cultural e
político do ABC paulista.

Na Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo
(PUC-SP), no dia 1º de abril,
proferiu sua aula no curso
“Marx e Engels”, organizado
pela Editora Boitempo, quan-
do tratou da obra de Marx
“Crítica da Filosofia do Direi-
to de Hegel”. Por fim, no dia
06 de abril, no Teatro da Fa-
culdade de Medicina da USP,
Alysson Mascaro proferiu a
aula “Perspectivas de filosofia
política sobre a morte”, no II
Curso de Pós-Graduação em
Tanatologia da FMUSP.
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Hospital Emílio Carlos faz simulação de incêndio
O Serviço Especializado em

Segurança e Medicina do Traba-
lho (SESMT) da Fundação Pa-
dre Albino e o comando do Cor-
po de Bombeiros de Catanduva
classificaram como muito bom o
simulado de incêndio realizado
no Hospital Escola Emílio Car-
los no último dia 03 de abril.

O exercício contou com a
participação do SAMU e do Cor-
po de Bombeiros de Catanduva,
este último responsável pelo trei-
namento da brigada do hospital,
juntamente com o SESMT. Por
volta das 10h00 foi dado o alar-
me de fogo aos Bombeiros pela
Brigada de Incêndio do hospital.
Antes do início, o sistema de som
informou aos pacientes que se
tratava de uma simulação de in-
cêndio para treinamento da bri-
gada do hospital.

A Brigada simulou, com fu-
maça artificial, foco de incêndio
em um dos quartos do primeiro
andar do hospital. Quatro pacien-
tes (representados por funcionários)
foram atingidos pelas chamas e de-
veriam ser atendidos em tempo re-
corde. A operação de salvamen-
to, que teve a participação de 80

brigadistas, durou 5 minutos e 38
segundos, tempo considerado
bom pelos coordenadores.

O Tenente José Luciano Val,
do Corpo de Bombeiros, disse
que o mais importante para a
Brigada é combater o início do
fogo e retirar as vítimas, no caso
os pacientes. Ele salientou que
uma brigada bem treinada favo-
rece as equipes de socorro. “A
intenção é realizar no mínimo
dois simulados ao ano com tur-
mas diferentes”, frisou o tenen-
te, acrescentando que houve fa-
lhas, mas por isso o exercício é
simulado, feito para corrigi-las.

A engenheira de segurança
do SESMT, Renata Vianna, in-
formou que os brigadistas são
funcionários do Hospital Emílio
Carlos. “A brigada é composta por
122 pessoas, mas nem todos parti-
ciparam, devido a escala de traba-
lho” explica ela. Renata Vianna
disse que os funcionários foram
treinados em três turnos, pela ma-
nhã, tarde e noite, para a realiza-
ção do simulado.

Para a engenheira do traba-
lho, a Brigada se comportou
muito bem, foi profissional. Ela

IMPRENSA/FPA

já prevê a realização de outros si-
mulados “para contornar as difi-
culdades, corrigir os erros e con-
trolar a adrenalina, a tensão e o

nervosismo”.
O mesmo exercício será fei-

to no Hospital Padre Albino em
data ainda a ser definida.

Comissão do Resíduo Reciclável dos
hospitais divulga regulamento

A Comissão do Resíduo Re-
ciclável dos hospitais Padre Albi-
no e Emílio Carlos divulgou o re-
gulamento para participação dos
funcionários na campanha do re-
síduo reciclável.

Para a efetivação dos sorteios,
brindes e visando a sustentabilida-
de do projeto, a Comissão informou
que será necessário atingir a meta
de 525 quilos/mês, sendo que o
funcionário que trouxer 500 qui-
los de resíduo reciclável (RC) re-
ceberá automaticamente uma fol-
ga. A cada 10 quilos de resíduo, o
funcionário ganhará um vale para
concorrer a uma folga por sorteio,
realizado todo dia 10 do mês sub-
seqüente. Os cupons serão emiti-
dos no final de cada mês, após a
soma do total entregue por cada
funcionário; os veículos da Fun-
dação poderão buscar os resíduos
recicláveis em domicílio desde que
acima de 20 quilos.

