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Fundação realiza assembleia e elege presidentes
Imprensa/FPA

A Fundação Padre Albino realizou dia 26 de março Assembleia Geral Ordinária para eleição dos novos presidentes
do Conselho de Curadores e da Diretoria Administrativa e
membros do Conselho Fiscal. Dr. Antonio Hércules foi eleito
presidente do Conselho de Curadores e Dr. Geraldo Paiva de
Oliveira presidente da Diretoria Administrativa. Eles substituem, respectivamente, Padre Sylvio Fernando Ferreira e Dr.
Olegário Braido. Página 12.

Hospitais atendem mais de
160 mil pessoas em 2008
Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos atenderam,
juntos, somando apenas as internações, a Unidade de Urgência e Emergência (Pronto Socorro) do Hospital Padre
Albino e o Ambulatório de Ensino do Hospital Escola Emílio Carlos, 163.658 pessoas no ano de 2008. Página 07.

Colégio de Aplicação desenvolve
projeto sobre literatura
infanto-juvenil
O Colégio de Aplicação iniciou dia 02 de março um projeto pedagógico sobre literatura infanto-juvenil com o escritor Jonas Ribeiro, envolvendo os alunos da Educação Infantil
ao Ensino Fundamental. O projeto será encerrado dia 08 de
abril. Página 09.
Denise Braz

Dr. Geraldo Paiva de Oliveira (à esquerda) e Dr. Antonio Hércules, presidentes da
Diretoria Administrativa e Conselho de Curadores, respectivamente.

Hospitais são bem avaliados
em provão do SUS
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou um ranking dos
melhores hospitais e das melhores maternidades do Estado
de São Paulo na avaliação dos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Os hospitais da Fundação Padre Albino foram
bem avaliados na pesquisa, destacando-se a excelente pontuação do Hospital Escola Emílio Carlos, classificado em 16º
lugar no Estado. Página 06.

Faculdade da 3ª Idade
promove aula magna
O Programa Faculdade da
Terceira Idade do curso de
Educação Física promoveu
dia 12, no Clube de Tênis Catanduva, aula magna a cargo
da Profª Maria Alice Corazza.
O tema foi “Viver bem a idade que se tem”. Página 11.

Divulgação

Profª Maria Alice e as alunas em aula
prática durante a aula magna

AVOFPA integra novos voluntários e
pede colaboração para a Páscoa
DOAÇÃO O Conselho da Mulher Empresária de Catanduva doou ao Recanto Monsenhor Albino 678 litros de leite.
Marly Dosso Duarte, presidente do Conselho, faz a entrega à
irmã Anália Nunes. Página 08.

A Associação de Voluntários da Fundação Padre Albino
(AVOFPA) integrou ao seu quadro no mês de março 12 voluntários. A associação recebe até o dia 10 de abril as doações
de chocolates (bombons e ovos) para a Páscoa. Página 07.
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Espelho da vida
O que você acha de bom nos outros
está também em você.
Os defeitos que você acha nos outros
são os seus defeitos também.
Afinal, para reconhecer algo, você tem que
conhecê-lo. As potencialidades que você vê
nos outros são possíveis também para você.
A beleza que você vê ao seu redor é sua
beleza.
O mundo ao seu redor é um reflexo, um
espelho que mostra quem você é.
Para mudar seu mundo, você precisa

mudar a si mesmo. Culpar e reclamar só tornará as
coisas piores. As coisas com que você se importa
são sua responsabilidade.
O que você vê nos outros lhe mostra você mesmo. Veja
o melhor nos outros e você será uma pessoa melhor.
Doe aos outros e estará doando a si mesmo.
Aprecie a beleza, e você será belo. Admire a criatividade e você será criativo. Ame, e você será amado.
Procure compreender, e será compreendido. Ouça,
e sua voz será ouvida. Ensine, e você aprenderá.
Mostre ao espelho sua melhor face, e você ficará
feliz com o que ele vai lhe mostrar.

As palavras mágicas
Palavras mágicas são aquelas que abrem
portas. Nada complicado como abracadabra
ou qualquer coisa do gênero. São aquelas simples mesmo do dia-a-dia e que ficam tão corriqueiras que muitas vezes nos esquecemos.
É incontestável o poder das palavras nas
nossas vidas. As que dizemos e as que calamos; as que saem do olhar, as que são ditas
com lágrimas, as que fluem de um sorriso,
as que são gritadas em silêncios que machucam... e aquelas tão simples que parecem
banais demais, mas que nos tornam pessoas
educadas, simpáticas, agradáveis e que nem
precisam de estudos ou sermos adultos para
que façam parte do nosso vocabulário.
Um obrigado substitui centenas de outras
palavras; um bom dia pode ser o primeiro raio
de sol na nossa janela, assim como uma boa
noite o último raio de luar da noite.
Com licença abre caminhos e perdão e
desculpe derretem corações e podem trazer

oportunidades que estavam perdidas para
sempre.
O por favor faz hesitar o mais endurecido
dos corações e pode até fazer com que mude
de ideia.
Você é importante para mim eleva a auto
estima; você vai vencer nos dá coragem para
prosseguir e, enfim, as mais poderosas de todas as palavras: amo você!
Nessas palavras estão incluídos dicionários inteiros, até mesmo com as palavras que
desconhecemos.
A gentileza é uma arte que não nos custa
nada e que nos traz enormes benefícios.
O mundo não nos pertence e não vivemos
isolados como ilhas no meio do oceano.
Fazer uso das palavrinhas mágicas no nosso dia-a-dia não só vai nos tornar pessoas
mais simpáticas, vai também construir pontes
entre nós e aqueles que fazem parte da história da nossa vida.

Deuses
Passei tanto tempo Te procurando,
Não sabia onde estavas.
Olhando para o infinito, não Te via.
E pensava comigo mesmo: será que Tu existes ?
Não me contentava na busca e prosseguia.
Tentava Te encontrar nas religiões e nos templos,
Tu também não estavas.
Te busquei através dos sacerdotes e pastores,
Também não Te encontrei.
Senti-me só, vazio, desesperado e descri.
E na esperança Te ofendi,
E na ofensa tropecei,
E no tropeço caí,
E na queda senti-me fraco,

Fraco procurei socorro,
No socorro encontrei amigos,
Nos amigos encontrei carinho.
No carinho vi nascer o amor,
Com amor eu vi um mundo novo,
E no mundo novo resolvi viver.
O que recebi, resolvi doar,
Doando alguma coisa muito recebi.
E recebendo senti-me feliz,
E ao ser feliz encontrei a paz.
E tendo paz foi que enxerguei,
Que dentro de mim é que Tu estavas.
E sem procurar-Te
Foi que Te encontrei!

Amor
A inteligência sem amor te faz prepotente.
A humildade sem amor te faz hipócrita.
A pobreza sem amor te faz orgulhoso.
A justiça sem amor te faz implacável.
A autoridade sem amor te faz tirano.
O trabalho sem amor te faz escravo.
A docilidade sem amor te faz servil.
O êxito sem amor te faz arrogante.

