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FIPA é parceira de projeto do SEMESP
As Faculdades Integradas Padre Albino - FIPA são parceiras do Sindicato das Enti dades Mantenedoras de Estabelecimentos de 

Ensino Superior no Estado de São Paulo – Semesp em projeto inédito voltado principalmente para jovens de 16 a 24 anos, faixa 
etária considerada predominante no ingresso na vida universitária. É o projeto multi mídia Ligado na Facul. Página 11.

O Hospital Padre Albino 
possui um banco de leite 
materno para atender os 
recém-nascidos internados 
na Unidade de Terapia In-
tensiva Neonatal. O banco 
recebe cerca de 40 litros 
de leite humano por mês, 
mas a oferta depende da 
colaboração voluntária de 
mães em fase de lactação, 
que atuam como doadoras 
do leite materno. Página 09.

VISITA A Fundação Padre Albino recebeu dia 17 de abril a visita do 
deputado federal Vadão Gomes. Ele foi recebido pelos presidentes 
do Conselho de Administração e Diretoria Administrati va, Dr. Antonio 
Hercules e Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, respecti vamente, e diretores. 
Últi ma página.

As Faculdades Integradas Padre Albino 
entregaram a seus alunos a carteirinha do 
seguro para a realização de estágio. O se-
guro Peper – Proteção Escolar Permanen-
te vai cobrir 976 alunos dos cinco cursos 
oferecidos pelas FIPA. Últi ma página.

DOWN As Faculdades In-
tegradas Padre Albino (FIPA), 
através dos cursos de Educa-
ção Física e Medicina, apoia-
ram evento que comemorou 
o Dia Internacional da Sín-
drome de Down (21/03). As 
ati vidades foram desenvolvi-
das dia 20, no Garden Catan-
duva Shopping (foto), e dia 
22, na APAE. Página 07. 

Banco de Leite do HPA pede doações

Alunos recebem 
carteirinha de seguro 

de estágio 

Dia 27 de março foi realizada a V Mostra de Pesquisa em Admi-
nistração. O evento, promovido pelo curso de Administração das 
FIPA, foi aberto a 180 parti cipantes, sendo 150 alunos das FIPA e 
30 de outras insti tuições de ensino. Página 06.

Administração promove 
V Mostra de Pesquisa

Mostra foi aberta a alunos das FIPA e de outras insti tuições
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A oferta de leite depende da colaboração 
voluntária das mães

O setor de Tecnologia 
da Informação, em parceria 
com a Wareline do Brasil, 
viabilizou a automação dos 
processos nos Laboratórios 
de Análises da Fundação 
Padre Albino. No hospital 
Emílio Carlos, o sistema está 
em funcionamento e no Pa-
dre Albino o soft ware já foi 
aprovado e está em fase de 
implantação. Página 08.

Processos laboratoriais são informatizados

O sistema já está em funcionamento 
no Hospital Emílio Carlos
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Já nos acostumamos 
a abrir as páginas de nos-
sos jornais periódicos e 
ver fotos constando em 
seus créditos cedidas 
pelo Museu Padre Al-
bino. Também é muito 
comum encontrarmos a 
imprensa citando como 
fonte da pesquisa o ban-

co de dados daquela insti tuição.
Aí que se percebe a importância do refe-

rido museu que serve a centenas de estudan-
tes de História, Jornalismo, Publicidade, inte-
ressados na história do Município, curiosos, 
muitos destes visitantes oriundos de outras 
cidades.

A Sala de Imprensa, onde constam inúme-
ros jornais que retratam a vida de Catandu-
va, é uma das mais completas do interior. Lá 
encontramos revistas, jornais, informati vos, 
semanários, anuários, enfi m, um Raio-X real, 
minucioso e ilustrado de nosso município, que 
retrata desde a fundação da cidade até a che-
gada do trem e consequentemente seu desen-
volvimento comercial e industrial.

O Museu Padre Albino é imprescindível 
para Catanduva e necessário para os estudan-
tes e pesquisadores. Pode ser visto como o 
guardião de nossa História.

Quando iniciado pelos professores Brasil 
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Amor contínuo
Ame seus pais e seus irmãos. Eles são a 

base de sua vida, seu chão e quem, com cer-
teza, vão sempre te ajudar.

Ame suas ti as e ti os, porque foram eles que 
por muitas vezes zelaram seu sono, quando 
você era apenas uma criança mimada.

Eu sei, você não se lembra! Mas você só 
vai entender o amor dos ti os depois que sua 
primeira sobrinha nascer. Então, não perca 
tempo.

Ame seus primos e amigos por mais que eles 
sejam completamente diferentes de ti . Aceite-
os. Aceite-se. Todo mundo tem defeitos.

E por falar neles, nos defeitos, ame sua 
barriga, suas celulites e as tais estrias. Elas in-
dicam que sua vida está repleta de prazeres 
gastronômicos.

Ame também seus quilos a mais, porque 
se eles não existi ssem, você jamais poderia 
comemorar a vitória de um dia perdê-los.

Ame seu cabelo do jeiti nho que ele é.
E o seu armário... Mude. Completamente. 

Experimente coisas novas, outras cores. Cal-
ças largas e calcinhas (cueca) de algodão. E 
não troque seu velho pijama por nada nesse 
mundo. Ele é o seu companheiro de sonhos.

E é com aquele tênis feio e fora de moda, 
com o formato exato dos seus pés, que eu 
acho que você deve sair para caminhar todas 

as manhãs.
Leve os cachorros pra passear. Pra amar as 

coisas que estão do lado de fora.
Tarefa difí cil.
Respire.
No fundo, procure outra pessoa para amar 

um tanto, que dê até vontade de se casar com 
ela.

Namore. E não se preocupe com o tempo 
que a paixão vai durar.

Se gostem. Se assumam. Se curtam. Se 
abracem. Beijos. Viagens.

E saiam para dançar sempre!
Tomem café da manhã juntos. Fiquem o 

domingo inteiro na cama, enquanto o mundo 
despenca numa chuva fria e fi na.

E quando você achar que já amou demais 
nessa vida...Tenha fi lhos.

Se não conseguir, adote.
Dizem que não há amor maior.
E eles vão crescer, amando você e muitas 

outras coisas e pessoas.
Com sorte, você terá netos.
E dos seus netos, receberá mais tarde, com 

muito orgulho, o amor dos bisnetos. Pois, o nos-
so amor é contí nuo... É para sempre. É infi nito!

Porque amar vale a pena!
O desti no decide quem vamos encontrar 

na vida... As ati tudes decidem quem fi ca.

Procópio de Oliveira e Sérgio Bolinelli, tí nha-
mos certeza que o trabalho seria intenso e os 
resultados brilhantes; afi nal, os dois professo-
res clarearam por décadas a história de nossa 
cidade e região. Infelizmente perdemos o que-
rido professor Brasil em dezembro de 2003.

Com entrada franca e funcionamento semanal 
das 7 às 17 horas, quem ali chega é recebido com o 
entusiasmo costumeiro do Professor Sérgio.

Instalado defi niti vamente no ano de 1997 
quando o Museu dava seus primeiros passos, 
acolhendo móveis, roupas, documentos de nos-
so querido Monsenhor Albino, Catanduva ace-
nava para um marco histórico: o resgate de sua 
identi dade através de dados e fatos – muitos 
deles que haviam se perdido pelo tempo.

Nossa população começou a colaborar. 
Muitos doavam (e ainda doam) jornais anti -
gos, revistas, fotos de familiares, documentos 
e a Fundação proporcionou todo o apoio para 
que as instalações dessem conta para abrigar 
tanto material. A Pinacoteca, a Sala da Cape-
la, a Sala Catanduva, enfi m, cada “canti nho” 
guarda um valor histórico gigantesco. Quem 
ali chega, com certeza, vai se deliciar por um 
bom período de tempo, sendo enriquecido 
por informações que formaram um povo, nos-
so povo.