A pesagem dos resíduos só
valerá para o mês vigente, sendo
zerada a cada sorteio, e mensal-

mente será emitido um relatório
sobre as pesagens para conheci-
mento de todos. Para cada 20 qui-
los de resíduo reciclável o funcio-
nário receberá um vale de R$ 1,00
(um real) para ser trocado por brin-
des expostos em vitrine, aos valo-
res de R$ 1,00 (um real) R$ 2,00
(dois reais), R$ 5,00 (cinco reais),
R$ 10,00 (dez reais), R$20,00 (vin-
te reais) e R$30,00 (trinta reais).
Os cupons e os brindes serão reti-
rados na Sala da Enfermagem ou
no Serviço de Higiene e Limpeza,
das 10h00 às 11h00 horas e das
15h00 às 16h00 horas, todas as
quartas-feiras.

A Comissão informa, por fim,
que os setores do hospital que rea-
lizarem de forma correta a segre-
gação dos resíduos recicláveis re-
ceberão homenagem e um brinde
surpresa. A inspeção será feita pelo
Serviço de Higiene e Limpeza,
Serviço de Enfermagem e Servi-
ço Especializado em Segurança e
Medicina do Trabalho, através de
um check list.

Brigadistas atendem as vítimas na área externa do hospital.

RH realiza treinamentos
O Setor de Recursos Huma-

nos da Fundação Padre Albino
está realizando treinamentos em
Rotinas de Administração de
Pessoal, à cargo dos consulto-
res da Support Assessoria Em-
presarial.

Os treinamentos, iniciados

em abril, prosseguem nos meses
de maio e junho, e estão sendo mi-
nistrados em sala de aula do cur-
so de Medicina das Faculdades In-
tegradas Padre Albino, com a par-
ticipação de 30 funcionários de
todos os Departamentos da Fun-
dação Padre Albino.

Participam do treinamento funcionários de todos os De-
partamentos da FPA.

IMPRENSA/FPA

HPA divulga resultado do primeiro
senso do Programa de Qualidade

O Comitê de Multiplicado-
res do Programa 5S do Hospital
Padre Albino, que visa a organi-
zação de ambientes, informou
que o primeiro senso realizado,
o do Descarte, no seu lançamen-
to, alcançou 76% de aprovação
após avaliação de 33 setores.

A Enfermeira Adriana Bian-
chi, Coordenadora do Serviço
da Qualidade Hospitalar do
Hospital Padre Albino, infor-
mou que os setores terão 30 dias
para se organizar e serão audi-

tados novamente, desta vez pelo
Senso da Organização. “Os se-
tores não aprovados terão mais
30 dias para descartar o que ain-
da não conseguiram; caso con-
sigam descartar e organizar ao
mesmo tempo ficarão na mes-
ma etapa dos setores já aprova-
dos”, explica Adriana.

O Programa 5S será o primei-
ro passo em busca da qualidade
hospitalar. Ele teve início dia 25 de
fevereiro com o “Dia D”, Dia do
Descarte, o primeiro Senso dos 5.

Agradecimento
Agradeço a Deus e a toda equipe médica que cuidou do meu ir-

mão Benedito Manoel de Sema durante sua permanência no Hospital
Padre Albino, pois ele passou pelo Setor de Urgência, UTI e 5º andar.

Que Deus abençoe a todos.
Maria  Luzia  Sena de Abreu    
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Pacientes do Hospital Emílio Carlos ganham Biblioteca Móvel
Os pacientes internados no

Hospital Escola Emílio Carlos
têm à disposição livros e revistas
graças à implantação, pela Pasto-
ral da Saúde, do projeto “Biblio-
teca Móvel”.

Pe. Edson (Edinho) Roberto
Morettin, Assessor Diocesano da
Pastoral da Saúde e responsável
pelo projeto, explica que a pasto-
ral realiza um trabalho de ajuda
espiritual e material aos doentes
e necessitados há mais de 20 anos;
semanalmente visita, orienta e au-
xilia os enfermos, familiares e a
quem os procurar.