A política sem amor te faz egoísta.
A riqueza sem amor te faz ávaro.
A oração sem amor te faz falso.
A lei sem amor te faz fútil.
A fé sem amor te faz fanático.
A cruz sem amor se converte em tortura.
A vida sem amor não tem sentido.
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Aniversários - ABRIL
DIA / NOME
Coordenadoria Geral
07 – Sílvia Helena Galetti Moreno

Colégio de Aplicação
07 – Maria Clara Urbinatti
10 – Profª Adelza Maniezzo Fachini
11 – Profª Fabiana Fiorim Checconi
Profª Fabiana Crocciari Santos Bianchi
21 – Cristina Perpétua de Jesus de Luca
Rosilda de Santana
22 – Marlene Sanches Spineli
26 – Prof. Orivaldo Cagnin
28 – Profª Cláudia de Carvalho Cosmo

Hospital Padre Albino
02 – Luzia Machado Gonçalves
José Antonio Grillo
Rosicler Dias Pereira Maglio
Cardosina Dias
Flávia Cristina França
Diomar José dos Santos
Vanessa Rocha Debortoli
Greice Cristina Muniz da Silva
Willian Fernandes de Oliveira
03 – Gesebel Baia de Souza
Maurício Lamazales Cid
Antonia do Carmo Parra Aleluia
João Ezildo Estruzani
Lucimara Perpétua Pinhata
Tatiane Fanhani Meira
Josiane de Paula
04 – Joana Cândida Miranda
Camila Redígolo Raymundo Bahillo
Tatiana Silveira Sant’Ana
Daniela Aparecida Jacintho Tinti
05 – Luciana Paschoalotto
Regina Perpétua Pereira Pardim
Oswaldo Pereira Filho
06 – Olanis Marcelina Mattana
Patrícia Sanches Pimentel
Laura Garcia Rodrigues
07 – Joana Darc de Oliveira Rossi
08 – Rita Maria Lopes Soares
Silvéria Aparecida Rosa
09 – Zulmira Dalva da Silveira Sant’Ana
Ariadna Malvina Leme
10 – Luzia Sisto
Adriano Stuchi Simões
11 – Alessandra Regina Lourenção
12 – Benedita Aparecida Januário
Thiago Moreira de Carvalho
Emerson Sant’Ana Rocha
13 – Valdelice Maria dos Santos Lopes
14 – Paschoal Batista da Silva
Estela Marina Ferreira
Sérgio das Chagas

DIA / NOME
15 – Maria Aparecida dos Reis Biagi
Maura de Moraes Sebastião
Ana Lúcia dos Santos
Maria das Graças Rogério
16 – Paloma Toqueiro Tomé
17 – Maria Irene de Oliveira Lamana
18 – Osmar José Alves
Dr. José Braz Cotrim
Ademilson Ronzani
Luciano José de Pinho
19 – Marilene Santa Catelani Seguro
Marcos Alexandre Calian
Andréia Paula Santana Inácio
20 - Charlene Paola Salles
21 – Lucilene Moreira da Silva Santana
22 – Simone Messias Santos Alves
Dr. Cid Santaella Redorat
23 – Silvia Helena de Souza
Marcelo Martins César
24 – Cleide Rodrigues de Lima Serrano
Roberta da Cruz Sabino Fernandes
25 – Iglair Aparecida Pereira Pinto
27 – Rosângela Maria Marsola
Cilene de Fátima Michiline
Delfo Renato Triano
28 – Sonia Maria Cordeiro da Silva
29 – Gilda Vitorino Soares de Souza
Eliane Faustino da Silva
Mirian Cristina Berto Galiano
30 – Rodrigo Tavares Correa
Marcela Mismito de Carvalho
Clodoaldo Silva

Hospital Emílio Carlos
02 – Marcelo Pereira Chaves
03 – Antenor J. José de Matos
Rosival Rodrigues da Silva
04 – Margarida Verginia Bordignon
05 – Ronaldo Marcatto
06 – Edna Cristina Gavioli
Rosângela Celotto
07 – Márcia Del Ré de Souza Mello
08 – Manoel da Silva
Maria Aparecida Bezerra
09 – Susanne Aparecida Rodrigues Rueda
10 – Márcia Maria Fragoso de Sousa
11 – Abiezer Elizandra de Souza Previdelli
12 – Geralda Ap. Quinalha Benites
13 – Vera Lúcia Simiel
Rozena Donizetti Chara Magni
14 – Diva dos Santos Félix
Santa de Fátima Correa
Marcos Antonio de Siqueira
15 – Marilete Karim Luzia Pedreiro Biagi
Josimara Ribeiro dos Santos
16 – Fernanda Aparecida Braghini

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, 3531-5280 ou 3531-3000

DIA / NOME
18 – Cátia Alves dos Santos
19 – Fábio Cegatti
21 – Valdemira de Lourdes Fávero
Cícera Maria do Nascimento Arens
22 – Paulo Francisco dos Reis
25 – Rodrigo Morialli
26 – Sueli Aparecida Furtado Romana
José Henrique Alexandre
Joseline Natalina do Prado
28 – Maria Raimundo Biasioli
Eliete Maria Delatore
João Augusto Carvalho
30 – Fernanda Pereira Borges Miesa

Recanto Monsenhor Albino
09 – Amanda Cristina Oliva
11 – Analice Gomes Silveira
20 – Sueli Ferreira Fíngolo
22 – Aislan Thiago Prandi

Padre Albino Saúde
05 – Vânia Regina Catoia Garcia
17 – Pascoalina Pelissari Alves
26 – Elisandra Borraschi

Faculdades Integradas Padre Albino
02 – Prof. José Claudinei Cordeiro
04 – Profª Jane Lucy Corradi
Profª Silvana Campanelli Frey Dias
06 – Prof. Constante Frederico Ceneviva Junior
Juarez Pereira
07 – Profª Luciana Bernardo Miotto de Palma
Fuad Hasan Husien Ali
11 – Drª Fabiana Zocchi Darme
Marco Antonio de Oliveira Magalhães
12 – Prof. Juarez Fortunato Braga
17 – Prof. Jussemar Roces Rios
18 – Prof. Marcelo Porto
19 – Profª Dirce Aparecida Gimenes
Prof. Laércio Pereira da Silva
Prof. Marcelo Truzzi Otero
20 – Prof. Ruy Edson Ramos Júnior
Profª Fabiana Bonini Soubhia Sanches
Profª Márcia Madeira Peres de Vitto
22 – Prof. João Fernando Gonzales Peres
23 – Jorge Adalberto Custodio da Silva
24 – Prof. Attilio Frias Cypriano
26 – Prof. Guilherme Leguth Junior
27 – Elizabeth Aparecida Dezordo Vaqueiro
28 – Profª Nilza Gomes de Souza
29 – Prof. Luís Antonio Rossi

Membros do Conselho de Curadores
18 – Dr. José Rodrigues

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br

04

JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

MARÇO / 2009

Saudade
Trancar o dedo numa porta dói. Bater com o
queixo no chão dói. Torcer o tornozelo dói. Um
tapa, um soco, um pontapé, doem. Dói bater a
cabeça na quina da mesa, dói morder a língua,
dói cólica, cárie e pedra no rim.
Mas o que mais dói é a saudade.
Saudade de um irmão que mora longe. Saudade de uma cachoeira da infância. Saudade do
gosto de uma fruta que não se encontra mais.
Saudade do pai que morreu, do amigo imaginário
que nunca existiu. Saudade de uma cidade. Saudade da gente mesmo, que o tempo não perdoa.
Doem essas saudades todas.
Mas a saudade mais dolorida é a saudade
de quem se ama. Saudade da pele, do cheiro,
dos beijos. Saudade da presença, e até da ausência consentida.
Você podia ficar na sala e ela no quarto, sem
se verem, mas sabiam-se lá. Você podia ir para
o dentista e ela para a faculdade, mas sabiamse onde. Você podia ficar o dia sem vê-la, ela o

Os amigos...
São tão amigos, que voltam.
São tão fraternos, que se unem.
São tão simples, que cativam.
São tão desprendidos, que doam.
São tão dignos, que amam, compreendem e
perdoam.
Os amigos
São tão necessários, que sempre se fazem
presentes.
São tão grandes, que se distinguem.
São tão dedicados, que edificam.
São tão preciosos, que se conservam.
São tão irmãos, que partilham.
São tão sábios, que ouvem, iluminam e calam.
Os amigos
São tão raros, que se consagram.
São tão frágeis, que fortalecem.
São tão importantes, que não se esquecem.
São tão fortes, que protegem.
São tão presentes, que participam.
São tão sagrados, que se perenizam.
São tão santos, que rezam.
São tão solidários, que esquecem de si mesmos.
São tão felizes, que fazem a festa.
Os amigos
São tão responsáveis, que vivem na verdade.
São tão livres, que crêem.
São tão fiéis, que esperam.
São tão unidos, que prosperam.
São tão amigos, que doam a vida.
São tão amigos, que se ETERNIZAM.
(Marilene Stucchi)

dia sem vê-lo, mas sabiam-se amanhã.
Contudo, quando o amor de um acaba, ou
torna-se menor, ao outro sobra uma saudade
que ninguém sabe como deter.
Saudade é basicamente não saber. Não saber
mais se ela continua fungando num ambiente
mais frio. Não saber se ele continua sem fazer a
barba por causa daquela alergia. Não saber se ela
ainda usa aquela saia. Não saber se ele foi na consulta com o dermatologista como prometeu. Não
saber se ela tem comido bem por causa daquela
mania de estar sempre ocupada. Se ele tem assistido às aulas de inglês, se aprendeu a entrar na
Internet e encontrar a página do Diário Oficial.
Se ela aprendeu a estacionar entre dois carros; Se ele continua preferindo Malzebier;
Se ela continua preferindo suco; Se ele
continua sorrindo com aqueles olhinhos apertados; Se ela continua dançando daquele jeitinho enlouquecedor; Se ele continua cantando tão bem; Se ela continua detestando o MC

