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Faculdades têm bom desempenho no ENADE 2004
A FAMECA, a FEC e a ESEFIC obtiveram bom desempenho no
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENADE, que substituiu o “Provão”, realizado em novembro de 2004. O relatório final
foi divulgado pelo MEC dia 03 de maio último. Última página.

Projetos de pesquisa são apresentados em Colóquio
As faculdades da Fundação Padre Albino – FAECA, FAMECA, ESEFIC e FEC realizaram dia 30 de abril último, a partir das
8 horas, no auditório da FAECA, o I Colóquio de Incentivo à Pesquisa, quando apresentaram os projetos de pesquisa dos seus pesquisadores docentes. Página 07.

Marco histórico de Catanduva
Dia 30 de abril último foi definitivamente instalado o marco
inicial da demarcação do perímetro central de Catanduva. O “Marco Zero” foi descoberto pelos alunos do curso de Direito, logo no
ano da sua fundação, em 2003. Página 06.
NOTÍCIA DA MANHÃ

SETOR DE IMPRENSA DO TRT 15

Vereador Valdecir Bertelli, prefeito Afonso Macchione e
Dr. Olegário Braido descerram as placas na inauguração
do Marco Zero.
MAURO ASSI

HOMENAGEM Dia 13 de maio último, na sede do Tribunal
Regional do Trabalho, em Campinas, Dr. Olegário Braido, presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino,
foi homenageado com a medalha Ouro do Mérito Judiciário da
Justiça do Trabalho. Última página.
CEPRAJUR O curso de Direito inaugurou dia 7 de maio último,
às 10 horas, em imóvel ao lado da Igreja Imaculada Conceição, o seu
Centro de Prática Jurídica (CEPRAJUR). Página 09.
MAURO ASSI

Hospitais
oferecem Serviço
de Terapia
Ocupacional
Na manhã do último dia 25
de maio, no anfiteatro II da
Fundação Padre Albino, foi
apresentado o Serviço de Terapia Ocupacional implantado
nos hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos. Página 09.

Vacinação
contra a gripe

Dr. Olegário Braido e Padre Osvaldo de Oliveira Rosa descerraram a placa que marcou a inauguração.

ENCERRAMENTO A Comissão Interna de Prevenção a Acidentes do Hospital Escola Emílio
Carlos encerrou a sua 8ª Semana
Interna de Prevenção a Acidentes
do Trabalho com um chá para os
funcionários. Página 12.

O Serviço Especializado em
Segurança e Medicina do Trabalho, em parceria com a Faculdade de Enfermagem de Catanduva, promoveu uma campanha de
vacinação contra a gripe para os
colaboradores interessados. Página 13.
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Felicidade

V

ocê pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes,
mas não se esqueça de que sua
vida é a maior empresa do mundo. Só você
pode evitar que ela vá à falência.
Lembre-se sempre de que ser feliz não
é ter um céu sem tempestades, caminhos
sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor
nos desencontros.
Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo
nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena
viver a vida, apesar de todos os desafios,
incompreensões e períodos de crise.
Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar
para dentro do seu próprio ser.
Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas
ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a cada manhã
pelo milagre da vida.
Ser feliz é não ter medo dos próprios
sentimentos. É saber falar de si mesmo. É
ter coragem para ouvir um “não”. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo
que injusta. É beijar os filhos, curtir os pais
e ter momentos poéticos com os amigos,
mesmo que eles nos magoem.
Ser feliz é deixar viver a criança livre,
alegre e simples que mora dentro de cada
um de nós. É ter maturidade para falar “eu
errei”. É ter ousadia para dizer “me perdoe”.
É ter sensibilidade para expressar “eu preciso de você”. É ter capacidade de dizer “eu
te amo”.
Faça da sua vida um canteiro de oportunidades. Que nas suas primaveras você
seja amante da alegria. Que nos seus invernos você seja amigo da sabedoria. E, quan-

VIAÇÃO
LUWASA LTDA.
Conforto, segurança e pontualidade.
PASSAGENS: Fone: (17) 3522.3240
ENCOMENDAS: Fone: (17) 3522.1137
Rua América, 333 - São Francisco - Catanduva

do você errar o caminho, comece tudo de
novo. Assim, você será cada vez mais apaixonado pela vida e descobrirá que ser feliz
não é ter uma vida perfeita, mas é usar as
lágrimas para irrigar a tolerância, usar as
perdas para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor
para lapidar o prazer, usar os obstáculos para
abrir as janelas da inteligência.
Jamais desista de si mesmo.
Jamais desista das pessoas que você
ama.
Jamais desista de ser feliz, pois a vida é
um espetáculo imperdível.

Podar
Um menino ficou muito bravo
quando viu um jardineiro com uma tesoura enorme para cortar os galhos
mais tenros de todas as plantas. Reclamou, agarrou o jardineiro pelo braço...
Fez um escândalo.
O jardineiro sorriu e pediu que tivesse paciência e voltasse em 30 dias
para ver o resultado. Um mês depois
todas as plantas estavam ainda mais belas e cheias de vida...
Foi assim que ele aprendeu o segredo das podas. Elas devem ser feitas nos
galhos que dão frutos. Parece um sofrimento cortar justamente esses galhos.
Esse exemplo faz pensar na maneira como reagimos aos sofrimentos que
nos chegam. Em vez de achar que são
castigos, por que não pensar que Deus
permite sofrimentos físicos e morais,
como o agricultor que poda suas árvores, para que dêem mais frutos ainda?
De vez em quando, não vemos
nada, não entendemos nada. Ficamos
como árvores carregadas de folhagem
e que, depois da poda, se reduzem a
galhos secos, que lembram braços esqueléticos.
Hoje, muita gente se sente assim
por causa de uma perda, um abandono,
doença, cansaço, desânimo, ingratidão,
injustiça! O melhor, muitas vezes, é não
dar explicações que não explicam, não
convencem e deixam a criatura que está
sofrendo mais esmagada ainda.
Nada como o exemplo da natureza, que é sábia! Tudo sempre volta a
florir e frutificar.
É preciso somente um pouco de paciência e uma difícil atitude. Dar tempo ao tempo.
Ele cura absolutamente tudo!
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junho
junho
DIA/NOME

DIA/NOME

HOSPITAL PADRE ALBINO

01 – Orlei Gomes da Silva
02 – Dr. Marcos Rodrigues Pinotti
03 – Gisele Regiane das Neves
Maria Regina da Silva Schimitd
04 – Ivanilde de Lourdes Lima
Mariana Riva
Roseli Rodrigues II
Sonia Albino Alves Trovó
05 – Joaquina Maria dos Santos Garcia
06 – Ana Elisa dos Santos
Angela Maria G. Factore
07 – Lívia Maria Manzano
Vanda Aparecida Del Campo
08 – Claudinéia B. C. da Silva
Luzia Fonseca Scarpini
Teresinha Leonilda Salles
09 – Dra. Maria Cecília G. Oliveira
10 – Eurides Pastori
Rogéria Perpétua Torre Gomes
Vera Lúcia Toppe da Silva
11 – Adriana Pereira dos Santos
Marina Alves Cardoso
Patrícia Regina Bueno da Silva
Suzana Forcato Guimarães
12 – Cleonice Leonardi de Oliveira
Evelin Sordatti
13 – Andréia Fernanda Lages de Souza
Antonia Ap. dos Santos
Magali Aparecida Bizarri
Rosa Maria Pereira
14 – Aparecida de Fátima Silva
Heliana Maurício F. Pereira
Isaias Romana
15 – Eva Aparecida dos Santos
16 – Alessandra Moura Zago
Dorival Teixeira
Marisa Bovi
17 – Cássia Regina Moreira
Cristine Nogueira Marques
18 – Iracema Alves Verna
Mariangela José Teixeira
Nadir Helena Coghi
20 – Cleide Ap. Teciano Ruolla
21 – Armelinda Rodrigues dos Santos
22 – Clarice Gualdi Beatrice
23 – Delange Cristina Costa
Rosimeire Donizete Franco
24 – Jaquelini Brito Francisco
Paulo Cesar Fatorelli
Zilda Ap. Rodrigues
Zilda Sousa Pereira Alves
25 – Carmen Garcia Morales
Michele Maria Mazenini