“Os vários agentes da Pasto-
ral da Saúde, passando pelos lei-
tos e corredores do Hospital Emí-
lio Carlos e conversando com as
pessoas, sentiram a necessidade
de ajudá-los ainda mais”, explica
Pe. Edinho. De acordo com ele,
ainda, os voluntários notaram que
alguns doentes ficam semanas in-
ternados, muitas vezes sem ne-
nhuma informação, ou mesmo
somente assistindo televisão, mas

gostariam de folhear uma revista
ou ler um livro. Diante disso a Pas-
toral da Saúde decidiu elaborar o
projeto, incentivado pelo Serviço
Social do hospital, que viu na ini-
ciativa uma extensão do trabalho
de humanização que vem sendo
implantado nos hospitais da Fun-
dação Padre Albino.

De acordo com o projeto, as
terças e quintas-feiras, das 16h00
às 17h00, membros da Pastoral da
Saúde passam nas alas do hospi-
tal oferecendo revistas, livros e
periódicos para os doentes e fa-
miliares. “Essas revistas e livros
têm conteúdo diverso, com temas
e enfoques variados – desde te-
mas religiosos a científicos”, res-
salta Pe. Edinho, acrescentando
que o objetivo é oferecer algo
abrangente, pois a intenção é aten-
der a todos.

As revistas e periódicos fica-
rão com o paciente durante o tem-
po necessário para leitura e ele
será orientado a devolver o li-
vro para a enfermagem do setor.

Pe. Edinho e a voluntária Neulita entregam revistas para
paciente.

 IMPRENSA/FPA.

Adquirida máquina para o Serviço de Hemodiálise
com recursos da Central de Telemarketing

Graças aos recursos recebi-
dos da população de Catanduva
e região através da sua Central
de Telemarketing, a Fundação
Padre Albino adquiriu para o Ser-
viço de Hemodiálise do Hospi-
tal Padre Albino uma nova má-
quina, no valor de R$ 41.526,00.

Hoje, o Serviço de Hemo-
diálise do Hospital Padre Albi-
no, que funciona das 7h00 às

19h00, de segunda a sábado,
atende 66 pacientes que reali-
zam semanalmente três sessões
de hemodiálise, com duração de
3,5 a 4 horas, por tempo inde-
terminado, até que consigam fa-
zer o transplante renal.

Com a aquisição, o Serviço
passa a contar com 17 máqui-
nas para atender aos pacientes
renais crônicos com perda total
da função renal, sendo que duas
delas são exclusivas para trata-
mento das Hepatites B e C.

CAMPANHA

A Central para Captação de
Doações da Fundação Padre Al-
bino (Central de Telemarketing)
está fazendo campanha com o
objetivo de trocar os equipamen-
tos do Serviço de Hemodiálise
do Hospital Padre Albino.

As pessoas que quiserem
colaborar receberão um recibo
da Fundação Padre Albino assi-
nado pelo Diretor Financeiro,
Renato Centurion Stuchi, entre-
gue por um mensageiro devida-
mente uniformizado.

Os interessados em colabo-
rar devem ligar para 3522.8353

IMPRENSA/FPA

O Serviço conta hoje com
17 máquinas.

Recanto Monsenhor Albino inicia
sua “Oficina de Talentos”

Dia 25 de março foi inicia-
do, no Recanto Monsenhor Al-
bino, o Projeto Oficina de Talen-
tos com a atividade colagem em
relevo para quadrinhos.

Irmã Anália Nunes, Super-
visora do Recanto, informou que
depois de prontos, os quadros
irão decorar as paredes dos quar-
tos dos idosos, “tornando assim
o ambiente muito mais alegre”. As
figuras dos quadros são borbole-
tas, flores e casas, entre outras.

Os setores de Terapia Ocu-
pacional e Psicologia do Recan-
to Monsenhor Albino promove-
ram dia 26 um bingo para os ido-
sos. Irmã Anália disse que o bin-
go é uma atividade muito espe-
rada pelos idosos e também uma
terapia muito importante, “pois

enquanto se divertem vão sendo
trabalhados em relação aos nú-
meros - muitos são analfabetos -
e também com relação à atenção
e concentração, pois necessitam
prestar bastante atenção para
marcar os números”.