MULHER!
No princípio eu era a Eva
Criada para a felicidade de Adão
Mais tarde fui Maria
Dando à luz Aquele
Que traria a salvação
Mas isso não bastaria
Para eu encontrar perdão.
Passei a ser Amélia
A mulher de verdade
Para a sociedade
Não tinha a menor vaidade
Mas sonhava com a igualdade.
Muito tempo depois decidi:
Não dá mais!
Quero minha dignidade
Tenho meus ideais!
Hoje não sou só esposa ou filha
Sou pai, mãe, arrimo de família
Sou caminhoneira, taxista,
Piloto de avião, policial feminina,
Operária em construção...
Ao mundo peço licença
Para atuar onde quiser
Meu sobrenome é COMPETÊNCIA
E meu nome é MULHER..!!!!
Autor desconhecido
Homenagem da Fundação Padre Albino às mulheres
pelo Dia Internacional da Mulher.

Donald’s; Se ele continua amando; Se ela continua a chorar até nas comédias.
Saudade é não saber mesmo!
Não saber o que fazer com os dias que ficaram mais compridos; Não saber como encontrar tarefas que lhe cessem o pensamento; Não
saber como frear as lágrimas diante de uma
música; Não saber como vencer a dor de um
silêncio que nada preenche.
Saudade é não querer saber se ela está com
outro, e ao mesmo tempo querer. É não saber
se ele está feliz, e ao mesmo tempo perguntar
a todos os amigos por isso... É não querer saber
se ele está mais magro, se ela está mais bela.
Saudade é nunca mais saber de quem se
ama, e ainda assim doer. Saudade é isso que
senti enquanto estive escrevendo e o que você,
provavelmente, está sentindo agora depois que
acabou de ler...
Miguel Falabella

E-mail
Gostaria de levar a V. Sas. os meus cumprimentos
pela excelente qualidade alcançada por esse órgão
informativo da Fundação Padre Albino, sobretudo
nesta edição 153, de fevereiro, com a exuberância
de cores e de matérias relevantes. É uma instituição
que aprendemos a admirar ao longo dessas últimas
décadas porque a vimos crescer e se impor como
importante polo irradiador de conhecimentos e de
serviços médicos à coletividade catanduvense e de
todas as cidades que orbitam ao seu redor. Embora não pertencente à classe médica, aguardo com
grande interesse, todos os meses, o exemplar que
me destinam com a cortesia de sempre.
Kazuo Kuzuhara - São José do Rio Preto (SP)

Carta
Gosto muito do Jornal da Fundação. Leio todo, com
interesse. Continuo a oferecer minhas orações pelo
bom êxito da Fundação Padre Albino. Oro sempre
pedindo a São Camilo de Lellis, o santo protetor dos
hospitais e dos enfermos.
Antonio Luiz da Silva Neto - Belo Horizonte (MG)

Agradecimento
Os familiares de Neyre Marazzi agradecem aos médicos, enfermeiros (as), serviço da copa e da higienização pelos cuidados dedicados a ele durante o
período de sua internação no Hospital Escola Emílio
Carlos. Que Deus abençoe a todos.
Ana Gerut Marazzi

ABRIL - DATAS COMEMORATIVAS
1º - Dia da Mentira
02 – Dia Mundial do Livro Infantil
07 – Dia Mundial da Saúde, do Corretor e do Médico Legista
08 – Dia Mundial da luta contra o câncer, da Natação e do Correio
09 – Dia Nacional do Aço
10 – Dia da Engenharia
13 – Dia da primeira execução do Hino Nacional
Brasileiro (1831)
14 – Emancipação político-administrativa de Catanduva – feriado municipal; Dia Panamericano
15 – Dia Mundial do Desenhista e Nacional da conservação do solo

18 – Dia Nacional do Livro Infantil
19 – Dia do Índio e do Disco
21 – Dia de Tiradentes, da Latinidade, do Café, do
Metalúrgico e do Policial Civil e Militar
22 – Descobrimento do Brasil, Dia do Planeta Terra,
da Comunidade luso brasileira e da Força Aérea
23 – Dia Mundial do Escoteiro e Mundial do Livro
24 – Dia Internacional do Jovem Trabalhador
25 – Dia do Contabilista
26 – Dia do Engraxate e do Goleiro
27 – Dia da Empregada Doméstica
28 – Dia da Sogra e da Educação
30 – Dia Nacional da Mulher e do Ferroviário
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A importância de uma pessoa não se constata quando estamos com ela, mas
sim quando sentimos a sua falta.
Autor desconhecido.

Você gosta de queijos?
O Jornal da Fundação Padre Albino inicia nesta edição uma série sobre queijos. As matérias trarão informações sobre
como comprar e armazenar, dicas e receitas práticas e deliciosas, os tipos de queijo e seus sabores, além de queijos para ralar
e para enriquecer seus pratos.
Para aproveitar todo o sabor do queijo é importante alguns cuidados na compra, na manipulação e no armazenamento, mas o principal
é conhecer cada um deles. E para conhecer é
preciso experimentar.
Qualquer que seja o tipo de queijo, a matéria-prima é uma só: o leite (que pode ser de
vaca, de ovelha, de cabra e de búfala). Como
acontece com os vinhos, as condições climáticas e geológicas têm influência no sabor e no
estilo do queijo, já que determinam a forma
como o animal é criado e alimentado. Assim,
seu leite terá características específicas e irá
determinar o sabor final do queijo.
A quantidade de gordura do leite, integral,
semidesnatado, desnatado ou enriquecido com
nata, resulta em diferentes tipos de queijo. Em
alguns casos se usa o leite cru, não-pasteurizado (cada vez menos comum), como no caso do
queijo Taleggio do norte da Itália, e a mistura
de diferentes tipos de leite (de cabra, vaca e
ovelha). A quantidade de água que se elimina
no processo de produção do queijo determina
a maciez, o tipo de casca e o mofo que irá se
desenvolver no queijo. A casca é um dos primeiros aspectos a se avaliar em um queijo.
Como comprar
Em algumas lojas especializadas se
pode contar com a ajuda de funcionários com

conhecimento, que dão boas sugestões. Mas
quando você entra no supermercado e se depara com uma grande quantidade de queijos,
a escolha pode ser mais complicada. Em caso
de dúvida, procure experimentar o queijo antes
de comprá-lo. Como acontece com outros produtos, verifique a data de validade, o aspecto e
os cuidados com a temperatura à qual o queijo
se encontra (o que pode alterar o processo de
maturação).

C U L I N Á R I A

Rocambole de frango

Como conservar
Preste atenção na temperatura e verifique
sempre se o queijo mantém suas características durante o armazenamento. Os queijos de
massa dura devem ser envolvidos individualmente em filme plástico ou papel-alumínio
(neste caso, faça alguns furos com um garfo
para que o queijo possa respirar) para que não
ressequem. Os queijos de massa macia (brie e
camembert) devem ser mantidos no próprio
papel da embalagem, que já é especial para
sua conservação, e guardados na geladeira
(assim como os frescos e fundidos). Os que
apresentam mofo interno (os azuis) devem ser
envolvidos em papel-alumínio. Para conservar
queijos duros por pouco tempo, deixe-os em
uma queijeira (com base de madeira e tampa de vidro), que não feche hermeticamente,
permitindo que os queijos respirem.