26 – Ivone Nogueira Ghannage
Joseli Ap. B. Sponhardi
27 – Alessandra Ap. Marcomini
28 – Karina de Souza Sena Machado
29 – Dr. Wladimir Pedro Sestito
30 – Marly de Carvalho Fracasso
Sandra Maria da Silva Santos Grossi
Silvia Helena dos Santos
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
01 – Adriana Coimbra Pereira
Aparecida Meire M. Scandelai
Jorge Tudes dos Santos
Monise Gomes Fernandes
02 – Ched Antonio Dib Gayoso
Claudete Aparecida Mendes Salvador
Edgar Luiz Jácomo
03 – Ivete de Almeida Neves
Michelli Cristina Pitelli
Robson Fernando dos Santos Araújo
07 – Edna de Fátima Cazemiro Soriano
08 – André Luiz Ferraz do Amaral
11 – Welita Fabrícia de Souza
12 – Isabel F. de M. Hernandes
13 – Maisa Machado de Oliveira
15 – Sueli Batista Ramos
16 – Vanessa Bertolo Navarro
21 – Célia Regina do Nascimento Oliveira
22 – Cibele Cristina R. Lopes
Patrícia Farina Vivaldini
23 – Maria Shirlei Honorato
25 – Manoel Moreira da Silva Filho
27 – Valdemir César Fioravante
28 – Davi Machado
Marcelo Prioli
29 – Maria Regina Mendes de Santi
Maria Sueli Bighelin
Nádia Barakat Kato
Reginaldo da Silva
FACULDADE DE MEDICINA
DE CATANDUVA

02 – Dr. Sílvio Antonio Coelho
07 – Dr. Ricardo Santaela Rosa
08 – Fátima Aparecida Ferreira
Dr. Néder José Rocha Abdo
Dr. Ricardo Antonio Vick
12 – Dra. Celina Santaela Rosa
15 – Dr. Dalísio de Santi Neto
16 – Dr. José Barba Júnior
18 – Dr. João Ivaldo Cancian
21 – Dr. Paulo Ramiro Madeira
23 – Aline Mouco
24 – João Batista de Azevedo Pinto
João Rubens Sartori

DIA/NOME

25 – Solange Dotti
26 – Dr. Jaime João Jorge
29 – Dr. João José Dias
04 –
10 –
22 –
27 –
29 –
30 –

COLÉGIO CATANDUVA
Profa. Adriana Helena Halley Uemura
Prof. José Luiz Eleno
Profa. Maria Flávia de Araújo Espada
Profa. Márcia Maciel Cerigioli
Profa. Regiceli Bento de Almeida
Angélica Garcia Andreotti Rodrigues

FACULDADE DE DIREITO E
ADMINISTRAÇÃO CATANDUVA

02 – Alex Alberto Amaral da Silva
Prof. Edervek Eduardo Delalibera
05 – Profa. Adriana Brogio
09 – Carlos Roberto Ethevaldo
17 – Maria Lucilia da Costa Oliveira
22 – Prof. José Luis Santos de Oliveira
26 – Prof. Joacyr Vargas
28 – Eliane Márcia Rodrigues
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA E DESPORTOS DE
CATANDUVA

14 – Prof. Antonio Lourival Lourenço
20 – Prof. Benedito Lenoi dos Santos
FACULDADE DE ENFERMAGEM
DE CATANDUVA

01 – Profa. Maria Regina Lourenço
13 – Profa. Carina Tatiana Giunco
14 – Profa. Denise G. Stellutti de Faria
RECANTO MONSENHOR ALBINO
02 – Mara Regina Doto
18 – Aparecida Lázara B. dos Santos
21 – Fernanda Cristina Valle Nobre
29 – Tereza de Aguiar Souza
COORDENADORIA GERAL
03 – Celso Rodrigues Martins
05 – Maria Ap. Sabella Sanches
PADRE ALBINO SAÚDE
06 – Luciana Dias Pereira da Silva
22 – Thiago Aparecido Guglielmetti
MEMBROS DO CONSELHO DE
CURADORES

05 – Dr. Renato Segura Ramires Júnior
MEMBROS HONORÁRIOS DA
FUNDAÇÃO PADRE ALBINO

19 – Dr. Antonio Alberto G. Mergulhão
21 – Dr. João Righini
24 – Dr. João Walter Agudo Romão

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
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Amor de amigo

Você é...
Você é forte quando pega sua
mágoa e ensina a sorrir.
Você é corajoso quando supera seu temor e ajuda os outros
a fazer o mesmo.
Você é feliz quando vê uma flor
e se vê abençoado.
Você é amoroso quando sua
própria dor não lhe faz cego à
dor dos outros.
Você é sábio quando conhece
os limites de sua sabedoria.
Você é verdadeiro quando admite que há vezes em que você
se engana.
Você está vivo quando a esperança de amanhã significa
mais a você do que o erro de
ontem.
Você é livre quando tem o controle de si e não deseja controlar os outros.
Você é honrado quando descobre que sua honra é honrar
os outros.
Você é generoso quando pode
receber tão docemente quanto
você pode dar.
Você é humilde quando você
não sabe como pode ser humilhado.
Você é atencioso quando me
vê exatamente como sou e me
trata exatamente como você é.
Você é misericordioso quando
perdoa nos outros as faltas que
você condena em si mesmo.
Você é belo quando não precisa que um espelho lhe conte.
Você é rico quando nunca
precisa mais do que o que
você tem.
Você é você quando está em
paz com quem você não é.
Tradução Sergio Barros

Durante a Segunda Guerra
Mundial, um orfanato de missionários, numa aldeia vietnamita, foi atingido por várias
bombas. Os missionários e duas
crianças morreram na hora e
muitas ficaram feridas, inclusive uma menina de 8 anos.
Através do rádio de uma aldeia vizinha, os habitantes buscaram socorro dos americanos.
Um médico da marinha e uma
enfermeira chegaram trazendo
apenas maletas de primeiros socorros.
Perceberam logo que o caso
mais grave era o da menina. Se
não fossem tomadas providências imediatas ela morreria por
perda de sangue. Era urgente
que se fizesse uma transfusão.
Saíram a procura de um
doador com o mesmo tipo sangüíneo. Os americanos não tinham aquele tipo de sangue,
mas muitos órfãos que não tinham sido feridos poderiam
ser doadores. O problema, agora, era como pedir às crianças,
já que o médico conhecia apenas algumas palavras em vietnamita e a enfermeira tinha
poucas noções de francês.
Usando uma mistura das
duas línguas e muita gesticulação, tentaram explicar aos assustados meninos que, se não recolocassem o sangue perdido, a
menina morreria.
Então perguntaram se alguém queria doar sangue. A resposta foi um silêncio de olhos
arregalados. Finalmente uma

Datas Comemorativas
JUNHO
04 – Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão
05 – Dia Mundial do Meio
Ambiente
07 – Dia da Liberdade de Imprensa
08 – Dia do Citricultor
09 – Dia do Porteiro e do Tenista
11 – Dia do Educador Sanitário
12 – Dia dos Namorados
13 – Dia de Santo Antonio e do
Turista
15 – Dia do Paleontólogo
17 – Dia do Funcionário Público
Aposentado

18 – Dia do Químico e do Imigrante Japonês
20 – Dia do Revendedor
21 – Início do Inverno
Dia da Mídia e do Intelectual
22 – Dia do Orquidófilo
24 – Dia de São João
25 – Dia do Imigrante
26 – Corpus Christi e Dia Internacional do Combate às Drogas
27 – Dia Nacional do Vôlei
29 – Dia de São Pedro e São Paulo
Dia da Telefonista e do
Pescador
30 – Dia do Caminhoneiro

o
h
n
u
j

mão levantou-se timidamente,
deixou-se cair e levantou de
novo.
Ah, obrigada - disse a enfermeira em francês. Como é o
seu nome?
O garoto respondeu em voz
baixa: Heng.
Deitaram Heng rapidamente na maca, esfregaram álcool
em seu braço e espetaram a agulha na veia.
Durante esses procedimentos, Heng ficou calado e imóvel.
Passado um momento, deixou escapar um soluço e cobriu
depressa o rosto com a mão livre.
Está doendo Heng? - perguntou o médico. Heng abanou
a cabeça, mas daí a pouco escapou outro soluço e mais uma vez
tentou disfarçar. O médico tornou a perguntar se doía e ele
abanou a cabeça outra vez, significando que não.
Mas os soluços ocasionais
acabaram virando um choro declarado, silencioso, os olhos
apertados, o punho na boca para
estancar os soluços. O médico e
a enfermeira ficaram preocupados. Alguma coisa obviamente
estava acontecendo.
Nesse instante, chegou uma
enfermeira vietnamita, enviada

para ajudar. Vendo a aflição do
menino, falou com ele, ouviu a
resposta e tornou a falar com voz
terna, acalmando-o.
Heng parou de chorar e
olhou surpreso para a enfermeira vietnamita. Ela confirmou
com a cabeça e uma expressão
de alívio estampou-se no rosto
do menino.
Então ela disse aos americanos:
- Ele achou que estava morrendo. Entendeu que vocês pediram para dar todo o sangue
dele para a menina poder viver.
- E por que ele concordou?
perguntou o médico.
A enfermeira vietnamita repetiu a pergunta e Heng respondeu simplesmente:
- Ela é minha amiga.
Pense nisso!
Você já pensou em ser um
doador de sangue? Geralmente só o fazemos quando a necessidade é de um familiar ou
um ente caro, mas a solidariedade convida-nos a doar para
salvar vidas. Tornando-nos um
doador voluntário, estaremos
contribuindo grandemente
com a sociedade.
(História do Livro das Virtudes - II, “Um Amor Maior”)

Mãe
A mãe não vive só sua vida.