Convido você, amigo, amiga, a visitar o Mu-
seu Padre Albino. É uma experiência única e de 
riqueza inenarrável.

Museu Padre Albino, o guardião 
de nossa história

Nelson Lopes Martins
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Aniversários - MAIO
D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E

ABRIL / 2010

        Giselle Marti ns de Mello
        Dr. Leonardo Ribeiro Salomão
        Renata Cristi ane Cardoso da Silva
        Viviane Lopes Faneco
27 – Aparecida Donizete Soares da Silva
28 – Edinaldo Aldivino da Silva
        Gislaine Perpétua Prioli
29 – Ana Maria Polasque Roganti 
        Douglas Roberto da Silva
        Elizabeth Couti nho da Cunha Gouveia
        Luis Henrique da Silva Santos
30 – Elizabeth Aparecida dos Santos Morais
        Rogério Luis Coelho
31 – Daniela Cristi na Morelato
         Maria Aparecida Nieto Caniatt o
         Roseleide da Silva
         Soreli Angélica Bernardo Ferreira

Hospital Emílio Carlos
01 – Célia Cardozo de Oliveira Santos
        Robson Fernando Bernardo da Silva
02 – Agnaldo Marcos Alexandre
        Daniela Jacomin Zampieri
        Luciana Binatti   Félix
        Regina Imamura Nigro
        Rosimeire Eliane Pirota
        Silvia Helena Aguiari
03 – Maria de Fáti ma Félix de Albuquerque
05 – Raphael Dias Monteiro
06 – Antonio Pupio
08 – Thiago Henrique da Silva
09 – Adriana Aparecida de Mello Ezequiel
10 – Telma Maria de Oliveira Ribeiro
11 – Reinaldo Fragosso
14 – Elisângela Cristi na Salti  dos Santos
        Janice Pupim
15 – Edina Cristi na Salti  Mazoca
16 – Sérgio Henrique de Oliveira
17 – Márcia Barbuio
18 – Débora Cristi na Pimentel da Silva
19 – Débora de Camargo Fonseca Sampaio
        Luciana da Silva Madeira
        Regiane Elisabete Marques de Lima
21 – Jaqueline de Cássia Brambila
22 – Cássia Maria de Souza
23 – Fernanda Failli Pereira
        Wanderson José Raimundo
24 – Franciele Adriana Francisco
        Geany Cristi na Zancheta
        Maria de Lourdes Zaneti  dos Santos
25 – Lourdes de Fáti ma Ferreira de Castro
26 – Gislaine das Dores de Paula
        Ivani Mozaquio Hernandes
27 – Vanesa Holanda Gila
28 – Mércia Teixeira Carmozino

Coordenadoria Geral 
02 – João José Sanchez
21 – Francisco Favato

Hospital Padre Albino
01 – Antonio Aparecido dos Santos
        Célia Regina Pereira Cortelusse
        Edna Maria Amorim Rodrigues
        Maria Aparecida dos Santos Toschi
        Marlei dos Santos Sturaro da Silva
        Raquel Cristi na de Moura
02 – Gislaine Benvinda Luiz
        José Mário Galdezzani Júnior
        Maria Stela Gomes Limeira
        Rita Teresa Orsi
03 – Cybele Mara Vulcano Lorenzon
        Keila Rodrigues da Silva Carolino
        Maurício Antonio Casti lho
        Vânia Perpétua Baratela
04 – Adriana Aparecida Garcia
05 – Aparecido Teodoro
06 – Flávia Waldomiro Heredia
        Valéria Aparecida Tanasovichi
07 – Maria Lourdes de Carvalho
08 – Rodrigo Manzoni
09 – Aline Joyce Puerchi
        Benedita Helena Silvestre
        Elisangela Antonio Silva
10 – Cinara Aparecida Bernardo Soares Pascolat
        Maria Rosário Gomes
        Reginalva Perpétua da Silva
        Roseli Rodrigues
11 – Antonia Donizete Terra Amaral
13 – Joanice Sipriano da Silva
        Luciana Maria Dias Ulian
15 – Maria Benedita Gonçalves
16 – Eden Lúcio de Oliveira
        Nayara Mucci
17 – Maria do Carmo da Cruz Soares
18 – Ligia Aparecida Fernandes
        Marisa Duarte da Silva
        Rita de Cássia de Oliveira
19 – Eliton Cristi an Barduco
        Thaize Damacena Poiani
20 – Lúcia Aparecida Anastácio
        Renata Josefa Simão
21 – Luciene Santos Rodrigues
        Sandra Mara de Melo
        Simone Cristi na Dune
23 – Mirtes Márcia Marti ns
24 – Donizeti  Perpétuo Gonçalves Amante
        Elisangela Cristi na Leussi
        Jeverson Fernando Marinelo
25 – Regiane Sampaio
26 – Angelita Leite Cabral Santos

ESTE CORAÇÃO CONTINUAESTE CORAÇÃO CONTINUA
 A BATER POR VOCÊ! A BATER POR VOCÊ!

Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos 

doando a parti r de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz. 

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000

30 – Gabriel Valenti m Gonçalves
        Sirley Cardoso de Oliveira

Padre Albino Saúde
02 – Sueli da Silva Rodrigues
16 – Eliezer Gomes Cardoso
25 – Drª Adriana Cássia Moreno Saturno
27 – Juliana do Carmo Saraiva

Recanto Monsenhor Albino
06 – Benedicta Maria Siqueira Camargo
13 – Carmem Sylvia Arruda Brasil Bonutti  
23 – Cleide Soares Saldanha

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Profª Lílian Cristi na Correa B. Rodrigues
02 – Profª Ana Maria Homem Marino
        Profª Ligia Adriana Rodrigues
05 – Cristi ane Stuchi Maria
        Profª Luciana Prudente Guiotti  
07 – Bianca Guilherme de Oliveira
10 – Profª Karina Marti ns Molinari Morandin
11 – Prof. Cleber Peres
13 – Prof. Luis Alberto Gonzales Peres
14 – Prof. Cláudio Antonio Christante Errerias
        Prof. Manoel Alves Vidal
15 – Profª Gisele Maria Couto
17 – Prof. André Luiz Franco
18 – Prof. Antonio Sérgio Munhoz
        Prof. José Donizeti  Biase
        Prof. Pedro Enzo Macchione
19 – Karina Garcia
        Sidnei Stuchi
20 – Profª Beatriz Trigo
21 – Prof. José Antonio Figueiredo
        Lílian Rosa Marti ns Santos
24 – Andréia de Souza
        Maria Astrogilda Figueiredo Muradi
25 – Prof. Francisco Carlos de Lucca
26 – Flávia Lima Fávero
29 – Prof. Áureo José Ciconelli
        Isabel Cristi na Sarri
30 – Prof. Oswaldo Devito
        Prof. Segundo Amarille Salezzi Fiorani
31 – Prof. Plínio Antonio Britt o Genti l

Colégio de Aplicação
29 – Profª Cláudia Cristi na Cabral Ardenghe

Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino 
02 – Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
04 – Dr. Antônio José dos Santos

Membros Honorários da Fundação Padre Albino
01 – Padre Synval Januário
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MAIO - DATAS COMEMORATIVASMAIO - DATAS COMEMORATIVAS

1º - Dia do Trabalho1º - Dia do Trabalho
03 – Dia Municipal da Terra03 – Dia Municipal da Terra
05 – Dia Nacional das Comunicações05 – Dia Nacional das Comunicações
06 – Dia do Cartógrafo06 – Dia do Cartógrafo
07 – Dia do Silêncio e do Oft almo-07 – Dia do Silêncio e do Oft almo-
logistalogista
08 – Dia do Arti sta Plásti co e do Pintor08 – Dia do Arti sta Plásti co e do Pintor
00 – Dia das Mães 00 – Dia das Mães 
10 - Dia da Cozinheira e do Guia de 10 - Dia da Cozinheira e do Guia de 
TurismoTurismo
12 – Dia do Enfermeiro, da Enferma-12 – Dia do Enfermeiro, da Enferma-
gem, da Abolição da Escravatura e do gem, da Abolição da Escravatura e do 
ZootecnistaZootecnista
14 – Dia do Seguro14 – Dia do Seguro
15 – Dia do Assistente Social e do Ge-15 – Dia do Assistente Social e do Ge-
rente de Bancorente de Banco