CURIOSIDADE
O que foi o “bloody sunday”?
A expressão “bloody sunday” vem do inglês e quer dizer domingo sangrento. No dia 30 de
janeiro de 1972, católicos da Irlanda do Norte foram às ruas pacificamente. Eles protestavam
contra as leis discriminatórias impostas pela maioria protestante. As tropas britânicas atiraram
contra os manifestantes, matando 13 pessoas. Outro católico morreu dias depois em virtude
dos ferimentos. Até hoje a minoria católica da Irlanda do Norte briga pela anexação do território
à Irlanda, de maioria católica. Já os protestantes querem que o país continue sendo subordinado ao Reino Unido, de maioria protestante. O “domingo sangrento” desencadeou uma escalada
de violência e atos terroristas.
Do Guia dos curiosos - O livro das perguntas e das respostas

Massa
- 3 ovos batidos
- 3 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo
- sal à gosto
- 1 pitada de fermento em pó
Recheio
- 150 g de ricota amassada
- 150 g de frango desfiado
- 1 colher (sopa) cheia de requeijão light
- água, o suficiente
- salsinha e sal à gosto, para temperar
- alface e salsinha, para decoração
Modo de preparo
Misture bem os ingredientes da massa. Coloque em forma retangular média, untada
com azeite e polvilhada com farinha de trigo.
Asse em forno médio, pré-aquecido. Desenforme o bolo em papel manteiga, ou alumínio
untado. Enrole e reserve para pegar o formato. Faça o recheio: Misture os ingredientes até
formar uma pasta. Desenrole o bolo, espalhe
o recheio e, em seguida, enrole novamente.
Coloque em uma travessa forrada com alface.
Polvilhe com salsinha para decorar.

Truques e dicas para o dia a dia
• Antes de lavar as camisas, aplique xampú nos colarinhos. O xampú tira a gordura e
facilita a lavagem.
• Para tirar o cheiro forte da geladeira ou
de vasilhames plásticos é só lavá-los com bicarbonato de sódio diluído em um pouco de
água. No caso dos vasilhames, deixe-os mergulhados nessa solução por algum tempo.
• Para tirar o queimado do fundo da pa-

nela leve a ferver um pouco de água misturada com bicarbonato de sódio.
• Torne o detergente mais eficiente dissolvendo algumas gotas de vinagre. Suas panelas
ficarão brilhando e sem gordura.
• Para perfumar a cozinha depois de usá-la,
coloque num recipiente (borrifador) álcool e cravo da índia e deixe descansar por alguns dias.
Depois, é só usar. Além de perfumar o am-

biente, afasta as moscas.
• Omelete mais leve: misture um pouco
de leite aos ovos enquanto bate. Ela ficará
mais leve, cremosa e crescerá mais.
• Quando fizer um assado coloque junto no forno uma vasilha refratária cheia de
água para evitar que a carne resseque.
• Para conservar a mandioca por um mês,
descasque-a, lave-a, seque e guarde em um
saco de plástico fechado dentro do congelador.
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Hospitais são bem avaliados em provão do SUS
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou um ranking dos melhores hospitais e das melhores
maternidades do Estado de São
Paulo na avaliação dos usuários
do SUS (Sistema Único de Saúde).
O levantamento ouviu 60,2 mil
pacientes que passaram por internações e exames em cerca de 500
estabelecimentos de saúde conve-

colocados. O Administrador José
Reinaldo Marques disse que entrou em contato com a Secretaria
da Saúde, sendo informado que o
hospital ficou com a nota 8,968,
com 198 cartas respondidas das
1.707 enviadas. A média geral de
todos os hospitais do Estado foi
8,75.
O ranking das melhores MaterImprensa/FPA nidades não traz o Hospital Padre Albino, o que
foi motivo de questionamento junto à Secretaria
de Estado da Saúde, já
que a nota obtida foi 7,69
e a menor no ranking foi
5,599. O setor responsável informou que na
metodologia da pesquisa
para Maternidades o míHospital Emílio Carlos: reforma do Setor de Moléstias Infecto nimo de cartas responContagiosas: melhoria no atendimento.
didas deveria ser 30 e
niados à rede pública paulista nos somente 24 usuárias do Hospital
meses de novembro e dezembro Padre Albino responderam. A avade 2007 e abril e junho de 2008.
liação da Maternidade do Hospital
Segundo informações da Se- Padre Albino ficou prejudicada em
cretaria da Saúde “foram eleitos função do percentual de cartas
vencedores os hospitais que tive- respondidas em detrimento das
ram maior pontuação média entre cartas encaminhadas, informou a
as unidades que tiveram mais de Secretaria de Estado da Saúde.
100 respostas encaminhadas pelos
Para o Administrador do hospiusuários. Os pacientes receberam tal José Reinaldo Marques, e para
o formulário da pesquisa pelo cor- ao Diretor Técnico, Prof. Dr. Jorge
reio, depois do tratamento a que se Valiatti, os resultados não surpresubmeteram, e puderam respon- endem, visto que a satisfação dos
der gratuitamente pela internet, usuários dos hospitais já é deteccarta resposta ou por telefone”.
tada no SAC – Serviço de AtendiOs hospitais da Fundação Pa- mento ao Cliente. “As notas dedre Albino foram bem avaliados vem ser comemoradas, pois mosna pesquisa, destacando-se a exce- tram a excelência do atendimento
lente pontuação do Hospital Escola dos nossos hospitais” disseram
Emílio Carlos, classificado em 16º eles, acrescentando que deve ser
lugar no Estado, com nota 9,213.
destacado o desempenho obtido
O Hospital Padre Albino, Refe- pelo Hospital Padre Albino, princirência de atendimento na região, palmente porque atende urgência
não aparece na pesquisa de inter- e emergência, setor nevrálgico em
nação que aponta os 45 primeiros um hospital.

FPA presta homenagem às mulheres
Imprensa/FPA

Kits entregues às funcionárias.

O Grupo de Trabalho de Humanização da Fundação Padre Albino,
a Administração dos hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos e o Padre Albino Saúde prestaram homenagem às
suas funcionárias pelo Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado dia 08.
No dia 06 as funcionárias receberam um kit contendo lixa, palito de
unha e um esmalte com uma mensagem de cumprimentos pela data.

José Reinaldo
Imprensa/FPA
e Dr. Valiatti ressaltam que medidas destinadas à
melhoria do atendimento são uma
preocupação constante, dispondo os
hospitais, inclusive,
de Serviço da Qualidade Hospitalar, a
cargo da enfermeira
Adriana Bianchi, e
estão inseridos no Hospital Padre Albino: nota superior a média geral do Estado.
Programa da Associação Paulista dade de Moléstias Infecto Contagiosas, da instalação do restaurande Medicina – CQH.
O presidente da Diretoria Ad- te e adequação dos Ambulatórios.
ministrativa da Fundação Padre Para 2009 estão previstas a consAlbino, Dr. Olegário Braido, ficou trução de um novo bloco, de quamuito satisfeito com os resultados tro pavimentos, para ampliação
obtidos na pesquisa. De acordo dos leitos e a reforma da Maternicom ele, a Diretoria, apesar das dade do Hospital Padre Albino e a
grandes dificuldades enfrentadas construção de uma nova unidade
no início, vem, nos últimos anos, de Hemodiálise, esta no Hospital
investindo nos hospitais Padre Al- Emílio Carlos.
A Secretaria de Estado da Saúbino e Emílio Carlos, melhorando
sua infra-estrutura, seu atendi- de explica que o “provão” do SUS
mento e adquirindo novos equi- tem como objetivo monitorar a
pamentos, inclusive com parcerias qualidade de atendimento e a satisfação do usuário, reconhecer os
com o Governo do Estado.
Dr. Olegário Braido lembrou da bons prestadores, identificar posconstrução da nova Unidade de Ur- síveis irregularidades e ampliar a
gência e Emergência, das reformas capacidade de gestão eficiente da
do Centro Cirúrgico, da UTI Adulta saúde pública.
Na pesquisa foram avaliados o
e do Laboratório de Análises Clínicas, a instalação da Unidade do grau de satisfação com o atendiCoração, a reforma e ampliação mento recebido pelos pacientes,
das UTIs Pediátrica e Neonatal e o nível do serviço e dos profissioinício da reforma da Pediatria do nais que prestaram o atendimento, qualidade das acomodações e
Hospital Padre Albino.
No Hospital Escola Emílio Car- tempo de espera para a internalos, nos últimos anos, destaca a ção. Para a classificação das marecuperação estrutural e de reves- ternidades também foram inclutimento da fachada do prédio, as ídas perguntas específicas sobre
reformas das Enfermarias, da Uni- humanização do parto.