A mãe vive duas - a sua e a do filho.

Não há vida sem mãe, pois a mãe é a origem da vida.
Então, o que seria da vida sem a mãe?
A vida não seria vida; a vida simplesmente não existiria.

Parabéns, Mãe!
8 de Maio - Dia das Mães
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“Uma vela nada perde quando, com a sua chama,
se acende uma outra que está apagada.” O.S. Marden

Algo que todo mundo deve saber: será que é derrame?
Às vezes os sintomas de um derrame são
difíceis de identificar. Infelizmente a falta de
reconhecimento provoca um estrago.
A vítima de um derrame pode sofrer danos cerebrais quando as pessoas em redor não reconhecem os seus sintomas.
Agora, os médicos contam que uma pessoa que convive com a pessoa em questão
pode reconhecer o derrame mediante três
testes simples.
• Pede à pessoa para rir.
• Pede para levantar os dois braços.
• Pede para falar uma frase simples.
Se ele/ela tem dificuldade com um destes testes, chame imediatamente o socorro e
conte a quem atende ao telefone os sintomas.

Culinária
Quiche de frango

Depois de descobrir que um grupo de
voluntários não-médicos pode identificar
um problema facial, um problema nos braços ou dificuldade em falar, cientistas querem ensinar ao público em geral os três testes. Eles apresentaram suas conclusões na

Células-tronco: o que são? Para que servem?
1. O que são células-tronco?
São as capazes de originar todos os tecidos e órgãos humanos.
2. Todas as células-tronco são iguais?
Não. Há células-tronco embrionárias e
maduras. As primeiras existem apenas nos primeiros dias de formação de um embrião. Só
elas de fato podem originar todos os tecidos e
órgãos humanos. As chamadas células-tronco
maduras, que existem no feto e por toda a vida
de uma pessoa, têm capacidade de originar
outras células muito mais limitada. Além disso, são muito raras e difíceis de isolar.

Massa
Coloque no liquidificador 1 pacote de
biscoito cream cracker salgado e triture. Em
uma vasilha coloque o biscoito triturado, 2
colheres e meia de margarina com sal, 2
colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 2 ovos (claras em neve, reserve). Misture bem (vai ficar uma farofa úmida). Em um
pirex vá colocando a massa; faça, primeiro,
nas bordas, não muito fina, e depois no meio.

3. Por que a pesquisa básica das células
embrionárias é tão importante?
Porque o conhecimento de seus mecanismos básicos é fundamental para toda pesquisa de geração de células, tecidos e órgãos
em laboratório. Além disso, não se conhecem células maduras formadoras para todos
os órgãos. Cientistas ainda têm muito que
aprender. Por exemplo, ainda não são bem
conhecidas as substâncias que estimulam as

Recheio
1 peito de frango cozido desfiado. Faça
um refogado, com tomate sem pele, picado,
cebola, sal a gosto e outros temperos, a
gosto, e cheiro verde (este, por ultimo, quando desligar a panela, só mexer). Coloque um
pouco do caldo com que cozinhou o peito e
deixe ferver para pegar bem o tempero e ficar um refogado úmido (não deixar ficar
muito seco).

O que fazer
com o óleo de
frituras?

Cobertura
2 claras em neve
2 colheres rasas de queijo parmesão ralado
1 colher de sopa de requeijão (se quiser)
Modo de fazer
Faça a massa com os ingredientes acima, menos as claras em neve. Coloque no
refratário.
Coloque o recheio e, em seguida, a cobertura. Leve para assar em forno 180 graus
até dourar a cobertura; uns 20 minutos, mais
ou menos. Não deixar assar muito.

reunião anual da American Stroke
Association, em fevereiro de 2004.
O uso comum destes testes pode
dar, com toda certeza, a oportunidade
de uma diagnose imediata e um tratamento
de derrame e prevenir um prejuízo ao cérebro.

Mesmo que não façamos muitas frituras, quando o fazemos, jogamos óleo
na pia ou por outro ralo, certo?
Este é um dos maiores erros que podemos cometer. O melhor que temos a fazer é colocar os óleos utilizados numa daquelas garrafas de plástico (garrafas pet
de refrigerantes), fechá-las e colocá-las
no lixo normal, ou seja, o orgânico.
Um litro de óleo contamina cerca de
1 milhão de litros de água, o equivalente
ao consumo de uma pessoa no período
de 14 anos. De nada adianta criticar os
responsáveis pela poluição da Baía da
Guanabara, o Rio Paraíba, se não fizermos nossa parte.

células-tronco a se diferenciar. O processo
de geração de novas células está longe de ser
bem compreendido e sem isso não há como
controlá-lo.
4. Por que essas células são consideradas
promissoras?
Porque acenam com a possibilidade de
desenvolver tratamentos para doenças hoje
incuráveis, como diabetes, numerosas forma de câncer e males neurodegenerativos,
além de distrofias musculares, por exemplo.
Outra aplicação é a regeneração de áreas lesionadas por acidentes e derrames, como é
o caso das lesões na medula causadoras de
paralisia. Terapias para cegueira e surdez
também estão em estudo.
5. Que tipo de embriões os pesquisadores
pretendem usar?
Somente aqueles nos primeiros estágios de desenvolvimento, quando são aglomerados de cerca de cem células. Nessa
fase, o sistema nervoso ainda não começou a se formar. No Brasil, a meta é usar
embriões descartados gerados em clínicas
de fertilização in vitro. Esses embriões,
hoje, são jogados fora.
6. Que tipo de pesquisa o Brasil faz com
células-tronco?
Somente com células maduras, extraídas dos próprios pacientes. Há estudos promissores para tratamento de insuficiência
cardíaca, infarto, mal de Chagas, derrame e
diabetes.
(de O Globo)

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Rua Minas Gerais, 454 - Catanduva - SP
visite nosso site: www.romaomaquinas.com.br
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Prefeitura e Direito da FPA inauguram marco histórico de Catanduva
Dia 30 de abril último, às 13
horas, após muitas décadas, foi
definitivamente instalado o marco inicial da demarcação do perímetro central de Catanduva. O
“Marco Zero” foi descoberto pelos alunos do curso de Direito
da Faculdade de Direito e Administração Catanduva (FAECA) no primeiro grupo de pesquisas que se instalou na faculdade, logo no ano da sua fundação, em 2003.
O antigo marco topográfico
– que existiu entre os anos de
1921 e 1936, e depois foi retirado do local – foi reinaugurado,
em conjunto, pela Prefeitura
Municipal, através da Coordenadoria de Cultura, e pela Fundação Padre Albino. Localizado na esquina das ruas Amazonas e Paraíba, o Marco Zero foi
o ponto de partida da demarcação das terras da antiga “Fazenda Moreiras”, localizada às
margens do rio São Domingos,
atual centro da cidade.
Os pesquisadores do Direito descobriram que a demarcação dos terrenos foi feita por
peritos judiciais, a partir de
1921, por ordem do primeiro
juiz da Comarca de Catanduva,
Dr. Raymundo Cândido de Mergulhão Lobo. O objetivo era definir com precisão as medidas e
os limites dos lotes que tinham
sido desmembrados da “Fazenda Moreiras”. O fracionamento
da propriedade teve início em
1899, após a sua aquisição por
Antônio Maximiano Rodrigues,
considerado um dos fundadores
de Catanduva.
O Marco Zero foi descoberto pelos estudantes quando faziam a leitura de um processo judicial antigo, a “Ação de Divisão
de Terras da Fazenda Moreiras”,
movida entre 1921 e 1936. O
marco era um pequeno monumento talhado em madeira de
aroeira, em formato piramidal,
com quatro faces de 80 centímetros de altura para fora do solo,
segundo as especificações registradas na ação judicial.
A ação foi aberta na Justiça
três anos após a criação do município de Catanduva, a pedido
da Câmara de Vereadores, e envolvia mais de meia centena de
proprietários de terrenos que ti-

nham sido desmembrados da
“Fazenda Moreiras”, também
chamada de “Barra Grande”,
possivelmente por estar na margem do rio São Domingos.
Um fato bastante curioso se
deu com o grupo de pesquisadores do Direito da FPA quando iniciaram a pesquisa: os autos do processo judicial ficaram
fechados por mais de 70 anos no
Arquivo da Comarca de Catanduva, sem nunca terem sido consultados, até serem reabertos em
2003 para a pesquisa. Além do
Marco Zero, nos sete volumes
que formam o processo os alunos encontraram uma enorme riqueza de dados sobre Catanduva nas décadas de 1920 e 1930.
Praticamente tudo o que havia na área onde hoje se assenta
o perímetro central catanduvense está documentado no processo: população residente, comércio, indústria, organizações da
sociedade. Há quase duas centenas de certidões, laudos, jornais, mapas e relatos de diferentes teores na longa ação judicial
que durou 16 anos.
“Um dos aspectos que impressionava os estudantes, à medida que líamos os autos do processo, era a quantidade de informações sobre os mais diversos
aspectos da vida catanduvense.
Muitas famílias antigas da cidade aparecem como condôminos
das terras da velha Fazenda Moreiras, uma das propriedades rurais que existiram aqui antes da
fundação de Catanduva”, diz
José Sacchetta Ramos Mendes,
Professor Titular da Cadeira de
História do Direito, Coordenador
de Pesquisa do Curso de Direito
da FPA e orientador da pesquisa
que envolveu 28 alunos de Direito da Fundação Padre Albino.
O projeto começou em agosto de
2003 e está em sua fase final.
“O Marco Zero da demarcação da Fazenda Moreiras foi
retirado no final da década de
1930, após o término da ação,
quando já havia suficiente certeza jurídica sobre os limites dos
terrenos centrais de Catanduva”,
conta o professor Sacchetta.
A réplica do Marco Zero
original foi inaugurada com a
participação do prefeito Afonso
Macchione Neto, o presidente