16 – Dia do Gari16 – Dia do Gari
17 – Dia Mundial das Telecomunicações17 – Dia Mundial das Telecomunicações
18 – Dia dos Vidreiros18 – Dia dos Vidreiros
22 – Dia do Apicultor22 – Dia do Apicultor
24 – Dia do Telegrafi sta, do Dati lógrafo e 24 – Dia do Telegrafi sta, do Dati lógrafo e 
do Vesti bulandodo Vesti bulando
25 – Dia da Indústria, da Costureira, do 25 – Dia da Indústria, da Costureira, do 
Massagista e do Trabalhador RuralMassagista e do Trabalhador Rural
26 – Dia do Revendedor Lotérico26 – Dia do Revendedor Lotérico
27 – Dia do Profi ssional Liberal27 – Dia do Profi ssional Liberal
29 – Dia do Estatí sti co e do Geógrafo29 – Dia do Estatí sti co e do Geógrafo
30 – Dia do Decorador e do Geólogo30 – Dia do Decorador e do Geólogo
31 – Dia Mundial dos Meios de Comu-31 – Dia Mundial dos Meios de Comu-
nicação Social, mundial do combate ao nicação Social, mundial do combate ao 
fumo, mundial do Comissário de Bordo fumo, mundial do Comissário de Bordo 
e da Aeromoçae da Aeromoça

O mundo inteiro está cheio de 
pessoas.  

Há pessoas caladas que preci-
sam de alguém para conversar.  

Há pessoas tristes que precisam 
de alguém que as conforte.  

Há pessoas tí midas que precisam 
de alguém que as ajude vencer a ti -
midez.  

Há pessoas sozinhas que preci-
sam de alguém para brincar.  

Há pessoas com medo que preci-
sam de alguém para lhes dar a mão.  

Há pessoas fortes que precisam 
de alguém que as faça pensar  na 
melhor maneira de usarem a sua 
força.  

Há pessoas habilidosas que pre-
cisam de alguém para ajudar a des-
cobrir a melhor maneira de usa-

É proibido chorar sem aprender, 
levantar-se um dia sem saber o 
que fazer, ter medo de suas lem-
branças.

É proibido não rir dos problemas, 
não lutar pelo que se quer, não 
transformar sonhos em realidade.

É proibido não demonstrar amor, 
fazer com que alguém pague por 
suas dúvidas e mau humor.

É proibido deixar os amigos, não 
tentar compreender o que vive-
ram juntos, chamá-los somente 
quando necessita deles.

É proibido não ser você mesmo 
diante das pessoas, fi ngir que elas 
não lhe importam, ser genti l só para 
que se lembrem de você, esquecer 
aqueles que gostam de você.

Na sala de reunião de uma mul-
ti nacional o diretor nervoso fala com 
sua equipe de gestores. Agita as 
mãos, mostra gráfi cos e, olhando nos 
olhos de cada um ameaça: “ninguém 
é insubsti tuível”.

A frase parece ecoar nas pare-
des da sala de reunião em meio ao 
silêncio. Os gestores se entreolham, 
alguns abaixam a cabeça. Ninguém 
ousa falar nada. De repente um braço 
se levanta e o diretor se prepara para 
triturar o atrevido:

- Alguma pergunta?
- Tenho sim. E Beethoven?
- Como? - o encara o gestor con-

fuso.
- O senhor disse que ninguém é 

insubsti tuível e quem substi tuiu Bee-
thoven? 

Silêncio.
- Ouvi essa estória dia desses 

contada por um profi ssional que co-
nheço e achei muito perti nente falar 
sobre isso. Afi nal as empresas falam 
em descobrir talentos, reter talentos, 
mas, no fundo, conti nuam achando 

Ninguém é insubstituível. Será mesmo?
que os profi ssionais são peças den-
tro da organização e que, quando sai 
um, é só encontrar outro para por no 
lugar.

- Quem substi tuiu Beethoven? 
Tom Jobim? Ayrton Senna? Ghandi? 
Frank Sinatra? Garrincha? Santos 
Dumont? Monteiro Lobato? Jorge 
Amado? Pelé? Paul Newman? Tiger 
Woods? Albert Einstein? Picasso? 
Zico (até hoje o Flamengo está órfão 
de um Zico!)?

Todos esses talentos marcaram 
a história fazendo o que gostam e o 
que sabem fazer bem, ou seja, fi ze-
ram seu talento brilhar. E, portanto, 
são sim insubsti tuíveis.

Cada ser humano tem sua con-
tribuição a dar e seu talento direcio-
nado para alguma coisa. Está na hora 
dos líderes das organizações reverem 
seus conceitos e começarem a pen-
sar em como desenvolver o talento 
da sua equipe focando no brilho de 
seus pontos fortes e não uti lizando 
energia em reparar seus ‘gaps’.

Ninguém lembra e nem quer sa-

ber se Beethoven era surdo, se Picasso 
era instável, se Caymmi preguiçoso, se 
Kennedy egocêntrico. O que quere-
mos é senti r o prazer produzido pe-
las sinfonias, obras de arte, discursos 
memoráveis e melodias inesquecíveis, 
resultado de seus talentos.

Cabe aos líderes de sua organiza-
ção mudar o olhar sobre a equipe e 
voltar seus esforços em descobrir os 
pontos fortes de cada membro. Fazer 
brilhar o talento de cada um em prol 
do sucesso de seu projeto.

Se seu gerente/coordenador ain-
da está focado em ‘melhorar as fra-
quezas’ de sua equipe corre o risco 
de ser aquele ti po de líder que barra-
ria Garrincha por ter as pernas tortas, 
Albert Einstein por ter notas baixas 
na escola, Beethoven por ser surdo. E 
na gestão dele o mundo teria perdido 

todos esses talentos.
Nunca me esqueço de quando o 

Zacarias dos Trapalhões ‘foi pra ou-
tras moradas’. Ao iniciar o programa 
seguinte, o Dedé entrou em cena e 
falou mais ou menos assim: “Estamos 
todos muito tristes com a ‘parti da’ de 
nosso irmão Zacarias... e hoje, para 
substi tuí-lo, chamamos Ninguém, 
pois o nosso Zaca é insubsti tuível”

Portanto lembre-se: Você é um 
talento único e com toda certeza nin-
guém te substi tuirá!

“Sou um só, mas ainda assim sou 
um. Não posso fazer tudo, mas pos-
so fazer alguma coisa. Por não poder 
fazer tudo, não me recusarei a fazer 
o pouco que posso. O que eu faço 
é uma gota no meio de um oceano, 
mas sem ela o oceano será menor.” 

Faça a diferença! 

Há sempre alguém

É proibido
Pablo Neruda

rem a sua habilidade.   
Há pessoas que julgam que não 

sabem fazer nada e precisam de 
alguém que as ajude a descobrir o 
quanto sabem fazer.  

Há pessoas apressadas que pre-
cisam de alguém para lhes mostrar 
tudo o que não tem tempo para ver.  

Há pessoas impulsivas  que pre-
cisam de alguém que as ajude a 
não magoar os outros.  

Há pessoas que se sentem de 
fora  e precisam de alguém que 
lhes mostre o caminho de entrada.

Há pessoas que dizem que não 
servem para nada e precisam de 
alguém que as ajude a descobrir 
como são importantes.  

Precisam de alguém 
Talvez de você!

É proibido não fazer as coisas por 
si mesmo, não crer em Deus e fa-
zer seu desti no, ter medo da vida 
e de seus compromissos, não viver 
cada dia como se fosse um últi mo 
suspiro.