Do bingo participaram 26
idosos, inclusive os de cadeiras de
rodas. No final ganharam perfu-
mes, sabonetes, colares e brincos.

Idosa, atenta, participa do bingo.

DIVULGAÇÃO

V Semana da Enfermagem
O Recanto Monsenhor Albi-

no promove de 12 a 16 de maio
próximo a sua V Semana da
Enfermagem, dirigida aos seus
profissionais que trabalham na
área e aos funcionários interes-
sados.

A programação da Semana,
que será desenvolvida na sala de
vídeo, está assim constituída:

12/05 – 13h00 – A arte de
cuidar, pelo enfermeiro Benedito
Carlos Rodrigues, docente do cur-
so de Auxiliar e Técnico de En-
fermagem do Senac/Catanduva e
Técnico de Enfermagem no Hos-
pital Padre Albino há 15 anos.

14/05 – 13h00 – Breve inter-
pretação de um estado mental
num paciente idoso, pelo enfer-
meiro Ivanhoé Calache, pós-gra-
duado na USP, com especializa-
ção em Enfermagem Psiquiátrica
e docente do curso de Enferma-
gem das FIPA.

16/05 – 13 horas – Preven-
ção de Acidentes de Trabalho,
pela enfermeira Lyvia de Freitas,
pós-graduada em Enfermagem do
Trabalho pela Famerp e Coorde-
nadora do curso Técnico de En-
fermagem e do curso de especia-
lização em Enfermagem do Tra-
balho do Senac/Catanduva.
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GU  A  MED  CO
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA

• Dra. Andréa Cristina Z. Giocondo
Monteleone
Rua Bahia, 606 – Fones: 3522.4489 –
3521.6575 – 9707-8018

CLÍNICA MÉDICA

• Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455 – Fones: 3522.6216 –
3523.6051
• Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658 – Fone: 3522.3166
• Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522.6216
• Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 – Fone: 3522.5586
• Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 – Fone: 3522.3125
• Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940 - Fones: 3522.3104
/ 3523.23130
• Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645 – fone: 3524.4006
• Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 – Fone: 3522.3355

CLÍNICA MÉDICA/REUMATOLOGIA

• Dra. Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 – fone: 3522.4907

DOENÇA DO SONO

• Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645 – fone: 3524.4006

ELETROCARDIOGRAFIA

• Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658 – Fone: 3522.3166
• Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 – Fone: 3522.3125
• Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940  – Fones: 3522.3104
/ 3523.2313
• Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 – Fone: 3522.3355

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

Diabetes, Obesidade, Tireóide
• Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3524.4809

GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA

• Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522.5381
• Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 – Fone: 3523.7760

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA

• Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959 – Fone: 3522.6684

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASONOGRAFIA/SEXÓLOGA

• Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Olinda, 620 – Fone: 3522.1207

ACUPUNTURA

• Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405 - Fones:
3523.2223 - 3522.4429
• Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94 - Fones: 3524.6500 -
3522.7601

BRONCOSCOPIA

• Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 – Fone: 3522.7676
• Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 – Fone: 3522.7676

CARDIOLOGIA

• Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455 – Fones: 3522.6216 –
3523.6051
• Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658 – Fone: 3522-3166
• Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 – Fone: 3522.3125
• Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940 - Fones: 3522.3104
/ 3523.23130
• Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 – Fone: 3522.3355

CIRURGIA GERAL

• Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 – Fone: 3523.7760
• Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689 – Fone: 3522.5381
• Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 – Fone: 3522.8047

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

• Dr. José Luís Sampaio Martins
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521.3839
• Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 – Fone: 3522.8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO DA FACE

E QUEIMADURAS

• Dr. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137 – Fone: 3522.2383
• Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 – Fone: 3523.2774
• Dr. Manoel Alves Vidal
Av. Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522.6859
• Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94 - Fones:  3524.6500 -
3522.7601
• Dr. Wanderley Batista Marques
Rua Belo Horizonte, 1047 - Fone:
3525.2262