MAURO ASSI

Dr. Olegário Braido observa a placa sobre a participação
dos alunos da FPA.

da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino, Dr.
Olegário Braido, de diretores, do
Diretor da FAECA, Dr. Constante Frederico Ceneviva Jr., do
Coordenador do curso e do Coordenador de Pesquisa do Direito da FPA, Dr. Alysson Leandro
Mascaro e José Sacchetta Ramos Mendes, respectivamente,
do Coordenador de Cultura do
Município, Prof. Evandro Marcus Ceneviva, além dos 28 estudantes de Direito da FPA responsáveis pela descoberta, além
de outras autoridades.
CUMPRIMENTOS
O vereador Nélson Lopes

Martins, na sessão da Câmara
Municipal do dia 03 de maio,
apresent o u r e q u e r i m e n t o ,
aprovado por unanimidade,
solicitando a consignação na
ata dos trabalhos de voto de
congratulações ao Dr. José
Sacchetta Ramos Mendes,
orientador da pesquisa que
envolveu 28 alunos de Direito, “que não mediram esforços para enriquecer a história de nossa cidade com o descobrimento do Marco Zero”,
bem como ao Diretor, Dr.
Constante Frederico Ceneviva Júnior, ao coordenador do
curso, Dr. Alysson Mascaro, e
aos estudantes.

Nossos cumprimentos e
homenagem à profissão das
24 horas nos 365 dias do ano.

12 de Maio - Dia do Enfermeiro
HOSPITAL PADRE ALBINO
HOSPITAL ESCOLA EMÍLIO CARLOS
RECANTO MONSENHOR ALBINO
FACULDADE DE ENFERMAGEM DE CATANDUVA
PADRE ALBINO SAÚDE
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Faculdades da FPA apresentam seus projetos de pesquisa
As faculdades da Fundação Padre Albino – FAECA (Direito e Administração),
FAMECA (Medicina), ESEFIC (Educação
Física) e FEC (Enfermagem) realizaram dia
30 de abril último, a partir das 8 horas, no
auditório da FAECA, o I Colóquio de Incentivo à Pesquisa, quando apresentaram os
projetos de pesquisa dos seus pesquisadores docentes.
O Colóquio foi aberto pelo diretor da
FAECA, Dr. Constante Frederico Ceneviva
Júnior, que saudou todos os presentes, passando a palavra ao Assessor Educacional da
Fundação, Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo, que enfatizou a importância do evento. A
seguir foram apresentados os Coordenadores de Pesquisa de cada faculdade.
Dr. José Sacchetta Ramos Mendes, coordenador de pesquisa do curso de Direito,
disse que o Colóquio foi uma oportunidade
dos alunos do Direito apresentarem em Catanduva seus trabalhos de Iniciação Científica, da maneira como fizeram anteriormente
em congressos de pesquisa realizados em
São Paulo. “O Colóquio foi importante, também, para conhecermos os projetos de pesquisa dos outros cursos da Fundação Padre
Albino”. O curso de Direito apresentou nove
trabalhos de pesquisa de iniciação científica dos seus alunos.
Profª Drª Luzia Urbano, coordenadora
de pesquisa do curso de Enfermagem, informou que a FEC terá três linhas de pesquisa, cada uma com um trabalho. Para ela,
o Colóquio evidenciou a importância de tornar conhecida a produção científica desenvolvida em cada faculdade da Fundação
Padre Albino. “Pela empolgação participativa dos seus pesquisadores a jornada promete ser longa”, comemora Profª Luzia.
“Os membros do Núcleo de Pesquisa
mostraram-se interessados, esbanjaram entusiasmo e assumiram o compromisso de
tornar a pesquisa científica a bandeira da
qualidade dos profissionais da Fundação
Padre Albino, o leme da intervenção acadêmica - ensino e extensão – e o porto seguro
para o ancoramento dos alunos em busca do
perfil qualitativo em sua formação profissional”, disse Prof. Dalton Müller Pessôa Filho,
Coordenador de Pesquisa do curso de Educação Física, que tem duas linhas de pesquisa e quatro trabalhos.
Para a Profª Cristiane Paschoa Martino,
Coordenadora de Pesquisa do curso de Administração da FAECA, “este I Colóquio de
Pesquisa representa, para nós do curso de
Administração, um esforço comum por parte
de todos os núcleos educacionais da Fundação Padre Albino, congregando alunos, docentes e gestores educacionais”. Para ela,

MAURO ASSI

“todo grande investimento necessita
mobilizar vontade
firme, tempo, mas,
sobretudo, desejo de
realizar. Somando
idéias, desejos e esforços, nos será possível atingir metas
jamais imaginadas e
somente com o
apoio de todos é que
nos será possível
construir os pilares
sólidos do futuro
que almejamos para
nossas faculdades”.
O curso de Adminis- Alunos e docentes lotaram o auditório da FAECA.
tração vai desenvolver três trabalhos de pesquisa.
pesquisa das faculdades. Assim, todos os
A FAMECA indicou o Dr. Emílio Her- projetos de pesquisa passam pelos canais
rera Júnior para ser o seu Coordenador de competentes de aprovação, Núcleo de PesPesquisa.
quisa e Comitê de Ética, até que seja autoriPara o Assessor Educacional da Funda- zado o início dos trabalhos e seu respectivo
ção Padre Albino, Prof. Dr. Antonio Carlos fomento”, explicou ele.
de Araújo, as faculdades realizaram um imO vereador Nélson Lopes Martins apreportante evento de comunicação das pesqui- sentou na reunião da Câmara Municipal do
sas científicas realizadas por professores e dia 02 de maio último requerimento, aproalunos das diversas unidades universitárias. vado por unanimidade, solicitando o regis“Foi uma manhã muito importante por- tro na ata dos trabalhos de voto de congraque, entre outras coisas, inaugurou-se uma tulações ao Professor Antonio Carlos de
prática que deve ser constante para quem Araújo, Assessor Educacional da Fundação
tem um projeto institucional de alto nível. Padre Albino, assim como à Direção, CoorAs pesquisas fazem parte do Núcleo de Pes- denação e professores de todas as unidades
quisa Institucional, recém criado, que conta educacionais da Entidade pela realização do
como seus membros, os coordenadores de evento.
HOMENAGEM Dr. João Romera, docente de Pediatria e Puericultura da FAMECA,
recebeu dia 27 de novembro, na Unimep, em Piracicaba, do Clube dos Escritores Piracicaba, o título de Scientiarum Persona Magnífica “pela magnitude de sua excelsa
personalidade e pelos relevantes serviços prestados à Ciência e à Comunidade na área
de Medicina”. Ele recebeu a Medalha Científica “Prof. Walter Radamés Accorsi”.
ÁLBUM DE FAMÍLIA

Dr. João Romera e Prof. Walter Accorsi.
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Fameca prepara-se para participar de projeto de ajuda à Amazônia
Dia 29 de abril, a Faculdade
de Medicina de Catanduva (Fameca) recebeu o Engenheiro
Marcelo Salazar, Vice-Presidente do NAPRA (Núcleo de Apoio
às Populações Ribeirinhas do
Amazonas), que se reuniu com a
sua direção, docentes e discentes e com a Coordenadora de
Graduação da Faculdade de Enfermagem de Catanduva (FEC)
para tratar da participação destas faculdades no Projeto, atuando na área de saúde.
O NAPRA é um projeto interdisciplinar voltado para o desenvolvimento de populações ribeirinhas da Amazônia e de estudantes universitários. Apóia as
comunidades com ações em saú-