É proibido senti r saudades de 
alguém sem se alegrar, esquecer 
seus olhos, seu sorriso, só porque 
seus caminhos se desencontra-
ram, esquecer seu passado e pagá-
lo com seu presente.

É proibido não tentar compre-
ender as pessoas, pensar que as 
vidas delas valem mais que a sua, 
não saber que cada um tem seu 
caminho e sua sorte.

É proibido não criar sua histó-
ria, deixar de dar graças a Deus 

por sua vida, não ter um 
momento para quem 
necessita de você, não 
compreender que o que 
a vida lhe dá, também 
lhe ti ra.

É proibido não buscar a 
felicidade, não viver sua 
vida com uma ati tude po-
siti va, não pensar que po-
demos ser melhores, não 
senti r que sem você este 
mundo não seria igual!

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 36 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br

TELEVENDAS  17  3522-6167(    )
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Se não tenho coragem para começar, 
então já acabei.

Catanduva ganha um clube só para mulheres 

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA

Lazer & Variedades

O que é um buraco negro?
O buraco negro é uma estrela que perdeu o brilho e fi cou extremamente densa. A gravidade 

dela é tão alta que suga o que está ao seu redor e não deixa a luz de outros corpos escaparem.
Do Guia dos curiosos - O livro das perguntas e das respostas

• Às vezes, ao fazer uma salada, a aparência 
e consistência dos tomates é muito fl ácida. 
Basta cortar os tomates no senti do verti cal 
para eles fi carem mais fi rmes. 
• Para amaciar o frango, coloque uma pitada 
de fermento em pó no tempero.
• Para dar um sabor especial a qualquer pra-
to com batatas cozidas, coloque na água de 
cozimento alguns cravos da índia.
• E para manter a geladeira sempre cheiran-
do bem, molhe um chumaço de algodão em 
baunilha e deixe-o dentro da geladeira. Tro-

CURIOSIDADE

ABRIL / 2010

que sempre que for necessário. 
• Como limpar o tampo de inox do fogão? Não 
há nada melhor para limpar as peças em inox 
que esfregá-las com bicarbonato de sódio ume-
decido com um pouquinho de vinagre de maçã.
• Dica nutriti va: em vez de untar a forma de 
bolo com farinha de trigo, use aveia, farinha 
de rosca ou farelo de trigo. Além de saudá-
vel, o bolo adquire uma textura diferente. 
• Pó de café mantém o sabor por mais tem-
po se for guardado num recipiente bem fe-
chado, dentro da geladeira.

Ingredientes:
¼ xícara (chá) de azeite
1 kg de tomate
1 xícara (chá) de cebola picada
2 colheres (sopa) de queijo parmesão
Sal à gosto

Modo de preparo: Leve ao fogo uma pa-
nela com azeite, o tomate e a cebola. Quan-
do começar a ferver, abaixe o fogo, tampe e 
cozinhe por 20 minutos. Destampe a panela 
e deixe o caldo secar. Tempere com sal. Dei-
xe esfriar e bata no liquidifi cador até obter 
uma pasta. Junte o queijo ralado e misture.

Receita do trabalho educati vo sobre rea-
proveitamento de alimentos desenvolvido 
pelas alunas do curso de Enfermagem das 
FIPA na Unidade de Saúde da Família “Dr. 
José Rocha”, em Catanduva.

C U L I N Á R I A

Patê de tomatePatê de tomate

Catanduva acaba de ganhar um clube Cur-
ves, uma academia exclusiva para mulheres de 
todas as idades.

“Além de uma preparação especial para 
acolher de forma muito ínti ma as mulheres que 
querem ou precisam cuidar da saúde, a Curves 
conta com um programa de exercícios inova-
dor, realizado em forma de circuito, que propi-
cia excelentes resultados em emagrecimento, 
fortalecimento muscular e condicionamento 
fí sico”, informa Lizzy Bueno Azevedo, respon-
sável por trazer esse novo conceito de fi tness 
para Catanduva.

Os aparelhos são hidráulicos, projetados es-
pecialmente para mulheres, e conferem gran-
de efi ciência ao programa. Sem a uti lização de 

Academia Curves oferece atividade física rápida, estimulante e segura

pesos ou anilhas, nada precisa ser ajustado nos 
aparelhos, assegurando rapidez, simplicidade e 
baixo risco de lesões à ati vidade. A resistência é 
proporcional à velocidade imprimida na execução 
dos exercícios nos equipamentos que se ajustam 
a qualquer nível de condicionamento fí sico.

Durante a aula, equilibra-se ati vidade car-
diovascular (aeróbica) com fortalecimento 
muscular. A cada sete minutos, a professora ve-
rifi ca a frequência cardíaca de todas as alunas, 
para garanti r segurança e máxima efi ciência na 
ati vidade. Aquelas que esti verem fora de 60 a 
75% da frequência máxima recebem orienta-
ção do que fazer para diminuir ou aumentar 
seus bati mentos, trabalhando sempre com 
margem de segurança.

A prati cidade é outro ponto alto da Curves, 
pois são apenas trinta minutos de exercícios, 
três vezes por semana, que equivalem a uma 
hora e meia de ati vidade numa academia con-
vencional. Também não há turmas fechadas, 
basta chegar e entrar no circuito de ati vidade 
fí sica que nunca para, o que é um grande dife-
rencial para quem tem uma vida agitada e não 
pode prever sempre a sua própria roti na.

“Nosso objeti vo é fazer as mulheres se exer-
citarem de forma saudável e não encararem o 
circuito como uma obrigação. O importante é 
criar o hábito. Tentamos mostrar que se a alu-
na faz regularmente seus exercícios, mesmo de 
forma moderada, obterá resultados muito bons 
tanto para seu corpo quanto para sua mente. 
Aqui, ela faz seu horário, já que pode chegar a 
qualquer momento, e é sempre bem recebida”, 
explica Lizzy Bueno Azevedo, dona da franquia 
Curves de Catanduva.

Idealizada no início da década de 90 pelo 
norte-americano Gary Heavin, a Curves conta 
com mais de quatro milhões de alunas, em dez 
mil unidades espalhadas em 88 países. No Bra-
sil já são mais de 230 unidades.

A Curves está localizada na Rua Rio Claro, 
726, fones (17) 3523.3769 e 7811.6436.

ReproduçãoReprodução

Os exercícios são realizados em forma de circuito



JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO06 ABRIL / 2010

Dia 27 de março, a parti r das 
8h30, no auditório do Campus I, foi 
realizada a V Mostra de Pesquisa em 
Administração. O evento, promovi-
do pelo curso de Administração das 
Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA), foi aberto a 180 parti cipan-
tes, sendo 150 alunos das FIPA e 30 
de outras insti tuições de ensino. 

Na Mostra foram apresentados 
os resultados fi nais de três projetos 
de iniciação cientí fi ca. Uso de ferra-
mentas estatí sti cas para controle de 
qualidade no setor de manufatura 
& serviços em pequenas e médias 
empresas, coordenado pelo Prof. 
Ms Alexandre Teso e Prof. Nilson 
Mozas Olivares, que teve por obje-
ti vo coletar dados por amostragem 
de um produto na sua linha de pro-
dução e mensurou a sua variabilida-
de, sendo de fundamental impor-
tância para o estudo da análise de 
confi abilidade e falhas.

O segundo trabalho foi A inter-
locução do empreendedor mediada 
por gêneros escritos, coordenado 
pela Profª Ms Luciana Prudente 

Administração promove V Mostra de Pesquisa
Guiotti  , que propôs estudo sobre a 
interação escrita estabelecida entre 
empreendedores que compõem 
um núcleo de desenvolvimento 
regional. Como fontes de dados fo-
ram analisadas as mensagens em 
forma de CCI ou ainda em formato 
eletrônico de empresas situadas no 
município de Catanduva e traçou-se 
o perfi l da interlocução escrita entre 
empreendedores.