RH promove treinamento de
combate ao estresse
O Setor de Recursos Humanos
iniciou em fevereiro o treinamento
“Combate ao Estresse” para os funcionários de todos os Departamentos da Fundação. Ministrado pela
empresa Support Assessoria Empresarial, o treinamento deverá ser encerrado no dia 15 de abril próximo.
A programação marca ainda
para esse ano os treinamentos
Liderança, Formação de times,
Como solucionar conflitos e Trabalho em equipe.

Divulgação

Treinamentos começaram em fevereiro e
terminam em abril.
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Hospitais da Fundação atendem mais
de 160 mil pessoas em 2008
Os hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos, mantidos pela Fundação Padre Albino, atenderam,
juntos, somando apenas as internações, a Unidade de Urgência e
Emergência (Pronto Socorro) do
Hospital Padre Albino e o Ambulatório de Ensino do Hospital Escola Emílio Carlos, 163.658 pessoas no ano de 2008.
O Hospital “Padre Albino”
atendeu, na sua Unidade de
Urgência e Emergência (Pronto
Socorro), 83.209 pessoas. Deste
número, 41.149 são mulheres
e 42.060 homens. O índice de
atendimento é maior na faixa
etária de 20 a 29 anos – 17.202,
sendo 9.226 mulheres e 7.976
homens.
Catanduva é a cidade com
maior número de pacientes
atendidos, 50.663, seguida por
Pindorama, com 4.095; Catiguá,
com 3.689; Palmares Paulista,
com 2.803; Novais, com 2.519;
Santa Adélia, com 2.034; Itajobi,
com 2.030; Tabapuã, com 1.905;
Urupês, com 1.713; Elisiário, com

1.579; Irapuã, com 1.293; Ariranha, com 1.159; Paraíso, com 966,
e Fernando Prestes, com 788, entre outras cidades. O hospital registrou 10.804 internações, sendo
4.338 homens e 6.466 mulheres,
sendo a maior incidência na faixa
etária de 20 a 29 anos no sexo feminino e de 50 a 64 anos no sexo
masculino.
O Centro Cirúrgico do hospital
registrou 4.752 procedimentos
e o Centro Obstétrico, 1.864. A
Unidade de Queimados internou
319 pacientes - 206 do sexo masculino e 113 do sexo feminino,
sendo a maior incidência na faixa etária de 10 a 15 anos no sexo
masculino e de 30 a 40 anos no
sexo feminino. A Unidade de Cuidados Especiais da UTQ atendeu
927 pacientes, tendo realizado
744 curativos.
O Centro de Diagnóstico por
Imagem realizou 97.611 exames;
o Laboratório de Análises Clínicas
fez 235.756 exames. O Serviço
de Nutrição e Dietética preparou
376.489 dietas.
O hospital manPaulo Venturini
tém, ainda, UTI
adulta, com 535 pacientes internados
em 2008; UTI Infantil, com 94 pacientes e UTI Neonatal,
com 122 pacientes.
O Serviço de Terapia
Renal Substitutiva
registrou 10.521 diO Hospital Emílio Carlos registrou expressivos números de atendimentos álises; o Serviço de

Medicina Nuclear fez 2.874 exames; o Serviço de Eletrocardiograma, 4.084 exames, o Serviço
de Litotripsia, 1.256 atendimentos e o Serviço de Endoscopia,
4.959 exames.
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

O Hospital Escola “Emílio Carlos” atendeu, em seu Ambulatório de Ensino, 63.462 pessoas.
Deste número, 36.011 são mulheres e 27.451 homens. O índice de
consultas é maior na
Paulo Venturini
faixa etária de 50 a
64 anos - 9.463 mulheres e 6.607 homens e a Ortopedia
foi a especialidade
com maior número
de atendimentos –
10.451. O hospital
atende
exclusivamente pelo SUS.
de Diagnóstico por Imagem do HPA: mais de 95 mil
Catanduva é a Centro
exames em 2008
cidade com maior
O hospital registrou, ainda,
número de pacientes atendidos,
33.100, seguida por Pindorama, números expressivos de atendicom 3.236; Santa Adélia, com mentos nas salas de curativos:
3.077; Itajobi, com 2.641; Novo 7.509 na Ortopedia; 3.058 na ClíHorizonte, com 2.620; Urupês, nica Cirúrgica; 1.188 na Cirurgia
com 2.490; Palmares Paulista, Plástica (Queimados) e 3.536 na
com 2.237; Tabapuã, com 2.184; Cirurgia Plástica. A Sala de PeIrapuã, com 2.063; Ariranha, com quenas Cirurgias do Ambulatório
1.234, Catiguá, com 1.161 e Pa- de Ginecologia atendeu 1.372
raíso, com 1.156, entre outras ci- pacientes, o Serviço de Métodos
dades. O hospital registrou 6.183 Gráficos realizou 6.579 exames.
O Serviço Social fez 58.027
internações - 3.373 homens e
2.810 mulheres, sendo maior a atendimentos e o Serviço de Fisioincidência na faixa etária de 65 a terapia atendeu 35.428 pacientes.

AVOFPA integra 12 novos voluntários
A Associação de Voluntários
da Fundação Padre Albino (AVOFPA) integrou ao seu quadro, neste mês de março, 12 voluntários,
que passaram por treinamento
nos dias 03, 05 e 10, no anfiteatro
da Fundação, das 15h00 às 17h00.
Eles receberam orientações quanto ao trabalho voluntário e os cuidados que devem ter no ambiente
hospitalar.
De acordo com irmã Ana Maria
Custódio, presidente da AVOFPA, os
novos voluntários irão atuar na Recepção da rua Belém e na Unidade

de Urgência e Emergência do Hospital Padre Albino, no acolhimento
aos acompanhantes e visitantes,
dando apoio emocional. No Hospital Escola Emílio Carlos atuarão nos
Ambulatórios, farão visitas aos leitos, ouvindo e dando atenção aos
pacientes e acompanhantes, além
de fazer companhia e dar orientação aos que necessitarem.
A AVOFPA tem hoje 70 voluntários, mas ainda há setores dos
hospitais que precisam deste trabalho. A pessoa interessada em
ser voluntária precisa ir até o Hos-

79 anos no sexo feminino e de 50
a 64 no sexo masculino.
O Laboratório de Análises Clínicas fez 188.266 exames; o Serviço de Nutrição e Dietética preparou 260.161 dietas; o Serviço
de Quimioterapia atendeu 1.480
pacientes; o Serviço de Radiologia fez 19.300 exames, o Centro
Cirúrgico 1.642 cirurgias e 423
pacientes ficaram internados na
Unidade de Terapia Intensiva; o
Setor de Moléstias Infecto Contagiosas registrou 169 internações.

pital Padre Albino e procurar pela
irmã Ana Maria Custódio para entrevista e preenchimento do termo de adesão. Mais informações
pelo fone (17) 3531.3034.
Os novos voluntários são Mônica Zambelli M. Miguel, Maria
Rosaly M. Zambelli, Solange Dotti,
Fabiana S. Cury, Elizabeth Bueno
de Lima, João Duarte Bezerra, Maria Clareti Pretti Gissi, Maria Bortoloci Sanches, Natalina Aparecida
Sousa Paschoaleti, Vagner Donizete Ramalho, Aparecida Antonio
Soares e Francis Milier Dante.