FAMECA

de, educação e produção. Os estudantes têm a complementação
da formação universitária através
da construção e aplicação de
projetos nas comunidades atendidas em trecho do Rio Madeira,
em Rondônia: São Carlos, Nazaré, Itacoa, Curicarcas, Papagaios, Cunia e comunidades dos rios
Preto, Machado e Jamari.
O Eng. Marcelo Salazar
apresentou o projeto em detalhes,
fez um relato interessante desde
o nascimento do NAPRA e comentou alguns aspectos das
ações junto às comunidades ribeirinhas do Rio Madeira. Diante do interesse dos alunos da FAMECA no programa, o Vice-Presidente do NAPRA abriu a pos-

Fórum de discussões com docentes
A Direção, Coordenadoria
de Graduação da Faculdade de
Medicina de Catanduva e Assessoria Educacional da Fundação Padre Albino promoveram, dia 25 de abril último, um
Fórum de Discussões com os
docentes da Fameca sobre Avaliações do MEC e Diretrizes
Curriculares.
O evento foi aberto pelo
Diretor da Faculdade, Dr.
Eduardo Mendes Jr., discorrendo sobre o papel da Escola Médica e a importância de se estar
atento e permeável a mudanças
e a desafios que os docentes têm
de enfrentar. Do lado do aluno,
comentou que a graduação tem
que ensiná-lo aprender a aprender, a ter autonomia, visão crítica, capacidade de iniciativa, estar consciente de que sua futura
vida profissional tem que ter atualização permanente de reciclagem e auto-aprendizagem.
Na questão do currículo, informou que a FAMECA constituiu uma Comissão de Currículo, que se reúne semanalmente,
há meses, para tratar da formulação de uma nova proposta de
Matriz Curricular para o curso
de medicina. Ressaltou a importância da participação do professor nessa empreitada e aproveitou para estender o convite aos
interessados em integrar a referida comissão.
Dr. José Alves de Freitas,

Coordenador de Graduação, falou sobre os Resultados das Avaliações “in loco” da FAMECA
pelo MEC, enfatizando a última
(junho/03). Destacou alguns
pontos e mencionou sugestões
de adequações, particularmente
da matriz curricular, para que ela
se apresente coerente com o perfil do aluno proposto pela faculdade, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Medicina.
Sobre Diretrizes Curriculares, quem falou foi o Dr. Ricardo Santaella Rosa, Professor de
Medicina Preventiva e Social da
FAMECA e membro do Pólo de
Educação Permanente do Noroeste Paulista, órgão ligado ao
MEC-MS. Ele fez breve histórico da evolução da educação
médica a partir da década de setenta, desaguando nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais,
que visam formar profissionais
adequados à realidade. Ressaltou a missão do curso de medicina da FAMECA, que se propõe a formar médico generalista, humanista, ético, crítico e reflexivo, capaz de aprender continuamente.
Prof. Dr. Antonio Carlos de
Araújo, Assessor Educacional
da Fundação Padre Albino, conduziu os debates e aproveitou
para reforçar a missão da FAMECA no tripé ensino, pesquisa e extensão.

sibilidade de
ser instalado
em Catanduva
um núcleo regional, que
atuaria em
conjunto com
outros núcleos vizinhos,
como o de
São Carlos.
Segundo
Dr. José Alves A reunião que discutiu o NAPRAcatanduva.
de Freitas, vice-diretor da Fame- vêm participando regularmente
ca, a faculdade está interessada de encontros do NAPRA em ouem participar do NAPRA e deu tras cidades. A presidente acadêsinal verde para a instalação do mica da Liga de Medicina da Faprograma, que terá a participação mília, Ellen Cristina Alvarez
efetiva de docentes e estudantes. Candido (3ª ano), disse que o
A Liga de Medicina de Fa- NAPRAcatanduva buscará ajuda
mília da FAMECA encampou a com doações de pessoas, instituiimplantação do Projeto NAPRA- ções e empresas para serem dicatanduva, que terá interface com recionadas à promoção da qualioutros cursos superiores do mu- dade de vida das comunidades
nicípio, objetivando a integração carentes do Amazonas. O primeiacadêmica e elevação do conhe- ro passo para o NAPRAcatanducimento dos estudantes atuando va será a execução de ações de
dentro das três linhas de ação capacitação. Há a expectativa de
propostas pelo projeto: saúde, que, num futuro bem próximo, o
Núcleo de Catanduva esteja em
educação e produção.
Estudantes da FAMECA já funcionamento.

Docente obtém título de Doutor
O docente da disciplina de
Clínica Médica da Faculdade de
Medicina de Catanduva (FAMECA), Dr. Fernando Stuchi Devito, obteve o título de Doutor em
Ciências junto à Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo (USP) dia 02 de maio último, às 14h00, no Instituto do Coração (INCOR) em São Paulo.
Orientado pelo Prof. Dr. J.
Eduardo MR Sousa, Dr. Fernando defendeu a tese “Análise comparativa da hiperplasia intimal
após o implante de stents com e
sem sirolimus em artérias coroná-

rias de pequeno calibre”, que foi
analisada pela Banca presidida
pelo Prof. Dr. Eduardo Sousa (Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia) e composta pelos seguintes membros: Profa. Dra. Claudia
Alves (Unifesp - Escola Paulista
de Medicina); Prof. Dr. Valter
Correa Lima (Unifesp - Escola
Paulista de Medicina); Prof. Dr.
José Antonio Marin Neto (Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto - USP) e Prof. Dr. Antonio
Carlos P. Chagas (Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo – USP).
ÁLBUM DE FAMÍLIA

Dr. Fernando Devito e sua
banca examinadora.
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Direito: Ceprajur prioriza duas áreas para atendimento
O curso de Direito da Fundação Padre Albino inaugurou dia 7
de maio último, às 10 horas, em
imóvel ao lado da Igreja Imaculada Conceição, no Solo Sagrado,
o seu Centro de Prática Jurídica
(CEPRAJUR), um instituto que
congrega, ao mesmo tempo, as
atividades de prática jurídica dos
alunos, orientação jurídica, extensão à comunidade, grupos de estudo de casos concretos, atividades de conscientização dos direitos da população menos favorecida e noções de cidadania.
Na solenidade falaram Padre
Osvaldo de Oliveira Rosa, Dr. Alysson Mascaro, Dr. Olegário Braido, Dr. Constante Frederico Ceneviva Júnior, Dr. Donizett Pereira,
Dra. Rima Gorayb e Dr. Antonio
Carlos Damasceno, que coordenou as homenagens feitas ao presidente da Diretoria Administrati-

va da FPA, ao coordenador do curso de Direito, ao padre Osvaldo, e
aos coordenadores do Ceprajur,
que receberam placas de prata.
Padre Osvaldo de Oliveira
Rosa informou que o Ceprajur vai
priorizar duas áreas de atendimento – regularização de imóveis e aposentadoria – e, na
oportunidade, já entregou senhas para pessoas do bairro serem atendidas.
O Centro de Prática Jurídica do curso de Direito da Fundação tem como Coordenador o
Prof. Donizett Pereira e a Dra.
Rima Gorayb como Coordenadora de Extensão Comunitária;
Neusa Pereira vai coordenar a
Equipe de Voluntários da paróquia. Ele vai funcionar na rua
São Leopoldo, 70, às segundas,
quartas e sextas-feiras, das
14h00 às 17h00.

Alunos do curso de Administração
visitam o porto de Santos
Cerca de 40 alunos do curso de
Administração da Faculdade de
Direito e Administração Catanduva - FAECA visitaram, no feriado de
14 de abril, o Porto de Santos.
A viagem foi programada e promovida pela Profª Sidnéia Marçal,
docente de Logística e Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, com o objetivo de agregar
conhecimentos aos alunos sobre a
Logística de Exportação e as funcionalidades do porto de Santos e
suas operadoras portuárias.
Na visita os alunos participaram de uma palestra ministrada
pela CODESP - Companhia das Docas do Estado de São Paulo, órgão
que administra o porto de Santos,
quando foi apresentada toda estrutura do porto relativa a movimentação de cargas, infra-estrutura, localização e projetos futuros.
Após a visita à CODESP, os alunos fizeram um passeio de escuna pela costa marítima do porto,
passando pela barragem, onde os
navios esperam a liberação para
o atracamento, conheceram os
pontos de atracamento dos navios e os terminais portuários.
Por fim, os alunos visitaram a
operadora portuária Teaçú, onde
viram como funciona seu processo logístico de transporte, informa-

tizado, de que maneira é feita a armazenagem, o controle de estoque, o manuseamento interno e o
embarque de açúcar a granel e em
sacas. Após uma apresentação de
como funciona seu sistema logístico de transportes informatizado,
funcionários da Teaçú acompanharam os alunos até os armazéns, a sala de controle e o ponto
de atracamento dos navios para
embarque dos produtos.
Para a Profª Sidnéia Marçal, “o
Brasil está cada vez mais se voltando para a economia de exportação. Dentro desse contexto, os
exportadores têm se adequado
para reduzir custos e otimizar o
transporte das mercadorias até os
portos e seu embarque nos navios. Um número significativo de
avanços tecnológicos em equipamentos e sistemas de informação
tem gerado impactos profundos
nos meios de transporte, com o objetivo de dar suporte a algumas tarefas no processo. É nesse universo que está inserida a Logística de
Exportação, podendo atentar-nos
para sua importância”, pondera.
“A FAECA está sempre proporcionando aos alunos oportunidades como essa, na qual eles vêem
na prática o que é ministrado em
sala de aula”, finaliza Profª Sidnéia.