O terceiro trabalho apresenta-
do, Desenvolvimento sustentável na 
região de Catanduva, coordenado 
pelo Prof. Ms Paulo Roberto Vieira 
Marques, avaliou o grau e mobili-
dade regional e de parti cipação das 
empresas e órgãos governamentais 
dentro das propostas de sustentabi-
lidade. O projeto ainda conti nuará 
neste ano de 2010 com previsão de 
término em março de 2011.

Os novos projetos para 
2010/2011 são Sugestões de me-
lhorias no pós investi gação da uti li-
zação do programa seis sigma nas 
empresas de Catanduva, responsa-
bilidade dos professores Alexandre 

Teso e Nilson Mozas Olivares; Ma-
peamento da conjuntura econômi-
ca do município de Catanduva, Prof. 
Ms Paulo Roberto Vieira Marques, 
com colaboração da Profª Drª Silvia 
Ibiraci de Souza Leite, Prof. Joacyr 
Vagas e Prof. Marcos Venício Braz 
de Assis; A importância da descrição 
de cargos, especifi cação de cargos, 
atribuições e responsabilidades, e 

nomenclatura nos cargos e salários 
na área de Administração, Profª Ms 
Vera Lúcia Lopes Spina e Prof. Laér-
cio Pereira da Silva; A interlocução 
do empreendedor mediada por gê-
neros virtuais escritos – home Page, 
Profª Ms Luciana Prudente Guiotti   e 
Desenvolvimento Sustentável na Re-
gião de Catanduva, Prof. Ms Paulo 
Roberto Vieira Marques.

O curso de Enfermagem das 
FIPA lançou neste mês de abril o 
volume 3 de sua revista, CuidArte 
Enfermagem.

Virtude Maria Soler, professora 
do curso de Enfermagem e editora, 
informou que a revista contém dez 
arti gos. “Os arti gos são de autoria 
de enfermeiros pesquisadores da 
área do ensino e da assistência”, 
disse ela, acrescentando que o ma-
terial foi avaliado pelo Conselho 
Editorial da revista.

A Profª Maria Regina Lourenço 
Jabur, no editorial, ressalta que 
neste número são apresentados 
temas variados e de bastante inte-
resse que retratam a realidade do 
contexto de saúde do país. “Situa-
ções e problemas que se tornaram 
grandes desafi os de saúde públi-

A Empresa Júnior do curso de 
Administração das FIPA promove 
nos dias 8, 15, 22 e 29 de maio 
próximo, das 13h30 às 17h30 ho-
ras, em sua sala, no Campus I, o 
curso de Formação de Preço de 
Venda, ministrado pelo Prof. Ms 
José Marcos Paula Theodoro.

De acordo com Leonardo Ro-
cha, Diretor de Marketi ng da Em-
presa Júnior, “serão desenvolvidas 
aulas expositi vas dialogadas, com 
ampla discussão dos diversos as-
pectos que conformam os custos 
e a formação de preços de venda 
e sua inserção no ambiente mer-
cadológico, além de exercícios de 
fi xação em diversos ambientes de 
negócios com uti lização de plani-
lhas em tempo real”.

O curso, dirigido a profi ssio-
nais e estudantes de diversas 
áreas que necessitam de conhe-
cimentos básicos de formação de 
preço de venda para evolução na 
sua careira ou mesmo para admi-
nistração de negócio próprio, tem 
vagas limitadas. Os interessados 
devem se inscrever na sala da 
Empresa Júnior, no Campus 1, das 

Enfermagem lança volume 3 
de sua revista

Empresa Júnior promove
curso de formação de preço de venda

ca. Juntamente com as temáti cas, 
os arti gos nos remetem a uma 
refl exão sobre o papel dos profi s-
sionais de saúde diante deste con-
texto”, acrescenta. Ela destaca, 
entre os arti gos, o que retrata a 
violência domésti ca, tendo como 
víti mas principalmente mulheres, 
e o relevante e atualíssimo sobre 
Bullying, que descreve o conheci-
mento, as práti cas vivenciadas e 
observadas desta forma de violên-
cia e inti midação entre graduan-
dos de um curso de Enfermagem. 

A revista, semestral, tem ti ra-
gem de 500 exemplares, distribui-
ção gratuita e está disponível na 
biblioteca.

8h00 às 12h00. Há necessidade de 
uti lização de calculadora, de pre-
ferência HP. A taxa é de R$ 100,00.

O Campus 1 das Faculdades In-
tegradas Padre Albino (FIPA) fi ca na 
Rua Seminário, 281, São Francisco, 
fone (17) 3522.2405, em Catanduva.

O instrutor do curso, Prof. Ms 
José Marcos Paula Theodoro, é 
Empresário, Consultor e Auditor 
nas áreas de planejamento, orça-
mento e controle, planejamento 
tributário, além de Perito Judicial 
na Região de Catanduva. Mestre 
em Desenvolvimento Regional, 
com ênfase em Gestão Empresa-
rial (UNIARA), MBA em Contabi-
lidade, Auditoria e Planejamento 
Tributário (FUNDACE-USP – Ribei-
rão Preto), Especialista em Admi-
nistração Financeira (FAECA/Ca-
tanduva) e Bacharel em Ciências 
Contábeis (UNIRP/São José Rio 
Preto). Atuou como auditor inter-
no, reestruturando o departamen-
to contábil-tributário de empresa 
do setor sucroalcooleiro. É Pro-
fessor Universitário há 9 anos em  
insti tuição de ensino superior no 
curso de Ciências Contábeis.

Mostra apresentou projetos fi nalizados e projetos para 2010/2011

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

Profª Virtude Soler fala a professoras 
sobre o lançamento da revista

DivulgaçãoDivulgação
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As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA), através dos cur-
sos de Educação Física e Medicina, 
apoiaram evento que comemorou 
o Dia Internacional da Síndrome 
de Down (21/03), organizado pelo 
Conselho Municipal da Pessoa 
com Defi ciência e IFMSA Brazil. 
Neste ano, o tema defi nido pela 
Organização Mundial da Saúde 
para as comemorações foi Síndro-
me de Down – Inclusão: faça sua 
parte.

No dia 20, às 10h00, no Gar-
den Catanduva Shopping, foram 
desenvolvidos eventos culturais, 
tais como exposição de telas do 
arti sta plásti co Marcos Antonio 
Barrionovo, apresentação de hip 
hop por um grupo de adolescen-
tes, todos afetados pela síndrome, 

FIPA apoia evento em comemoração ao
Dia Internacional da Síndrome de Down

além de exercícios no jump e dis-
tribuição de folhetos informati vos 
sobre a síndrome.

Na segunda, dia 22, o evento 
foi realizado nas dependências da 
APAE de Catanduva, onde houve 
aferição de pressão arterial, fre-
quência cardíaca, pulso e tem-
peratura, triagem para diabetes 
através de dosagem de glicose, 
avaliação de medidas antropo-
métricas (peso, altura, cintura, 
quadril, perímetro cefálico e com-
posição corporal com uti lização 
de bioimpedância), realização de 
ati vidades lúdicas de diferentes 
ti pos e conferência das carteiras 
de vacinação para atualização das 
que apresentavam vacinas em 
atraso. Também foram oferecidos 
cortes de cabelo, pipoca, algodão 

doce e suco.
Profª Drª Nilce Barril, do curso 

de Medicina, que coordenou as 
ati vidades, ressaltou a importân-
cia da parceria entre os cursos de 
Medicina e Educação Física das 
FIPA. “A associação entre os dois 
cursos possibilitou a integração in-
terdisciplinar necessária para pro-
moção de tratamento, com conse-
quente melhoria na qualidade de 
vida desses pacientes”, disse ela.

A ati vidade também contou 
com a colaboração da APAE, CELT, 
Secretaria da Saúde, Associação 

dos Diabéti cos, Insti tuto Embeleze 
e da IFMSA/Internati onal Federa-
ti on of Medical Studentes Associa-
ti on.