Páscoa:

doações até 10/04
A AVOFPA recebe até o dia 10
de abril as doações de chocolates
(bombons e ovos) que serão entregues aos pacientes internados
nos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos na Páscoa.
Irmã Ana Maria Custódio diz
que as doações podem ser entregues no Hospital Padre Albino ou através dos telefones (17)
3531.3034 ou 8116.0639. Ela calcula que necessite em torno de
350 unidades para atender aos
pacientes internados.
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Horta do Recanto Monsenhor Albino
foi tema de documentário na Rede Vida
Na manhã do dia 04 de março,
membros do Rotary Club de Catanduva e da Equipe de Divulgação
da Governadoria do Distrito 4480
estiveram no Recanto Monsenhor
Albino, onde colheram imagens e
depoimentos sobre sua horta, que
recentemente recebeu subsídio
no valor de R$ 26.256,18 da Fundação Rotária, do Rotary Club de
Hamburgo, Alemanha, e do Distrito 4480, a quem pertence o clube
de Catanduva. O documentário foi
exibido dia 21 de março último, às

18h30, na Rede Vida de Televisão.
O conselheiro da Fundação
e rotariano, Vicente Chiavolotti,
explicou que o Rotary Club de Catanduva tem enviado informações
e relatórios sobre o andamento
dos trabalhos na horta ao Distrito
4480, ao Rotary Internacional e ao
Rotary da Alemanha, o que deu
muita visibilidade ao projeto, que
vem alcançando excelentes resultados. “Diante disso a Fundação
Rotária decidiu apresentar o projeto para todos os rotarys clubes e
Imprensa/FPA

Membros do Rotary e da Fundação na horta do Recanto.

para a comunidade”, disse Vicente.
Além de imagens da horta, o documentário apresentou depoimentos do Diretor do Recanto, Sr. Rodrigo Alonso Garcia, da Supervisora,,
Irmã Anália Nunes, e dos rotarianos
Vicente Chiavolotti e Dr. Luis Carlos
Magnoler Benito, engenheiro agrônomo responsável pela horta.
A horta do Recanto Monsenhor
Albino foi iniciada em meados de
2006 pelo voluntário Luís Armando
Figueiredo Júnior, membro do Rotary Club de Catanduva e engenheiro
agrônomo de formação. Com o objetivo de concluir a implantação da
horta, Luiz Figueiredo sentiu a necessidade de buscar um parceiro e
como o Rotary Internacional possui
o projeto Horta Viva, fez contatos e
apresentou o projeto ao Rotary da
Alemanha, que viu sua extensão
social, aprovou-o e participou na
composição do subsídio doado.
No ano passado, em função
de Luiz Figueiredo ter ido trabalhar no exterior, o Rotary Club de
Catanduva colocou à disposição o
rotariano e agrônomo Luis Carlos

Recanto realiza passeios com seus idosos
Os idosos do Recanto Monsenhor Albino, juntamente com a
equipe multiprofissional, convidados pelo proprietário, foram ao
Restaurante do Tozzo dia 05 de
março último para participar do
rodízio da casa. No dia 11 foram à

sorveteria Na Era do Gelo, na Av.
José Nélson Machado, à tarde,
para tomar sorvete à vontade, oferecido pela casa.
De acordo com Irmã Anália Nunes, Supervisora do Recanto, “esses
passeios trabalham muito a mo-

tivação e auto-estima dos idosos,
principalmente os que no passado
gostavam de sair. É uma maneira de
se socializarem com a população
da cidade, conversarem e viverem
momentos agradáveis fora da instituição asilar”, ressaltou ela.

Projeto Sexta Cine Show
O Recanto Monsenhor Albino
desenvolve toda sexta-feira, a partir das 14h00, o Projeto Sexta Cine
Show, que consiste em projetar aos
idosos DVDs de shows e de filmes
antigos na sala de projeção.
O projeto foi elaborado pelos
setores de Terapia Ocupacional e
Psicologia, que destacam sua importância para o resgate de boas
lembranças, proporcionando melhoria na auto-estima e na motivação dos idosos. “É uma atividade
muito esperada, ficando a sala de
projeção totalmente lotada”, disse
Irmã Anália Nunes, Supervisora do
Recanto.

Divulgação

Magnoler Benito, que está coordenando o projeto.
Hoje a horta do Recanto Monsenhor Albino, que já ocupa 10.000
m2, produz alface, rúcula, almeirão, quiabo, abobrinha, mandioca,
beterraba, cenoura, entre outros,
para seu consumo e também envia
aos dois hospitais mantidos pela
Fundação Padre Albino, o Padre
Albino e o Emílio Carlos.
A horta foi visitada ainda pelo
conselheiro da Fundação e rotariano Nélson Lopes Martins e pelos
membros do Rotary Club de Catanduva Francisco Bidóia, Walter Calegari, Marco Carvalho, Fernando de
Oliveira, Onivaldo Oliani, Terezinha
Calegari e pelos ex-governadores Dr.
Raul Vianna e Beninho Dalto, representando o Governador do Rotary.

Doação de leite
O Recanto Monsenhor Albino
recebeu, dia 16 de março, do Conselho da Mulher Empresária de Catanduva, a doação de 678 litros de
leite. A entrega foi feita na sede do
Sindicato do Comércio Varejista, a
partir das 15h00. As caixas de leite
foram arrecadadas durante o 14º
Encontro da Mulher Empresária
realizado no Sesc de Catanduva,
dia 09 de março, em comemoração
ao Dia Internacional da Mulher.
No dia 14, o Recanto recebeu,
do Rotary Club de Catanduva, em
doação, 274 litros de leite.
Irmã Anália Nunes, Supervisora
do Recanto, agradeceu ao Conselho e ao Rotary e disse que o leite
doado vai ajudar muito a entidade,
que atende hoje 64 idosos de ambos os sexos na Rodovia Dr. Alberto Lahóz de Carvalho, Km 4 (estrada Catanduva a Novais).
Divulgação

Atividade melhora a auto estima e motiva os idosos.

Leite doado pelo Rotary Club.
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Colégio de Aplicação desenvolve projeto
sobre literatura infanto-juvenil
O Colégio de Aplicação iniciou dia 02 de marO escritor Jonas Ribeiro vem ao Colégio
ço último um projeto pedagógico sobre literatura no dia 08 de abril para encerrar o Projeto. De
infanto juvenil com o escritor Jonas Ribeiro, envol- acordo com Profª Tânia, a programação será
vendo os alunos da Educação Infantil (Maternal ao dividida em três partes. No período da manhã
Jardim II) ao Ensino Fundamental (1º ao 9º ano).
ele terá a primeira integração com os alunos do
A Profª Tânia Mazinini Pimentel, Diretora Pe- Ensino Fundamental, visitará a exposição mondagógica do Colégio, informa que
tada com os trabalhos do Eno projeto vem de encontro à Desino Fundamental II (6º ao 9º
Divulgação
liberação 77/2008, do Conselho
ano) e contará histórias aos
Estadual de Educação, que recoalunos, que serão divididos
menda o trabalho com os Temas
em grupo. “Nesse primeiro
Transversais (Estatuto da Criança
momento ele será um cone do Adolescente, cultura afrotador de histórias e autograbrasileira e indígena, idosos, plufará os livros”, explica Profª
ralidade cultural, ética, orientação
Tânia.
sexual, cidadania e meio ambienNo período da tarde Jonas
te), e que são abordados por JoRibeiro contará histórias para
nas Ribeiro em suas obras.
os alunos da Educação InfanPelo projeto, continua Profª
til (Maternal ao 1º ano) e à
Tânia, o Colégio de Aplicação
noite, a partir das 19h30, será
O escritor Jonas Ribeiro.
está trabalhando os Temas
homenageado pelos alunos
Transversais de acordo com cada faixa etária, do Ensino Fundamental (2º ao 5º ano), que preatravés dos livros do autor, que foram adota- pararão uma exposição com trabalhos manuais e
dos. “Estamos desenvolvendo um trabalho promoverão apresentações de danças, expressão
interno dentro da sala de aula, envolvendo as corporal, músicas ou dramatizações inspiradas
disciplinas de Língua Portuguesa e Educação nas obras lidas. A atividade contará ainda com a
Artística (Ensino Fundamental) e todas as dis- presença dos pais.
ciplinas e professoras do Ensino Fundamental
Profª Tânia Pimentel disse que o Projeto PeI, através de projetos, leituras, produções tex- dagógico de Literatura Infanto Juvenil tem como
tuais, expressões artísticas, ilustrações sobre os objetivo desenvolver o hábito pela leitura de forlivros e trabalhos manuais”, explica ela.
ma prazerosa, apresentar um mundo inteiramen-