CIRURGIA VASCULAR

• Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 – Fone: 3522.0550
• Dr. Paulo César Grisotto
Rua Aracaju, 645 – Fone: 3522.3104

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

• Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 – Fone: 3522.7080
• Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416 – Fone: 3521.1970

MEDICINA DO TRABALHO

• PROMED
Rua Maranhão, 2.035 – Fone: 3524.4563
• INSMED
Rua 13 de Maio, 830 – Fone: 3522.4930

NEFROLOGIA

• Dra. Luciana S. Devito Grisotto
Rua 13 de Maio, 940  – Fone: 3522.3104
• Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 – Fone: 3522.5586

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)

Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral

eletroneuromiografia e potenciais
evocados auditivo e visual

• Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438 – Fone: 3522.5428
e 3522.0363

Especialização em dores de cabeça
Eletroencefalografia computadorizada e

mapeamento cerebral

• Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 – Fone: 3523.2583

NUTROLOGIA

(Obesidade e Emagrecimento)

• Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522.9027

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA E
LENTES DE CONTATO

• Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289 – Fone: 3522.0242
• Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Bolívia, 94 - Fones:  3524.6500 -
3522.7601
• Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 – Fone: 3522.4070
• Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455 – Fones: 3522.6216 /
3523.6051
• Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625 – Fone: 3522.1116

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

• Dr. Antônio Carlos Alonso Braido
Rua Teresina, 390 – Fone: 3522.4045
• Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640 – Fone: 3523.2263
• Dr. Ricardo Zupirolli
Rua Ceará, 980 – Fone: 3522.3355

ORTOPEDIA/MEDICINA
ESPORTIVA/TRAUMATOLOGIA

• Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269 - Fones: 3522.5396
e 3522.5397.

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 Bolívia, 94 – Fones: 3522.4566 –
3524.6500
• Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673 – Fone: 3524.4936
• Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939 – Fone: 3522.4566
• Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 – Fone: 3522.2436

PEDIATRIA E  ADOLESCÊNCIA

• Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405 – Fones:
3523.2223

PEDIATRIA E  PUERICULTURA

• Dr. João Romera
Rua Maranhão, 1.341 – Fone: 3522-3444

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL

• Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 – Fone: 3522.2436

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

• Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645 – Fone: 3524.4006

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS

• Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522.6216
• Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518 – Fone: 3522.7676
• Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 – Fone: 3522.7676
• Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645 – Fone: 3524.4006

PSIQUIATRIA

• Dr. Vladair Aprigio A. de Mello
Rua Manaus, 789 - Fone: 3522.3899

REUMATOLOGIA

• Dra. Mariana Nechar Marques
Av. Orlando Zancaner, 1327 - Fone:
3522-4213
• Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94 - Fones: 3524.6500 -
3522.7601

UROLOGIA

• Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Telefone 3522-4045
• Dr. Ronaldo Nami Pedro
Rua Cuiabá, 413 – Fone: 3522.1369
• 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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FIPA comemora um ano com excelentes avaliações
dos cursos de Administração e Direito

As Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA) completa-
ram um ano! A integração das
Faculdades de Administração,
Direito, Educação Física, Enfer-
magem e Medicina foi autoriza-
da pelo MEC em 11/04/2007.

Além da sua avaliação, que
lhe atribuiu conceito Bom, as
Faculdades Integradas Padre Al-
bino comemoram as excelentes
avaliações dos seus cursos de
Administração e Direito, divul-
gadas recentemente pelo MEC.

ADMINISTRAÇÃO -
CONCEITO BOM

O curso de Administração
recebeu no final de 2007 a visi-
ta de uma Comissão do Minis-
tério da Educação para renova-
ção do seu reconhecimento que
avaliou o curso com conceito
“Bom”.

A Comissão de Avaliadores
do MEC, formada pelos profes-
sores Lupercio Fuganti Luppi e
Paulo Roberto Chavarria No-
gueira, destacou que a organiza-
ção didático pedagógica pro-
posta para o curso apresenta
boa coesão em sua concepção
e define de forma ampla a for-
mação proposta para o egresso.
“Contempla na proposta curri-
cular, o desenvolvimento de ha-
bilidades e competências, o que
permite uma visão ampla da
abordagem didático pedagógica
a ser desenvolvida nos compo-
nentes curriculares”, completa.