Drª Nilce informou que o dia 
21 foi escolhido Dia Internacional 
da Síndrome de Down em função 
da alteração citogenéti ca que ca-
racteriza a síndrome, ou seja, tris-
somia do cromossomo 21 do cari-
óti po humano e o mês de março 
(terceiro mês do calendário) em 
função das três cópias do cromos-
somo ao invés de 2 que seria o 
normal.

O Coordenador do curso de Edu-
cação Física das FIPA, Prof. Antonio 
Lourival Lourenço, Conselheiro do 
Conselho Regional de Educação Físi-
ca/SP, parti cipou, no Rio de Janeiro, 
de 18 a 21 de março, de um Encon-
tro para estudo aprofundado dos ru-
mos da Educação Física e do esporte 
para os próximos 10 anos em função 
dos importantes eventos que serão 
sediados pelo Brasil.

Prof. Antonio Lourenço informou 
que no Encontro, os CREFs de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, 
sob a coordenação do Conselho Fe-

Alunas do curso de Medicina 
das FIPA, orientadas pela Profª 
Drª Terezinha Soares Biscegli, 
das disciplinas de Puericultura e 
Clínica Pediátrica, apresentaram 
trabalho cientí fi co, na forma de 
pôster, no 13º Congresso Brasi-
leiro de Gastroenterologia Pediá-
trica, realizado em Belo Horizon-
te, de 13 a 17 de março últi mo. 
O trabalho Perfi l das internações 
pediátricas por doença diarréica 
aguda num Hospital-Escola foi 
desenvolvido pelas acadêmicas 
Maria Paula Gasparini da Silva (6ª 
série), Renata Shiota Cunha (4ª 
série) e Cibele Cristi na Casti lho 
(graduada em 2009). 

Profª Terezinha Biscegli infor-
ma que o objeti vo do estudo foi 
avaliar o perfi l clínico e labora-
torial das internações pediátri-
cas por Doença Diarréica Aguda 
(DDA) no Hospital Padre Albino. 
De acordo com ela, foram analisa-
dos 310 prontuários 
de crianças de zero 
a 12 anos de idade, 
internadas no perí-
odo de janeiro/2005 
a dezembro/2008. 
A faixa etária pre-
dominante foi a de 
menores de 2 anos 
de idade (57,1%) e 
31,1% recebiam alei-
tamento materno.

Nenhuma criança 
foi a óbito. Os au-

Cursos de Educação Física e Medicina coordenam atividades

Coordenador do curso de Educação Física 
participa de Encontro no Rio de Janeiro

Alunas da Medicina apresentam 
trabalho em congresso

deral de Educação Física, discuti ram 
e elaboraram um documento espe-
cial com propostas que foram enca-
minhadas ao Ministério do Esporte 
sobre a atuação da área da Educação 
Física, do Esporte e do Esporte Esco-
lar neste período de grandes even-
tos esporti vos que serão sediados no 
Brasil.

“Este documento norteará o tra-
balho dos profi ssionais de Educação 
Física e de todos aqueles que fazem 
parte do CREF, em todas as áreas, 
desde a escolar até o esporte”, expli-
cou Lourenço.

tores concluíram que na grande 
maioria dos casos (88,7%) não 
foi possível identi fi car, através de 
exames laboratoriais, o agente 
causador da diarréia. Ressalta-
ram que o uso de soro venoso e 
de anti bióti cos  foi discretamen-
te superior ao recomendado em 
literatura, o que, segundo eles, 
não prejudicou o tratamento das 
crianças. Alertaram que novas 
pesquisas devem ser realizadas 
na tentati va de descobrir o agente 
causador da diarréia (vírus, bac-
térias e outros), assim como o in-
centi vo ao uso de soluções hidra-
tantes orais, como, por exemplo, 
o soro caseiro, visando reduzir o 
número de internações decorren-
tes de diarréia e desidratação.

O trabalho foi apresentado 
no dia 15 pela aluna Maria Paula 
Gasparini da Silva, que notou bas-
tante interesse dos outros parti ci-
pantes com relação ao tema.

Maria Paula G. Silva apresentou o trabalho no Congresso

DivulgaçãoDivulgação

Ati vidades realizadas na APAE

DivulgaçãoDivulgação



JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO08 ABRIL / 2010

A Associação de Voluntários 
dos hospitais da Fundação Padre 
Albino – AVOFPA agradece a co-
munidade pelas doações recebi-
das. Os alunos da escola Barão do 
Rio Branco, por exemplo, fi zeram 
uma campanha para arrecadar lei-
te e gelati na para os hospitais. Já 

A Associação de Voluntários 
dos hospitais da Fundação Padre 
Albino – AVOFPA agradece a todos 

A Associação de Voluntários 
dos hospitais da Fundação Padre 
Albino – AVOFPA pede doações 
de sabonetes para presentear as 
mães internadas ou que fazem 
companhia a pacientes.

A presidente da associação, 
Irmã Ana Maria Custódio, informa 
que as doações podem ser feiras 

Agradecimento por doações

AVOFPA comemora a Páscoa

Campanha do Dia das Mães

um grupo de Irapuã, coordenado 
pelo Padre Ângelo, da Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo, arreca-
dou produtos de higiene pessoal. 
A Associação Espírita O Semeador 
doou uma cadeira de rodas. 

Irmã Ana Maria Custódio disse 
que toda doação é bem-vinda. “Que 

Deus abençoe todos os 
doadores”, diz.

A pessoa interes-
sada em fazer doações 
pode entrar em contato 
com a AVOFPA, que fi ca 
no Hospital Padre Albi-
no – rua Belém, 519, no 
Centro. Mais informa-
ções pelo telefone 17 
3531.3034 – 8116.0639.

que doaram bombons e ovos de 
Páscoa para os pacientes.

A presidente da associação, 
Irmã Ana Maria Custódio, informa 
que a campanha de Páscoa foi um su-
cesso. “Recebemos diversas doações 
e agradecemos o apoio de todos”, 
diz.

Entre os doadores estão o Gru-
po Urupeense de Apoio à Funda-
ção Padre Albino, representado 
pelos coordenadores Odonis Ro-
berto Paschoal e Lucy Carneiro 
dos Santos, Raquel Gimenes, Cho-
colataria Kero Kero, Livraria Santa 
Bárbara, Floricultura São Bento e 
Senac Catanduva.

até o dia 6 de maio. “Contamos 
com a colaboração de todos para 
fazer as mães mais felizes”, diz.

Os sabonetes podem ser enca-
minhados para a sede da AVOFPA 
que fi ca localizada no Hospital 
Padre Albino – rua Belém, 519. 
Mais informações pelo telefone 
17 3311.3034.

O setor de Tecnologia da Infor-
mação, por meio da contratação 
da Data Innovati ons, referência 
em soluções de automação la-
boratorial e interfaceamento de 
equipamentos de análises clínicas, 
e parceria com a Wareline do Bra-
sil, viabilizou a automação dos pro-
cessos nos Laboratórios de Análi-
ses da Fundação Padre Albino. 

No hospital Emílio Carlos, o 
sistema está em funcionamento 
desde fevereiro de 2010. No Padre 
Albino, o soft ware já foi aprovado 
e está em fase de implantação.

Processos laboratoriais são informatizados
De acordo com o analista de 

desenvolvimento dos hospitais da 
Fundação, Marco Antônio Milan, 
com o novo sistema o processo da 
digitação de exames, por exem-
plo, é eliminado. “Ganhamos mais 
qualidade, pois os resultados dos 
exames laboratoriais bioquímicos 
são impressos na hora”, explica.

Além da confi abilidade no pro-
cesso de transcrição de ordens e 
liberação de resultados, o novo 
sistema tem como principais be-
nefí cios a redução dos prazos de 
entrega de resultados e o aumen-

to global da produti vidade no fl uxo 
operacional. 

A responsável pelo laboratório 
do Emílio Carlos, Monise Gomes 
Fernandes, explica que o sistema 
está sendo adequado para as fun-
ções diárias e é uti lizado no apa-
relho de bioquímica Cobas Mira 
Plus. “O objeti vo do soft ware é a 
automação e, consequentemente, 
melhoria dos processos”, diz.