Lançada 3ª edição do livro
“Publicação Científica”
A Editora Cultura Acadêmica lançou a terceira edição do livro Publicação Científica, do
Prof. Gilson Luiz Volpato.
O livro, com 125 páginas, possui cinco Capítulos - Bases Teóricas para Publicação, O Proces-

Homenagem pelo
Dia da Mulher
Em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, a Associação Comercial e Empresarial
(ACE), o Clube Soroptimista Internacional, o
Lions Clube e os Rotarys Clubes de Catanduva promoveram dia 06 de março, às 20h00,
no auditório “Silvério Virgílio Marchesoni”, na
ACE, uma cerimônia para “prestar justa homenagem às mulheres que escreveram em seu
livro da vida uma história de coragem, dedicação e amor ao próximo”.
O Lions Clube de Catanduva prestou homenagem a Irmã Ana Maria Custódio, presidente
da AVOFPA – Associação dos Voluntários da
Fundação Padre Albino, saudada pela Drª Maria Elizabete Jimenes de Campos.
Denise Braz

so de Publicação, Avaliação da Qualidade Científica, Como Publicar e Obras Citadas e pode ser
encontrado pelo e-mail bwlivraria@gmail.com
(falar com Luciana) e visto, junto com outros de
sua autoria, no site www.bestwriting.com.br

Artigo de docente da Medicina é o
2º mais visitado no site da Sociedade
Paulista de Pediatria
O artigo “Avaliação do estado nutricional e
do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças frequentadoras de creche” de autoria da
Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, docente de
Pediatria do curso de Medicina das Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA), com co-autoria
das formandas de 2007 Larissa Bueno Polis,
Lívia Marcela dos Santos e Mariana Vicentin,
publicado na Revista Paulista de Pediatria, de
dezembro de 2007, segundo editorial da revista, obteve um total de 1.189 acessos até abril
de 2008.
Segundo a editora da revista, Profª Drª Ruth
Guinsburg, “....milhares de profissionais folhea-

te novo, repleto de descobertas, encantamento e
diversão, alicerçado no prazer que só a leitura é
capaz de proporcionar; contribuir para a formação de cidadãos críticos, participativos, éticos e
estimulados a compreender o mundo atuando
de forma positiva, tendo plena consciência de seu
papel quanto cidadão na sociedade em que vive.
O escritor Jonas Ribeiro, 38 anos, natural do
Rio de Janeiro, mora atualmente na cidade de
Embu-Guaçu. Desenha e escreve desde 1992 e
tem mais de 70 livros publicados. Por abordar Temas Transversais e escrever sobre a realidade social foi convidado para fazer parte da Campanha
da Fraternidade deste ano.

ram virtualmente cada fascículo da revista. Impressionante também é o número de downloads de artigos completos, citando aqui os três
mais visitados até abril de 2008: “Conhecimento dos pediatras e nutricionistas sobre o tratamento da alergia ao leite de vaca no lactente”,
com 1.487 downloads; “Avaliação do estado
nutricional e do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças freqüentadoras de creche”,
com 1.189 downloads, e “Crescimento e desenvolvimento de filhos de mães adolescentes no
primeiro ano de vida”, com 1.031 downloads”.
O artigo está disponível em sua íntegra nos
sites www.spsp.org.br e www.scielo.br

Dra. Elizabete Jimenes de Campos presta homenagem
à Irmã Ana Maria.

Docente da
Medicina participa de
congresso mundial
O Prof. Paulo Madeira, docente de Psiquiatria do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino, participa de 1º a 04 de
abril próximo, em Florença, na Itália, do Congresso Mundial de Psiquiatria.
O congresso, promovido pela Associação
Mundial de Psiquiatria, tem como tema central “Atualizações terapêuticas em Psiquiatria.
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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 2313
•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
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristina Z. Giocondo
Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522-1179
CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•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 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
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, Obesidades, Tireóide

•Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1.405. - 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
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA
•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Olinda, 620. - Fone: 3522 1207

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
INSMED
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 4930
NEFROLOGIA
•Dra. Luciana S. Devito Grisotto
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830.
Fone: 3522 5586

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.
Fone: 3523 2223

PEDIATRIA E PUERICULTURA
•Dr. João Romera
Eletroencefalografia computadorizada e
Rua Maranhão, 1.341. - Fone: 3522 3444
mapeamento cerebral eletroneuromiograNEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)

fia e potenciais evocados auditivo e visual.

•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 3522 0363

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436

Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia computadorizada e mapeamento cerebral.

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006

•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 – 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

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 Aprígio A. de Mello
Rua Manaus, 789. - Fone: 3522 3899
REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 4907
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390. - Fone: 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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Faculdade da 3ª Idade promove aula magna
O Programa Faculdade da Terceira Idade do curso de Educação Física
promoveu dia 12 de março, a partir
das 20h00, no Clube de Tênis Catanduva, aula magna a cargo da Profª
Maria Alice Corazza, cujo tema foi
“Viver bem a idade que se tem”.
Profª Maria Alice deu dicas e
orientações sobre como viver bem
e aproveitar as oportunidades oferecidas à terceira idade. Ela ainda
comandou as alunas em uma série
de movimentos relativos à atividade física para a terceira idade.
Antes da palestra, o coral da Terceira Idade apresentou três músicas
de Roberto Carlos.
Neste mesmo dia, Profª Maria
Alice Corazza fez, no Campus Sede
das FIPA, a partir das 8h30, a palestra “3ª Idade - Atividade Física - O
melhor campo de trabalho!” para
os alunos do 1º, 2º e 3º anos do
curso de Educação Física.
Profª Maria Alice disse aos alu-

nos que há um enorme mercado
de trabalho abrindo-se para os
profissionais de educação física
atuarem junto à terceira idade,
setor que está sustentando o turismo no Brasil há oito anos.
Ela citou como exemplo a atuação de profissionais de educação
física em hotéis, como monitores,
atividade que está sendo fiscalizada com mais intensidade pelo
Conselho Regional de Educação
Física, com o objetivo de que somente atuem nessa área profissionais habilitados.
Por fim, Profª Maria Alice falou
sobre as áreas de atuação do profissional de educação física, citando,
como exemplo, o “personal free
dance”, ou seja, o acompanhante
de uma ou mais pessoas a bailes
para dançar.
Maria Alice Corazza
Maria Alice Corazza é Professora

Aluna da Educação Física vence
prova em São Paulo
Maria Cristina Vaqueiro, aluna do curso de Educação Física
das Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA), venceu no dia 8 de
março o “Circuito Vênus”, corrida
para mulheres, nos 5.000 metros,
sagrando-se bi-campeã da prova
que aconteceu no Jockey Club de
São Paulo, em um evento que reuniu 4.600 corredoras.
Em 2008, Maria Cristina foi
campeã dos 10 km. Neste ano ela
fechou o percurso em 19min03.

Divulgação

Curso de matemática
para concursos
O curso de Administração está
com inscrições abertas, até 30 de
abril, para o cursinho “Matemática para concursos”, que será ministrado pelo Prof. Ms. Marcílio
Antonio Bortoluci.
Ministrado aos sábados, das
13h00 às 17h00, o curso será de-

senvolvido nos dias 09, 16, 23 e
30/05 e 06/06 e contará horas/
aulas de Atividades Acadêmicas
Complementares Curriculares aos
alunos. Há 40 vagas disponíveis
para alunos e comunidade. O valor do curso é de R$ 30,00. Informações fone 17 3522-2405

O meio seleciona

os mais aptos
e elimina os menos preparados
Maria Cristina após a premiação.

Sentinelas em Ação:
programação de abril
A Gerência de Risco do Projeto
Sentinela do Hospital Escola Emílio
Carlos divulgou a programação do
Programa “Sentinelas em Ação” de
abril. As palestras são feitas através
de videoconferência toda terça-feira, às 11h00, na Sala da CCIH/Projeto Sentinela.
As palestras são:
07/04 - 11h00 às 12h00 - Um sistema ativo de vigilância epidemiológica de IH em hospitais: a experiência
do Estado de São Paulo. Silvia Alice
Ferreira - Enfermeira da Divisão de
Infecção Hospitalar/ CVE/ CCD/ Secretaria da Saúde de São Paulo.