NA CÂMARA MUNICIPAL

O vereador Nélson Lopes
Martins apresentou requerimento na Câmara Municipal, aprovado na reunião do dia 10 de maio
último, para que fosse consignado na ata dos trabalhos voto de
louvor à direção, coordenadores
do CEPRAJUR, corpo docente e

discente do curso de Direito, bem
como ao Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, que possibilitou a parceria, objetivando a instalação do
referido órgão. De acordo com
Nélson Martins, “a iniciativa é
louvável e, com certeza, irá contribuir para o avanço social de
nossa cidade”.
FOTOS: MAURO ASSI

Primeiras pessoas a receberem orientações do Ceprajur.

Dr. Donizett Pereira, Padre Osvaldo e Dra. Rima Gorayb.

Hospitais terão Serviço de Terapia Ocupacional
Na manhã do último dia 25
de maio, no anfiteatro II da Fundação Padre Albino, as terapeutas ocupacionais Isabela
Terra Sóssio, Mara Regina Dotto Gussi e Rita de Cássia dos
Santos Lahós fizeram a apresentação do Serviço de Terapia Ocupacional que está sendo implantado nos hospitais
Padre Albino e Emílio Carlos.
As profissionais explicaram o trabalho desenvolvido
pela terapia ocupacional, que
é amplo e pode ser aplicado
também nas áreas da educação e social. No entanto, ressaltaram que a saúde é o foco
do Serviço de Terapia Ocupacional da Fundação Padre Al-

bino, que vai atuar nas áreas de
Neurologia, Psiquiatria, Pediatria, Geriatria, Ortopedia e Traumatologia, UTI Neonatal, Unidade de Queimados, Oncologia,
Reumatologia, Cardiologia, entre outras.
O Serviço de Terapia Ocupacional está instalado nas dependências do Hospital Escola
Emílio Carlos e atende de segunda a sexta-feira das 8h00 às
11h00 e das 13h00 às 16h00. As
terapeutas atenderão, com
prescrição e encaminhamento
médico, pacientes das enfermarias dos dois hospitais e
através do Ambulatório do Hospital Emílio Carlos. (Mais detalhes na próxima edição).
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GU A MED CO
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. Marco César Peruchi
Rua Maranhão, 1.241 – Fone: 3522.4762
• Dr. Mauro Forster
Rua Teresina, 755 - Fone: 3523.1652
• Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 – Fone: 3522.3125
• Dr. Oswaldo Devito
Rua Aracaju, 645 - 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 Aracaju, 592 – Fone: 3522.8047
CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA

• Dr. José Luís Sampaio Martins
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521.3839
• Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Aracaju, 592 – Fone: 3522.8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS

• Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 – Fone: 3523.2774
• Dr. Manoel Alves Vidal
Av. Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522.6859
CIRURGIA VASCULAR

• Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 – Fone: 3522.0550
• Dr. Paulo César Grisotto
Rua Aracaju, 645 – Fone: 3522.3104
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. Francisco Carlos de Lucca
Rua 7 de Fevereiro, 645 – Fone: 3524.4006
• Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 – Fone: 3522.3125
• Dr. Oswaldo Devito
Rua Aracaju, 645 – Fones: 3522.3104 /
3523.2313
• Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 – Fone: 3522.3355
CLÍNICA MÉDICA E
HEMATOLOGIA

• Dr. Ederson Roberto de Mattos
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. Marco César Peruchi
Rua Maranhão, 1.241 – Fone: 3522.4762
• Dr. Oswaldo Devito
Rua Aracaju, 645 – 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
HISTEROSCOPIA

• Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 – Fone: 3522.7080
• Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Maranhão, 1241 – Fone: 3521.1970

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA/
MASTOLOGIA/ONCOCIRURGIA
PÉLVICA

• Dra. Andréa Cláudia Bertolo
Rua Belém, 1063 – Fone: 3523.8100
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 Aracaju, 645 – Fone: 3522.3104
• Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 – Fone: 3522.5586
NEUROLOGIA CLÍNICA ADULTO
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
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. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 – Fone:
3522.4070
• Dr. José Renato Pizarro
Rua Belém, 723 - Fone: 3522.1166
• 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
ORTOPEDIA/MEDICINA
ESPORTIVA/TRAUMATOLOGIA

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

OTORRINOLARINGOLOGIA

• 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. Adriana M. de Castro Nardi
Av. Orlando Zancaner, 301 - Fone:
3523.4185
• Dra. Gisele Maria Couto
Rua Aracaju, 821 – Fones: 3522.6322
– 3524.4936
• Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Bolívia, 94 – Fones: 3522.4566 –
3524.6500
• Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 – Fone: 3522.2436
PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA

Criança, Adolescente e Adulto –
Tratamento Fitoterápico e Alopático
• Dra. Heloisa R. E. Marassi Giacomello
Rua Santos, 577 – Fone: 3523.1555
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, 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
PSIQUIATRIA

• Dr. Vladair Aprigio A. de Mello
Rua Manaus, 789 - Fone: 3522.3899
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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Esefic promove sua 13ª Semana da Educação Física
A Escola Superior de Educação Física e Desportos de Catanduva (ESEFIC), com o
apoio do SESC Catanduva e da
CELT, realiza nos dias 30 e 31
de maio e 1º, 2 e 3 de junho a
13ª Semana da Educação Física 2005, em sua sede, no Conjunto Esportivo.
O objetivo da Semana, de
acordo com o diretor da faculdade, Prof. Antonio Lourival
Lourenço, é proporcionar uma
reciclagem e atualização so-

bre diversos assuntos de grande importância para todos que
militam na área da atividade
física. Ainda segundo ele, renomados professores, mestres
e doutores participam da Semana, oferecendo a todos os
inscritos as novidades existentes nesta área em diversos
assuntos relacionados com a
Didática, a Metodologia de
Pesquisa e a tendência de diversos programas nas academias.

Medicina Intensiva viabiliza Laboratório
Experimental na Fameca
Com o apoio da iniciativa
privada, a Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA)
vai contar, em aproximadamente 60 dias, com um Laboratório Experimental Multidisciplinar, que irá propiciar pesquisas avançadas na área de
ventilação mecânica, hemodinâmica, biologia celular, e,
principalmente, nas lesões produzidas pela ventilação mecânica. O laboratório é um sonho
do Prof. Dr. Jorge Luis Valiatti, docente da disciplina de Clínica Médica II – Medicina Intensiva.
“O apoio para a concretização do laboratório veio através da doação de equipamentos, incluindo respirador artificial e monitores de mecânica respiratória pela INTERMED do Brasil e de monitor
hemodinâmico efetuados pela
DIXTAL do Brasil”, informa
Dr. Valiatti. Ele explica que o
laboratório irá propiciar estudos interdisciplinares das mais
variadas áreas do conhecimento, incluindo medicina intensiva, cirurgia, anestesiologia,

pneumologia, fisiologia, patologia, microbiologia, entre
outras. “Com os equipamentos poderemos simular situações reais que ocorrem nas
UTIs e observar os seus variados efeitos, realizando e estimulando nossos alunos para a
pesquisa científica de qualidade¨, frisa ele.
Outra função do laboratório é permitir a realização de
estudos conjuntos com outras
Universidades, principalmente na área de Pós-Graduação.
Dr. Valiatti falou ainda da possibilidade, em breve, do inicio de dois estudos conjuntos
com a Disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva da Universidade Federal
de São Paulo - Escola Paulista de Medicina.
O total dos equipamentos
tem um valor aproximado de
90 a 100 mil reais, acrescenta
Dr. Valiatti. O laboratório será
instalado temporariamente
junto à disciplina de Cirurgia
Experimental até as conclusões do Centro de Pesquisa da
FAMECA.

TEMAS
Importantes temas serão
abordados na Semana da Educação Física como conseqüência de estudos e pesquisa nas
áreas às quais a saúde e a segurança são fatores importantes para o sucesso das aulas.
“Psicologia no Esporte” e
a “Morte Súbita” são assuntos
que deverão ser abordados e
que poderão elucidar as inúmeras dúvidas existentes junto
aos professores, técnicos e especialistas que militam no esporte e nas academias.
O Prof. Dr. Antonio Carlos Simões, Doutor em Ciências e Psicólogo, professor da
USP, autor de diversos livros
sobre o comportamento do

atleta e do aluno, falará sobre
a importante participação da
Psicologia para o sucesso do
trabalho na área da atividade
física.
Na área do treinamento
desportivo e da prática do exercício físico, a morte súbita
tem-se tornado motivo de muita controvérsia e discussão no
meio acadêmico e médico. O
Prof. Mestre José Alberto A.
Cortez, Diretor da FITCOR e
Professor da USP, deverá conduzir este assunto de muita polêmica e de grande importância para o professor de Educação Física, fornecendo importantes e necessárias informações
sobre quando a prática do esporte representa risco para a saúde.