De acordo com a responsável 
pelo laboratório do Padre Albino, 
Maria Ester Correa de Oliveira 
Belluci, a implantação do processo 
de interfaceamento acontece pri-
meiro no aparelho de automação 
em Bioquímica, o LABMAX 240. 

“Gradati vamente, incluiremos ou-
tros aparelhos como o Cobas Mira 
Plus, entre outros”, diz.

Mais
Outros exames realizados no 

Centro de Diagnósti co por Imagem 
do Padre Albino são importados 
para o sistema hospitalar desde 
outubro de 2009. “Exames como 
endoscopia e colonoscopia, por 
exemplo, já estão automati zados 
no prontuário do paciente”, lem-
bra Marco. O setor pretende ain-
da disponibilizar a visualização de 
exames como ultrassonografi a, to-
mografi a e outros, no prontuário 
eletrônico.

Novo sistema reduz prazo de entrega dos resultados

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Leite arrecadado por alunos de escola de Catanduva é entregue ao hospital

Campanha da Páscoa foi um sucesso

Comunicação/HPAComunicação/HPA

AVOFPA faz a entrega dos produtos doados aos pacientes

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Dr. José Alves de Freitas, Coorde-
nador do curso de Medicina das FIPA, 
parti cipou, dias 16 e 17 de abril, em 
São Paulo, do Congresso Paulista de 
Clínica Médica, que teve Síndrome 
metabólica como  tema principal.

 Dr. José Alves parti cipou como 
palestrante e membro da Comis-
são de avaliação dos trabalhos 
cientí fi cos e proferiu as palestras 
Obesidade e doenças do fí gado, 
Diagnósti co da esteatose hepáti -
ca e Tratamento da insufi ciência 
hepáti ca. Havia 1500 inscritos no 

Congresso Paulista de Clínica Médica
congresso.

ESTÁGIO

Dr. Paulo Madeira, professor do 
curso de Medicina, fez Estágio em 
Psiquiatria no Departamento de Psi-
quiatria e Psicologia Médica da Uni-
versidade de Navarra, Espanha, no 
período de 21 de abril a 02 de Maio. 

Os temas centrais do estágio fo-
ram Psiquiatria da Adolescência e 
Infância, Terapia de Família e Trans-
tornos do Humor.
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O Hospital Padre Albino pos-
sui um banco de leite materno 
para atender os recém-nascidos 
internados na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal, clientela que 
mais necessita deste produto. O 
banco recebe cerca de 40 litros de 
leite humano por mês, mas a ofer-
ta depende da colaboração volun-
tária de mães em fase de lactação, 
que atuam como doadoras do leite 
materno.

De acordo com a responsável 
pelo banco de leite do Padre Albi-

Banco de Leite do HPA pede doações
no, Vanda Manfredo, no período 
das férias, o número de doações 
diminui. “O aumento no número 
de doações é perceptí vel com o 
auxílio das campanhas de incenti -
vo à práti ca do aleitamento mater-
no”, diz. 

A enfermeira responsável ressal-
ta a qualidade do leite fornecido pelo 
órgão. “Quando o leite doado chega 
ao banco, ele é pasteurizado, ou seja, 
passa por um rigoroso controle de 
qualidade e pode fi car armazenado 
por até seis meses”, explica. 

Antes de cadastrar as doado-
ras, o banco também verifi ca o 
resultado de cada um dos exames 
feitos no pré-natal e no momen-
to do parto, que constam na car-
teirinha da gestante. A voluntária 
também passa por uma triagem 
oral para responder questões que 
comprovem que o leite produzido 
por ela é saudável.

O leite materno é a alimenta-
ção ideal para o bebê porque sua 
composição é própria para as ne-
cessidades nutricionais dessa faixa 

etária, além de não fazer mal a seu 
metabolismo. O produto também 
possui anti corpos naturais que pro-
tegem o bebê de muitas doenças. 

Toda mulher saudável com ex-
cesso de leite e que não use medi-
camentos que impeçam a doação 
pode doar leite. O leite deve ser 
reti rado depois que o bebê mamar 
ou quando as mamas esti verem 
muito cheias. Em casos de dúvi-
das, basta procurar o Banco de Lei-
te do Padre Albino ou ligar para 17 
3311.3076.

O Comitê e as Comissões de 
Humanização dos hospitais da Fun-
dação Padre Albino realizaram, no 
últi mo mês, a quinta edição do Café 
com Prosa. No Padre Albino a reu-
nião aconteceu no dia 26 de março 
e no Emílio Carlos no dia 31. Parti ci-
param do encontro os gestores dos 
hospitais, gerente de Recursos Hu-

A Fundação Padre Albino re-
modelou o Centro Obstétrico do 
Hospital Padre Albino com o ob-
jeti vo de melhorar ainda mais o 
atendimento aos pacientes de Ca-
tanduva e região.

De acordo com a arquiteta co-
ordenadora de projetos da Fun-
dação, Sônia Corradi, foi realizada 
uma reforma no local. “Trocamos 
as instalações hidráulicas e elétri-
cas, além do piso, forro e pintura”, 
comenta.

Mesmo com os reparos, o lo-
cal deve passar por uma nova in-

Café com Prosa

Novo Centro Obstétrico no HPA

manos, diretores e o presidente da 
Diretoria Administrati va da Funda-
ção, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira.

A ação integra o programa de 
Humanização dos hospitais da Fun-
dação e tem o objeti vo de valorizar 
os colaboradores e unir esforços 
para manter um ambiente de tra-
balho adequado.

tervenção. “A Fundação iniciará o 
projeto de ampliação dos leitos 
do Padre Albino, a construção de 
um novo Centro Obstétrico e no-
vos corredores que facilitarão a 
ligação de vários setores do hos-
pital, benefi ciando os pacientes, 
funcionários e visitantes”, conta 
a gestora do hospital, Renata Ar-
miato.

Segundo Renata, todas as me-
didas adotadas pela administra-
ção e pela diretoria são voltadas 
para a qualidade dos serviços e o 
bem-estar dos pacientes.   

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Oferta de leite depende da colaboração voluntária

Ação integra o Programa de Humanização dos hospitais

A Faculdade da 3ª Idade do curso de Educação Física das FIPA reali-
zou dia 23 de março, às 20h00, no restaurante do Clube de Tênis Catan-
duva, a aula magna que marcou o início do ano leti vo de 2010. 

A aula, ministrada pelo Prof. Ricardo Liendo, foi acompanhada pelas 
alunas. Em seguida houve aula práti ca de danças modernas.

Faculdade da 3ª Idade 
realiza aula magna

Alunas parti cipam da aula práti ca

Imprensa/FPAImprensa/FPA
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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 Marti ns
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 Bati sta Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262

CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063. - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisott o
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristi na 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 Catt alini
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 Grisott o
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830.
Fone: 3522 5586

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infanti l)
Eletroencefalografi a computadorizada e 
mapeamento cerebral eletroneuromiogra-
fi a e potenciais evocados auditi vo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletro-
encefalografi a computadorizada e mapea-
mento cerebral.
•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502. - Fone: 3523 2583

NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909.
Fone: 3522 9027

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA 
E LENTES DE CONTATO

•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289. - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400.
Fone: 3521 7558
•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

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 Saccheti n
Rua 13 de Maio, 1.143.
Fone: 3522 4269

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3522 4566 – 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673. - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939. - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436

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

PEDIATRIA E PUERICULTURA
•Dr. João Romera
Rua Maranhão, 1.341. - Fone: 3522 3444

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

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA 
E ESTUDO DOS FLUXOS

•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006

PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair 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. 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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As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino - FIPA são parceiras 
do Sindicato das Enti dades Man-
tenedoras de Estabelecimentos 
de Ensino Superior no Estado de 
São Paulo – Semesp em projeto 
inédito voltado principalmente 
para jovens de 16 a 24 anos, faixa 
etária considerada predominante 
no ingresso na vida universitária. 
O projeto multi mídia denominado 
Ligado na Facul tem como obje-
ti vo difundir entre os estudantes 
a importância de escolher a insti -
tuição de ensino superior a parti r 
de critérios como qualidade de 
ensino, infraestrutura, credencia-
mento no MEC e éti ca, e orientar 
como podem determinar se a ins-
ti tuição escolhida atende às suas 
exigências.