Imprensa/FPA

de Educação Física com
especializações em Ginástica Rítmica, Expressão Corporal, Hidroginástica e Atividades
Físicas para a 3ª Idade.
Docente do curso de
Pós-Graduação na FMU,
na cidade de São Paulo,
e na FURG, na cidade de
Blumenau (SC), é auto- Palestra da Profª Maria Alice aos alunos da Educação Física.
ra dos livros “Vivências
Corpo + Mente + Água” e “Terceira Estado de São Paulo. Responsável
pelo quadro “Alegria de viver”, na
Idade & Atividade Física”.
Conselheira do CREF (Conselho TV Aparecida, em São Paulo, é autoRegional de Educação Física) é con- ra de DVDs sobre Ginástica para a 3ª
sultora técnica de academias para Idade, ministra cursos sobre Atividaimplantação e reciclagem em Ati- de Física para a 3ª Idade e palestras
vidade Física para a 3ª Idade, atra- em congressos e simpósios em todo
vés do Sindicato das Academias do Brasil na área de Educação Física.

14/04 - 11h00 às 12h00 - Registro Nacional de Artroplastia: apresentação do projeto piloto em três
cidades brasileiras e a proposta de
ampliação para a Rede Sentinela.
Dr. Sobania – Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia
28/04 - 11h00 às 12h00 - Biologia Molecular no diagnóstico das
infecções hospitalares. Dr. Amaury
Mielle - Hospital Santa Catarina/
Blumenau.
O Programa Sentinelas em Ação
é uma parceria entre a ANVISA e
Hospital Sírio Libanês, com apoio da
rede RUTE.

Charles Darwin (Teoria da Seleção Natural)

No mercado de trabalho

não é diferente
Administração • Direito • Educação Física • Enfermagem • Medicina

preparando vencedores
I nform ações : 0800-7725393
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Fundação realiza assembleia e elege presidentes
A Fundação Padre Albino realizou dia 26
de março Assembleia Geral Ordinária para
eleição dos novos presidentes do Conselho
de Curadores e da Diretoria Administrativa e
membros do Conselho Fiscal.
Dr. Antonio Hércules foi eleito presidente do Conselho de Curadores e Dr. Geraldo
Paiva de Oliveira presidente da Diretoria Administrativa, com mandatos de 1º/04/2009
a 31/03/2012. Eles substituem, respectivamente, Padre Sylvio Fernando Ferreira e Dr.
Olegário Braido.
Graduado em Ciências Jurídicas pela FADIR, hoje UNIRP, advogado militante na coImprensa/FPA

Dr. Antonio Hércules, presidente do Conselho
de Curadores

marca de Catanduva há mais de 30 anos, Dr.
Antonio Hércules foi admitido na Fundação Padre Albino em 05/08/1982, onde ocupou os seguintes cargos: Membro Suplente do Conselho
Fiscal, 1º Secretário do Conselho de Curadores,
1º e 2º Secretário da Diretoria Administrativa,
Vice-Presidente da Diretoria Administrativa,
2º Tesoureiro da Diretoria Administrativa e
1º Secretário do Conselho de Curadores. Exfuncionário do Banespa, possui curso de especialização em Direito Tributário pela PUC/SP, é
também Técnico em Contabilidade, formado
pela Escola Técnica de Comércio de Catanduva,
da qual também foi professor de Contabilidade
por vários anos.
A diretoria do Conselho de Curadores ficou
assim composta:
Presidente: Dr. Antonio Hércules
Vice-presidente: Pe. Sylvio Fernando Ferreira
1º Secretário: Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante
2º Secretário: Luiz Marcos Garcia
O novo presidente da Diretoria Administrativa, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, é bacharel
em Odontologia e empresário rural. Ingressou
na Fundação Padre Albino em 05/08/82, tendo ocupado os seguintes cargos: 1º Tesoureiro da Diretoria Administrativa, 2º Secretário
do Conselho de Curadores, Membro Efetivo e
Suplente do Conselho Fiscal, 1º Secretário da

Diretoria Administrativa, 2º secretário da
Diretoria Administrativa e Diretor do Padre
Albino Saúde.
A Diretoria Administrativa ficou assim
composta:
Presidente: Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
Vice-presidente: Dr. Antonio José dos Santos
Secretário: Dr. Olegário Braido
Tesoureiro: Valdemar Bergamaschi
Os membros efetivos do Conselho Fiscal
são: Rodrigo Alonso Garcia, José Pedro Motta Salles e Vicente Chiavolotti; os Suplentes,
Delcides Montes, Dr. José Rodrigues e João
Antonio Corniani.
Imprensa/FPA

Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, presidente da
Diretoria Administrativa

Fundação recebe doação da Pró-Vida
A Fundação Padre Albino recebeu dia 28
de março da Pró-Vida, Central do Dízimo de
Catanduva, a doação de um aparelho para hemodiálise para o Hospital Padre Albino e uma
autoclave com porta gilhotina e osmose reversa para o Hospital Emílio Carlos. A solenidade, conduzida pela Profª Beatriz Gabas, foi
realizada na sede de Catanduva, na Av. Eng.
José Nélson Machado, a partir das 17h00.
Profª Beatriz informou ser a primeira
doação da Central do Dízimo – Pró-Vida de
Catanduva, beneficiando dez entidades de
Catanduva e região. Ela explicou que a PróVida é uma entidade civil com finalidade não
econômica, idealizada e fundada pelo Dr.
Celso Charuri, em 1979, mantida exclusivamente por doações anônimas e operacionalizada pelos participantes do Movimento
Pró-Vida, tendo por objetivo “fazer cumprir
a Lei de Jesus Cristo, promulgada há cerca de
2.000 anos, recebendo o Dízimo – 10% dos
ganhos de seus associados – com o propósito de desenvolver programas assistenciais,
beneficentes, filantrópicos, caritativos e benemerentes, visando a valorização do ser
humano”.
Na solenidade, Dr. José Augusto de Camargo
Gabas falou em nome da Central do Dízimo de

Catanduva e Pe. Osvaldo de Oliveira Rosa em nome
das entidades, agradecendo pelas doações.
Dr. Olegário Braido e Dr. Geraldo Paiva de
Oliveira receberam as doações em nome da
Fundação Padre Albino. Os Diretores Dr. Antonio José dos Santos, Edison Bonutti e Renato
Centurion Stuchi também estavam presentes.
O aparelho de hemodiálise será de grande
utilidade para o Serviço de Hemodiálise do Hospital Padre Albino que existe desde 22/06/1981
e hoje, com 17 máquinas, atende 68 pacientes,
de segunda a sábado, das 7h00 às 19h00. A autoclave é um aparelho que esteriliza produtos
de uso hospitalares e instrumentais cirúrgicos.

Imprensa/FPA

Dr. Geraldo Paiva de Oliveira e Dr. Olegário Braido
(da direita para esquerda) na solenidade da Pró-Vida.

Direito promove curso de Teoria Política
O curso de Direito promoveu dia 28 de março o curso de Teoria Política, a cargo do Prof.
Dr. Alysson Leandro Mascaro, Coordenador
do curso. Na oportunidade, para dezenas de
alunos das variadas turmas do curso, Mascaro
tratou a respeito das origens históricas do conceito de política, desenvolvendo, numa fase
posterior de sua explanação, uma análise das
questões políticas contemporâneas.
Sobre a importância do curso para a formação do aluno de Direito, Prof. Dr. Alysson Masca-

ro disse que “o jurista é chamado a se posicionar
no mundo, participando ativamente da construção das estruturas sociais, afastando e rejeitando
as injustiças sociais e apontando para um futuro
justo. A formação política é fundamental em tal
processo. Infelizmente, na atualidade, boa parte
do mundo universitário tem se alheado de uma
consciência política profunda, mas nosso propósito, no curso de Direito das FIPA, é humanista e
crítico, conseguindo superar a visão tecnicista e
mercantilizada do direito atual”, explicou.