Professor da Fameca participa do IX
Congresso Paulista de Medicina Intensiva
O Prof. Dr. Jorge Luis Valiatti, docente de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Catanduva (Fameca),
teve participação relevante no
Congresso Paulista de Terapia
Intensiva realizado em Santos
(SP), em abril passado. O professor é instrutor do Curso
FCCS (Fundamentos em Terapia Intensiva - Fundamental
Critical Care Suport) da Critical Care Society (EUA) e da
AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira), que é
ministrado no Hospital Guilherme Álvaro.

O congresso reuniu cerca
de 2000 participantes e contou
com a presença de convidados
nacionais e internacionais, incluindo representantes da Federação Mundial das Sociedades
de Terapia Intensiva dos cinco
continentes. Prof. Valiatti ministrou os temas “Desmame de
Ventilação Mecânica-Parâmetros” e “Como calcular a
PEEP ideal”. Também participaram do Congresso os alunos Maria Tatiana Rezende e
Pedro Dias, da Liga de Medicina Intensiva da FAMECA
(LIGAMI).
DIVULGAÇÃO

Palestra no Congresso da
Sociedade de Cardiologia
Dr. Fernando Stuchi Devito, docente da disciplina de Clínica Médica da Faculdade de
Medicina de Catanduva (FAMECA), foi convidado a dar palestra no Congresso da Sociedade
de Cardiologia de São Paulo,

realizado em Campos do Jordão
no período de 12 a 14 de maio
passado.
A palestra “Reestenose coronária: resultados com o uso
oral da Rapamicina” foi ministrada no dia 14, às 16h00.

Pedro Dias, Prof. Valiatti, Maria Tatiana.
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CIPA do Hospital Emílio Carlos realiza sua SIPAT
A Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA) do
Hospital Escola Emílio Carlos
realizou de 18 a 20 de maio último a sua 8ª SIPAT – Semana
Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho.
A abertura, em sala de aula
da Fameca, contou com a participação do administrador do hospital, José Reinaldo Marques, e
do coordenador geral da Fundação, João Luís Romitelli, e de
funcionários de vários setores do
hospital, da Fameca e FEC. A
seguir houve a palestra “O ser
humano”, pelo Dr. Eduardo Carlos da Silveira Mendes Júnior.
No dia 19, a partir das 14
horas, no refeitório do hospital,
houve desfile com modelos da
Equipe Coliseu apresentando
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) usados nos diversos setores do Hospital Escola
Emílio Carlos, a palestra “Ergo-

FOTOS: MAURO ASSI

Desfile de EPIs por modelos do Coliseu.

nomia no Trabalho e Ginástica
Laboral”, pela fisioterapeuta
Roberta Espírito Santo Coca, e
a seguir dança recreativa com o
Prof. Fábio Noya.
A Semana terminou com a
palestra “HIV – Epidemiologia
e Prevenção”, pelo Dr. Arlindo
Schiesari Júnior, a partir das
15h00, seguida de chá para os
funcionários. Antes, falaram sobre a importância do evento o
administrador do Hospital Emílio Carlos, José Reinaldo Mar-

ques, e o vicepresidente da
Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino,
Prof. Nélson
Lopes Martins.
A presidente
da CIPA, Cecília Nogueira,
foi homenageada pelo seu
trabalho.

Palestra do Dr. Eduardo Mendes Júnior.

Prof. Nélson Lopes Martins falou sobre a
importância do evento.

Novas visitas ao P.S. do Hospital Padre Albino

FOTOS: MAURO ASSI

A Diretoria Administrativa
da Fundação Padre Albino recebeu dia 26 de abril último mais
um grupo de pessoas representativas da comunidade para visita ao novo Pronto Socorro do
Hospital Padre Albino. Elas foram recebidas pelo administrador
Reinaldo Candido, pelo Supervisor de Saúde, Dr. Sinval Banhos,
pelo Diretor de Saúde, Dr. Antonio José dos Santos, e pelo presidente e vice-presidente da Diretoria Administrativa, Dr. Olegário Braido e Prof. Nélson Lopes Martins, respectivamente, e
pelo Coordenador Geral, João
Romitelli. Como sempre acontece, antes da visita os convidados
receberam informações sobre o
funcionamento do hospital.
Representando o Clube de
Mães de Catanduva, Célia Elias
Romão disse que Padre Albino
deixou para Catanduva exemplo
de generosidade e o amor para
com os pobres, para quem precisa e isso é uma coisa tão importante na vida do catanduvense
“que quem conheceu Padre Albino nunca fica sem servir”. Para
ela, Padre Albino vai ficar

imortalizado nesse serviço, que
ele ensinou todo catanduvense
fazer. Maravilhada com o novo
Pronto Socorro, Célia Romão finalizou dizendo que “a Fundação hoje está mostrando tudo
isso para nós”.
O deputado estadual Edson
Gomes também participou da
visita e se disse encantando
com o trabalho que é realizado
pelo Hospital Padre Albino.
“Sabemos da importância que
o hospital tem no contexto regional, estadual e também nacional, pois atende pacientes
vindos de vários Estados. É um
trabalho digno de menção honrosa”, ressaltou.
Também visitaram o novo
Pronto Socorro do Hospital Padre Albino representantes do Sindicato do Comércio Varejista,
AVEC, Afuse, Sindicato dos Professores, Colégio Nossa Senhora do Calvário, Pastoral da Catequese, Pastoral Familiar, das
agências do Bradesco de Catanduva e Agência Empresas de São
José do Rio Preto, da Caixa Econômica Federal e da Nossa Caixa, entre outros convidados.

Dr. Olegário Braido, João Romitelli, Dr. Sinval Banhos, deputado Edson Gomes e Dr. Cid Santaella.

Representantes da comunidade conhecem o novo PS do
“Padre Albino”.
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Alunos da Esefic apresentam trabalhos em
Simpósio de Atividades Físicas Adaptadas
Quatro alunos da Escola Superior de Educação Física e Desportos de Catanduva (ESEFIC)
participaram e apresentaram trabalhos no Simpósio SESC de Atividades Físicas Adaptadas realizado de 11 a 15 de maio último
no SESC São Carlos.
O diretor da Esefic, Prof.
Antonio Lourival Lourenço, informou os trabalhos apresentados: “A recuperação dos internos
no Hospital de Base em São José
do Rio Preto: Uma proposta de
recuperação da saúde de crianças através da recreação hospitalar”, por Leonardo Jeronymo
de Souza, 4º M, e Flávia Fernan-

da Volpe, 4º B.
Os trabalhos “Um estudo
sobre os aspectos sociais das pessoas deficientes visuais participantes do projeto D.V. de bem
com a vida-ESEFIC” e “Atividade física para doentes mentais
institucionalizados portadores
de esquizofrenia: A caminhada
como agente facilitador da inclusão social” foram apresentados pelas alunas Alexandra Meduneckas e Angélica Marcelino
Braz, ambas do 4º A.
Todos os trabalhos tiveram
como co-autora e orientadora
a Profª Ms. Luciana de Souza
Cione Basto.

Hospitais da FPA realizam Semana de Enfermagem
Os hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos realizaram de 09
a 13 de maio último a sua Semana de Enfermagem, que foi iniciada com missa na Capela do
Hospital Padre Albino, às
19h30min, celebrada pelo padre
Jeová Bezerra da Silva.
A solenidade de abertura foi
promovida no dia 10, às
19h30min, com show musical do
grupo Nossa Equipe, no anfiteatro da Fundação Padre Albino,
onde também aconteceram as
palestras, sempre às 19h30min.

11/05/2005 – Ética Profissional, pela enfermeira e professora
Maria Rita Braga.
• Peça teatral: O valor das
pequeninas coisas.
12/05/2005 – Saúde Mental,
pela psicóloga Lígia Rodrigues.
• Dinâmica: Trabalhando
com as Mãos - Equipe do HPA e
HEC.
13/05/2005 – Dinâmica Corporal, com o Professor de Educação Física Delei.
• Concurso de Dança.
• Coquetel de Encerramento.
SERVIÇO DE ENFERMAGEM HPA

Recanto Monsenhor Albino promove
sua II Semana de Enfermagem
O Recanto Monsenhor Albino promoveu de 12 a 20 de
maio último a sua II Semana de
Enfermagem.
A programação, que foi
aberta no dia 12, às 10h00, com
missa celebrada pelo padre Osvaldo, foi esta:
13/05 – 13h00 – Primeiros
Socorros, pelo sargento Peres.
16/05 – 13h00 – Mudança
Pessoal, pelo Dr. Manoel
Lahóz, médico geriatra, especialista em PNL
17/05 – 13h00 – Sintomas
e Diagnósticos em Oftalmologia, pela Dra. Sílvia Tagliari
Cestari, doutora em Oftalmologia e docente da Fameca.