Os avaliadores ressaltaram
que o curso de Administração
tem um corpo docente com lar-
ga experiência, tanto no magis-
tério como no âmbito profissio-
nal, e o tempo de serviço na Ins-
tituição permite uma integração
muito boa enquanto equipe mul-
tidisciplinar. Os laboratórios de
informática, de acordo com eles,
são bem arejados, com equipa-
mentos atualizados e adequados
às necessidades do curso, bem
como fazem utilização de progra-
mas computacionais desenvolvi-
dos na própria Instituição. O es-
paço físico é amplo e com boa
área para expansão, concluem.

O curso de Administração

po discente visão humanística
de alto teor ético e moral, sem
descuidar do estudo sistemático
e clássico das instituições jurí-
dicas, com conteúdo curricular
dinâmico e estruturado a partir
da adaptação das disciplinas tra-
dicionais às necessidades jurídi-
cas regionais”. Diz também que
“a proposta de ensino do direito
objetiva a formação de juristas
conscientes de seu papel social,
promovendo a cidadania, o res-
peito aos direitos fundamentais
do homem, a participação polí-
tica e social, além de formar
operadores do direito com baga-
gem técnica e operacional qua-
lificada, para a melhor instru-
mentalização dos procedimen-
tos e resolução dos conflitos ju-
rídicos”.

Os membros da Comissão
do MEC frisaram que o curso de
Direito “apresenta projeto pe-
dagógico de caráter humanis-
ta, com ênfase na utilização do
ensino jurídico como instru-
mento de justiça social e com-
prometido com a realidade”.
Ressaltaram ainda que a coor-
denação de ensino é democrá-
tica e acessível aos corpos do-
cente, discente e administrati-
vo; que o corpo docente apre-
senta-se disponível, altamente
comprometido com as ativida-
des acadêmicas e demonstra
nítida capacidade investigativa
que é identificada pela nature-
za crítica dos temas abordados
pelas pesquisas desenvolvidas
no curso, as quais analisam os
impactos jurídicos sobre a só-
cio-economia local, o que re-
flete-se nas atividades acadê-
micas desenvolvidas pelo cor-
po discente, que o corpo técni-
co é disponível, com experiên-
cia profissional adequada para o
desenvolvimento de suas funções
e que as instalações são adequa-
das para o desenvolvimento das
atividades acadêmicas.

O curso de Direito foi insta-
lado em fevereiro de 2003 e  sua
primeira turma formou-se em
2007.

“Recebemos com satisfação
o relatório do MEC sobre o ex-

iniciou seu primeiro ano letivo
em 1º/08/72, formando sua pri-
meira turma em 1976.

O Diretor Geral das Facul-
dades Integradas, Dr. Nélson Ji-
menes, ressalta a importância da
avaliação permanente do Minis-
tério da Educação nas Institui-
ções de Ensino Superior do país.
“Através desse sistema estão
disponíveis as ferramentas ne-
cessárias para a melhoria e mo-
dernização da área”, completa.
Quanto ao conceito alcançado
pelo curso de Administração Dr.
Jimenes não se surpreendeu.
“Tinha a certeza de que a avali-
ação do MEC faria justiça ao tra-
balho desenvolvido naquele De-
partamento da Fundação Padre
Albino, consagrando o curso de
Administração no rol dos mais
respeitados e de melhor quali-
dade em todo o Estado de São
Paulo”, finalizou.

O Coordenador do Curso de
Administração, Prof. Joacyr
Vargas, disse que o conceito
Bom atribuído ao curso “reflete
seu estágio atual, pois tal con-
ceito emergiu de trabalho crite-
rioso e abrangente realizado pe-
los competentes avaliadores”
Para ele, “tendo em conta que a
filosofia de trabalho desta Insti-
tuição, espelhada em sua mis-
são, compreende a busca cons-
tante pelo aperfeiçoamento dos
seus processos e prestação de
serviços, daremos continuidade
aos esforços para que possamos
atingir a pontuação máxima em
todas as dimensões, nas próxi-
mas avaliações.”