18/05 – 13h00 – Higiene
Pessoal e Saúde do Trabalhador, por Vantoir dos Santos,
enfermeiro formado pela FEC,
cursando especialização em
Enfermagem do Trabalho pela
Famerp, enfermeiro do trabalho da Usina Nardini Agro Industrial.
19/05 – 13h00 – Cuidados
com o paciente oncológico, pelo
dr. Éderson Roberto de Mattos,
médico especialista em clínica
médica e hematologia.
20/05 – 13h00 – coquetel de
encerramento.
A Semana foi dirigida aos
profissionais do Recanto Monsenhor Albino.

FEC promove palestras no Dia Nacional da
Luta Antimanicomial
A Faculdade de Enfermagem de Catanduva (FEC) promoveu dia 18 de maio último, às
19h30min, no anfiteatro da Fundação Padre Albino, duas palestras para marcar o Dia Nacional
da Luta Antimanicomial.
A primeira palestra, à cargo
do Enfermeiro Prof. Ivanhoé Calache, teve como tema “A Luta

Antimanicomial no Brasil, Um
Retrato Atual - O paciente psiquiátrico e violência – desmistificação na família, nos serviços
de saúde e na enfermagem. A
seguir, o psiquiatra Vladair Aprígio Alegrini falou sobre Comportamento Sociopático – Uma
abordagem Psiquiátrica.
A entrada foi franca.

Funcionários são vacinados contra a gripe

Elenco da peça teatral “O valor das pequeninas coisas”.
SERVIÇO DE ENFERMAGEM HEEC

HOMENAGEM Dia 12 de
maio comemorou-se o Dia do
Enfermeiro. Os Serviços de Enfermagem dos hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos homenagearam os seus funcionários com
a entrega de uma trufa.
Homenagem no Hospital
Emílio Carlos.

O Serviço Especializado
em Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT) da Fundação Padre Albino, em parceria
com a Faculdade de Enfermagem de Catanduva (FEC), promoveu uma campanha de vacinação contra a gripe para os colaboradores dos hospitais Emilio Carlos e Padre Albino, Coordenadoria Geral da Fundação, FAMECA e FEC nos dias
11 e 12 de maio último, em dois
horários – das 6h30min às
8h30min e das 11h00 às
13h30min.
De acordo com a enfermeira do trabalho Maristela Ap.
Magri Magagnini, a vacinação

não foi obrigatória; o objetivo
da campanha foi o de vacinar
os colaboradores interessados.
No final foram administradas
341 doses de vacinas, em 128
funcionários do Hospital Emilio
Carlos, 187 funcionários do
Hospital Padre Albino, 8 funcionários da Coordenadoria Geral,
15 funcionários da FAMECA e
03 funcionários da FEC.
A Faculdade de Enfermagem de Catanduva colaborou
com a campanha através da participação de 24 alunos do 3º ano
do curso de graduação, dos
quais dois monitores da disciplina de Fundamentos da Enfermagem.
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Faculdades FPA têm bom desempenho no ENADE 2005
Conceitos variam de 1 a 5; Fameca e FEC obtiveram conceito 4; Esefic, 3.
A Faculdade de Medicina
de Catanduva (FAMECA), a
Faculdade de Enfermagem de
Catanduva (FEC) e a Escola
Superior de Educação Física e
Desportos de Catanduva (ESEFIC) obtiveram bom desempenho no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o
ENADE, que substituiu o “Provão”, realizado em novembro
de 2004. Segundo Relatório divulgado no último dia 03 de
maio, Fameca e FEC obtiveram
conceito 4 e a Esefic, conceito
3. O conceito varia de 1 a 5.
O diretor da FAMECA, Dr.
Eduardo Mendes Júnior, informou que 64 alunos fizeram o
ENADE – 33 do 6º ano (concluintes) e 31 do 1º ano (ingressantes); da FEC, de acordo com
sua diretora, Dircelene Jussara

Sperandio, foram 69 – 36 ingressantes e 33 concluintes e da
ESEFIC, segundo o diretor Prof.
Antonio Lourival Lourenço, 137
ingressantes e 111 concluintes.
Diretores da Fameca e FEC
ressaltaram que o Relatório do
MEC informa que a média de
acertos de seus alunos ficou acima da média nacional. Eles creditam o bom resultado a capacitação dos professores, aperfeiçoamento da matriz curricular,
melhorias da área física, laboratórios e equipamentos e, principalmente, à dedicação dos alunos. O diretor da Esefic disse
que seu conceito ficou na média nacional.
A AVALIAÇÃO
De acordo com informação
do Ministério da Educação, a

em consonância com o número
de questões na prova, 30 e 10,
respectivamente.

nota do curso tem como base
um conceito bastante estabelecido da estatística chamado
afastamento padronizado. A
nota final do curso depende de
três variáveis: o desempenho
dos alunos concluintes no componente específico; o desempenho dos alunos ingressantes no
componente específico e o desempenho dos alunos (concluintes e ingressantes) na formação geral.
A essas três variáveis, continua o MEC, que embasam o
cálculo da nota final do curso,
atribuíram-se, respectivamente,
os seguintes pesos: 60%, 15% e
25%. Assim, a parte referente ao
componente específico contribui
com 75% da nota final, enquanto a parcela referente à formação geral contribui com 25%,

CUMPRIMENTOS
Salientando o excelente resultado obtido no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) pela Fameca
e FEC, 10º lugar entre as faculdades do Estado de São
Paulo, o vereador Nélson Lopes Martins solicitou na reunião da Câmara Municipal do
dia 10 de maio último que fosse consignado na ata dos trabalhos voto de louvor às direções, corpo docente e discente
das duas faculdades pelos resultados obtidos, “os quais demonstram
à coletividade toda a seriedade e
competência de que estas Instituições de Ensino são dotadas”.

Presidente da Diretoria Administrativa recebe homenagem do Tribunal Regional do Trabalho
Dia 13 de maio último, às
16h00, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, Dr. Olegário Braido, presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, foi homenageado com a medalha Ouro
do Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho da 15ª Região
– Campinas, bem como com o
Diploma do Mérito respectivo.
A Comenda outorgada é decorrente dos relevantes serviços
prestados à comunidade de Catanduva e região à frente da Fundação Padre Albino e foi conferida pelo Pleno do Tribunal por
propositura da Desembargadora Federal do Trabalho, Dra.
Olga Aida Joaquim Gomieri.
A solenidade foi realizada
no Plenário Ministro do Coqueijo Costa e contou com a
presença de representantes e
autoridades de vários setores
da sociedade campineira, do
Estado e do País.
Foram laureados também
Dra. Zilda Arns, fundadora e
Coordenadora Nacional da
Pastoral da Criança, os Ministros do TST Carlos Alberto
Reis de Paula, José Luciano de

Castilho; João Batista Brito
Pereira; Desembargador do
Tribunal de Justiça do TST
Antonio Gomes de Amorim;
Cirurgião Lorival Ferreira Calixto, do Hospital Albert Einstein; Desembargador do TRT
da 2ª Região José Carlos da
Silva Arouca; Procurador Regional do TRT da 15ª Região
Raimundo Simão de Melo;
Procurador de Justiça e Diretor da FMU, Marcos Antonio
de Barros, e Dra. Joaquina
Rosa Mileu Gomes, ex-secretária da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho.
Ao abrir a solenidade, o
presidente da TRT da 15ª Região, desembargador Laurival
Ribeiro da Silva Filho, destacou que “a sociedade está dignamente representada”, referindo-se a cada um dos agraciados. Estiveram presentes
inúmeras autoridades do Poder
Executivo, Judiciário, Legislativo e Militar, além dos desembargadores que compõem o
Tribunal da 15ª Região, familiares e amigos do Dr. Olegário Braido. Ao final foi realizado um coquetel no Espaço
Cultural do Tribunal.

FOTOS: SETOR DE IMPRENSA DO TRT 15.

Dra. Olga Gomieri e Dr. Olegário Braido juntamente com o
presidente do TRT, desembargador Laurival Ribeiro da Silva
Filho, Dra. Zilda Arns e outros homenageados.

Após a solenidade, D.
Ilde-Dr. Olegário Braido,
Dra. Olga-Dr. Antonio
Tadeu Gomieri.
ERNESTO BARBÉRIO

Dra. Olga Gomieri, Dra. Zilda
Arns, Dr. Olegário Braido
e D. Ilde Braido.

ERNESTO BARBÉRIO

Dr. Vladir
Dias-Maria Ines,
Dr. Olegário
Braido-D.Ilde,
Dr. José Roberto
Braido-Ione:
família presente
na homenagem.