DIREITO – CONCEITO
ÓTIMO

O curso de Direito recebeu
neste mês de março ano a visita
de uma Comissão do Ministério
da Educação (MEC) para avaliação
das condições de ensino para fins
de reconhecimento que avaliou o
curso com um “ótimo” perfil.

A Comissão de Avaliadores
do MEC, formada pelos profes-
sores Alexandre dos Santos San-
chez e Marinella Machado Arau-
jo, destacou que o curso “foi con-
cebido para propiciar a seu cor-

celente desempenho na avalia-
ção do curso de Direito”, disse
o Diretor Geral das Faculdades
Integradas, Dr. Nélson Jimenes.
Para ele, “essa ótima pontuação
é mais uma prova da seriedade
com que os cursos das Faculda-
des Integradas Padre Albino são
encarados pela sua mantenedo-
ra, a Fundação Padre Albino”.

O Coordenador do curso de
Direito, Prof. Dr. Alysson Lean-
dro Mascaro, destaca que o cur-
so foi pensado e formado para
que fosse excelente. “Reunimos,
em Catanduva, os melhores pro-
fessores da nova geração de ju-
ristas brasileiros, muitos deles
vindos de São Paulo, da USP.
Nossa grade curricular desde o
início se destacou pelo seu ca-
ráter clássico, seu humanismo e
sua visão crítica e avançada das
questões jurídicas do presente.
Desde 2003, o ensino, a pesqui-
sa e a extensão são os nossos
pilares”, ressalta.

Sobre o destaque obtido
pelo curso, Mascaro diz que
hoje o curso de Direito da Fun-
dação Padre Albino é um dos
mais conhecidos e admirados
do Brasil. “Sua nota máxima
obtida junto ao MEC é nossa
maior consagração. Meu sonho,
como filho de Catanduva, de
aqui instalar uma das maiores
referências do ensino jurídico do
país, é realidade. Ao contrário
de todas as cidades do noroes-
te paulista e da esmagadora
maioria do interior de São Pau-
lo, nossa cidade tem uma das
poucas faculdades de Direito
nota A do Brasil. Encontro-me
muito feliz com essa consagra-
ção”, finaliza o Coordenador.

 

Dr. Jimenes: avaliações são
provas da seriedade com
que os cursos são encara-
dos pela Mantenedora.

ARQUIVO



ABRIL 2008 JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO12

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino realizaram no último dia
15 de abril, às 19h30, uma rápida
solenidade, seguida de confraterni-
zação, para receber os alunos do
noturno do curso de Educação Fí-
sica que, juntamente com os alu-
nos do matutino, passaram a ter
aulas teóricas no campus sede, na
Av. São Vicente de Paulo, 1455,
onde já estão os cursos de Medici-
na e Enfermagem.

Na solenidade falaram o Di-
retor, a Coordenadora Pedagógica
e o Secretário Geral das FIPA, Dr.
Nélson Jimenes, Drª Dulce Ven-
drúscolo e Prof. Sidnei Stuchi, o
Presidente da Diretoria Adminis-
trativa da Fundação, Dr. Olegário
Braido, e o Coordenador do cur-
so de Educação Física, Prof. An-
tonio Lourival Lourenço. Todos
deram boas vindas aos alunos e
ressaltaram a importância daque-
le momento.

O Diretor Geral das FIPA, Dr.
Nélson Jimenes, disse que essa é
uma meta a ser conquistada pela
Fundação Padre Albino, ou seja, a
transferência paulatina de todos
os cursos para um só local, no
campus sede. “A integração das
faculdades se realizará de forma
mais completa, inclusive com a

Aulas teóricas da Educação Física são transferidas para o campus sede das FIPA
convivência dos alunos das diver-
sas áreas”, completa.

As aulas práticas, de acordo
com Dr. Jimenes, continuarão no
Conjunto Esportivo por mais al-
gum tempo, já que as instalações
para essa finalidade estão em fase
de projeto e serão construídas no
campus sede, para onde foi trans-
ferida a secretaria do curso, fican-
do no Conjunto Esportivo uma
sub-secretaria para atendimento
aos alunos. No campus sede os alu-
nos da Educação Física foram be-
neficiados com salas de aulas
modernas, ampliação de acervo e
do espaço físico da biblioteca, de
recursos de informática, além de
cantina e reprografia.

A Fundação Padre Albino,
através do seu Departamento de
Manutenção e Obras, providenciou
a reforma de mais duas salas de
aula para recebimento dos
alunos, reforço na iluminação ex-
terna, estando, inclusive, em anda-
mento projeto para iluminação de-
finitiva de toda a área interna do
pátio do Hospital Emílio Carlos.

Participaram da solenidade,
ainda, os Diretores da FPA Renato
Centurion Stuchi e Edison Bonut-
ti, professores do curso de Educa-
ção Física e funcionários.

Faculdade da 3ª Idade promove Festival de Contos e Piadas
Pensando no desenvolvimen-

to da criatividade intelectual e ar-
tística, bem como no exercício da
memória através do lazer, a Fa-
culdade da Terceira Idade do cur-
so de Educação Física das Facul-
dades Integradas Padre Albino
realizou dia 1º de Abril, Dia da
Mentira, o Festival de Contos e
Piadas que contou com a partici-
pação das alunas do Programa.

A Coordenadora da faculda-
de, Profª Silvana Frey Dias, in-
formou que 12 alunas se inscre-
veram para o festival, sendo que
cinco foram classificadas e jul-
gadas pelas demais, recebendo
medalhas e prêmios referentes ao
dia da mentira:

• 1º lugar - medalha e um
Fusca 0 KM - aluna Adelayde
Santaella Rosa

• 2º lugar - medalha e um Opala
usado - Alaíde Ghiroti Furlan

• 3º lugar - medalha e um li-
quidificador - Derly Costa Ro-
drigues

• 4º lugar - medalha - Elidia
Gordo

• 5º lugar - medalha - Lour-
des Rosinha

• Troféu Abacaxi - Tereza
Spósito.

• Troféu Originalidade - co-
roa do abacaxi - Maria José

“A Faculdade da 3ª Idade
mantém uma programação peda-
gógica diversificada, oferecendo
à população sênior oportunida-
des de atualização de conheci-
mentos e resgate daqueles já in-
corporados ao longo da vida, va-
lorizando desta forma a autono-
mia mental, física e social, res-
gatando o autoconceito e a auto-
estima”, explica a Coordenado-
ra Silvana. De acordo com ela, a
meta da faculdade é proporcio-
nar visibilidade a uma velhice
saudável e produtiva, pois esta
“faz parte do desenvolvimento
natural do ser humano e do ciclo
da vida”.

“Foi uma tarde muito diver-
tida e animada; rimos muito e
nossos problemas tornaram-se
pequenos”, disse a aluna Dayse
Miranda da Costa.

Colégio de Aplicação elege sua CIPA 2008/2009
O Colégio de Aplicação

Unifipa finalizou o processo que
elegeu a sua Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA).
A eleição foi realizada nos dias
13 e 14 de março último.

Como representantes dos
empregados foram eleitos Maria
Clara Urbinatti (Efetivo - 33 vo-
tos) e Mario Sérgio Soares da
Silva (Suplente - 05 votos). Os
representantes do Empregador
são Cristina Perpétua de Jesus de
Luca (Efetivo) e Marlene San-

ches Spineli (Suplente). As secre-
tárias, Fabiana Fiorim Checoni
(1ª secretária) e Tânia Maria Ma-
zinini Pimentel (2ª secretária).

O curso para cipeiros foi
ministrado pelo SESMT (Servi-
ço de Engenharia de Segurança
e Medicina do Trabalho), com
carga horária de 20 horas, no pe-
ríodo de 07 a 11 de abril para elei-
tos e suplentes. A Comissão to-
mou posse dia 16 de abril, às
14h30h, na sala dos professores
do Colégio.

Após rápida solenidade, as Fipa ofereceram uma recepção
aos alunos.

ARQUIVO