FIPA é parceira de projeto do SEMESP

ABRIL / 2010

O projeto tem como ferra-
menta principal um portal www.
ligadonafacul.com.br que é atua-
lizado diariamente. Nele, além da 
orientação sobre os critérios de 
escolha da insti tuição de ensino, 
os estudantes têm acesso a vídeos 
de humor e entrevistas, ao podcast 
“CDF, o Canal da Facul”, games, 
quiz, notí cias sobre o mercado de 
trabalho, reportagens sobre novas 
profi ssões, dicas de estudo, fóruns 
para debates, sugestões de sites 
úteis, etc. Disponibilizado na inter-
net desde o dia 23 de novembro de 
2009, o “Ligado na Facul” já rece-
beu milhares de acessos, conquis-
tando seguidores e jovens interes-
sados em escolher uma boa escola.

Segundo o diretor do Semesp 
e responsável pela implantação 
do projeto, Denis Marcelo Lacerda 
dos Santos, o Semesp está interes-
sado em que a sociedade tenha a 
exata noção do que é uma insti -
tuição de ensino de qualidade. 
“Além dos indicadores do MEC, 
que valorizam as IES que apresen-
tam maior número de professores 

Os alunos Luciane Oliveira Ne-
ves, Adriano Rodrigues, Allan Fisher 
e Júlio César Parente, do curso de 
Educação Física das FIPA, parti ci-
param do 4° Congresso Paulista de 
Ciências da Saúde, realizado em São 

Dia 14  de abril, das 15h30 às 

Alunos da Educação Física apresentam
trabalhos em congresso

Baile dos anos 60 no Recanto 

José do Rio Preto de 16 a 18 de abril 
últi mo.

Orientados pelo Prof. Ms. Mar-
celo Velloso Heeren, os alunos apre-
sentaram dois trabalhos em forma 
de pôster: O efeito de práti cas cor-

porais sobre a ansiedade e pa-
râmetros hemodinâmicos de 
indivíduos dependentes quími-
cos insti tucionalizados em clíni-
cas de reabilitação da cidade de 
Catanduva/SP e Efeitos de práti -
cas corporais sobre parâmetros 
metabólicos e motores em um 
grupo de dependentes quími-
cos da cidade de Catanduva/SP.

16h45, foi realizado no refeitório do 
Recanto Monsenhor Albino o 
Baile dos anos 60.

O ambiente foi todo decora-
do com cartolas e óculos e a ani-
mação musical, através de cds, 
feita com músicas da época. “Os 
idosos adoraram, muitos cho-
raram ao relembrar os velhos 
tempos, mas a maioria dançou 
bastante”, disse irmã Anália Nu-
nes, Supervisora do Recanto.

com ti tulação, queremos valorizar 
também as insti tuições que me-
lhor preparam para o mercado e 
oferecem mais chances de empre-
gabilidade. Ter um ex-aluno absor-
vido pelo mercado pode ser con-
siderado um critério de qualidade 
consistente”, afi rma.

Para Denis Lacerda, além do 
tempo que o egresso leva para 
conseguir um emprego e da qua-
lidade da insti tuição medida pela 
opinião dos empregadores, al-
guns outros indicadores também 
devem ser considerados, como o 
tempo que os alunos dedicam aos 
estudos, os critérios de seleção 
dos estudantes e os processos de 
acreditação que a IES solicita. 

Lacerda complementa: “Outro 
objeti vo da campanha é incenti var 
as próprias insti tuições a se en-
quadrarem nesses critérios de es-
colha, passando a oferecer melho-
res condições de ensino e a atuar 
de maneira éti ca”, explica. Uma 
das práti cas que o Semesp preten-
de desesti mular é o chamado “trá-
fi co de alunos”, sistema pelo qual 
os estudantes de uma IES são con-
vidados a se transferir em massa 
para uma insti tuição concorrente, 
em troca de benefí cios não ofere-
cidos aos próprios alunos da insti -
tuição, e que geralmente não são 
manti dos após a transferência.

Redes Sociais 

Com uma ampla disseminação 
nas redes sociais (Orkut, Twitt er, 
Facebook, YouTube, entre outras),  

o portal do projeto oferece, com 
uma linguagem jovem, dinâmica 
e bem humorada, dicas preciosas 
que servirão de base para a es-
colha do estudante, ajudando-o 
a descobrir a IES mais adequada 
ao seu perfi l.  Além disso, o site 
disponibiliza informações sobre 
novos cursos, fi nanciamento es-
tudanti l, pós-graduação, mercado 
de trabalho e escolha da carreira 
profi ssional. 

Segundo o diretor executi vo 
do Semesp, Rodrigo Capelato, a 
existência de um projeto como o 
Ligado na Facul ajudará não ape-
nas os futuros universitários e alu-
nos já matriculados, mas será uma 
ferramenta moderna de comuni-
cação também para professores, 
gestores e mantenedores de IES. 
“Com essa ferramenta e tantas ou-
tras iniciati vas do Semesp, como a 
Câmara Mediadora de Assuntos 
Concorrenciais e o Guia da Con-
corrência, buscamos promover a 
conduta éti ca no mercado edu-
cacional, incenti vando estratégias 
de competi ção saudáveis em nos-
so segmento, em defesa da quali-
dade e, desse modo,  fortalecendo 
o setor”, afi rma Capelato.

A Coordenadora Pedagógica 
das FIPA, Drª Dulce Vendrúscolo, 
disse que “ao apoiar o projeto Li-
gado na Facul, as FIPA reafi rmam 
o seu compromisso de presença 
constante na busca de novas for-
mas de comunicação e relaciona-
mentos com os jovens, como par-
ceiros no processo de formação 
profi ssional”.

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

Dois alunos e um dos trabalhos apresentados

Idosos relembraram os velhos tempos no baile 

PÁSCOA O Lions Clube de Catanduva ofereceu o almoço de Páscoa 
para os idosos do Recanto Monsenhor Albino no dia 03 de abril. Na 
oportunidade esti veram presentes os casais Roberto Franco e Rosemei-
re, Diretor Social, Roberto Dott o e Rosa, Rodrigo Alonso e Ivone e a Srª 
Alda Spada e sua fi lha Mara.

DivulgaçãoDivulgação
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As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) entregaram a 
seus alunos a carteirinha do segu-
ro para a realização de estágio.

A Coordenadora Pedagógica 
das FIPA, Drª Dulce Maria Silva 
Vendrúscolo, informou que a Lei 
nº 11.788, de 25/09/2008, que 
dispõe sobre o estágio de estu-
dantes, disciplinou o assunto. “O 
seguro para estágio de estudantes 
é obrigatório e desde 2001 ele é 
feito para os alunos da Enferma-
gem e Medicina, que estagiam 
nos hospitais de ensino da Funda-

As duas quadras descobertas 
para as ati vidades do curso de Edu-
cação Física no Campus Sede estão 
na fase fi nal de construção, faltando 
pintura e colocação de equipamen-
tos – traves, suporte para rede de 
vôlei, tabelas de basquete e planti o 

Foi iniciada em março a re-
forma do anfi teatro da rua 13 de 
maio, uti lizado para aulas do curso 
de Medicina e para eventos.

A reforma está sendo feita no 
anfi teatro maior, que tem área de 
291,52 m2 e capacidade para 216 

A Fundação Padre Albino rece-
beu dia 17 últi mo a visita do depu-
tado federal Vadão Gomes.

Vadão Gomes foi recebido pe-
los presidentes do Conselho de 
Administração e Diretoria Admi-
nistrati va, Dr. Antonio Hercules 
e Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, e 
diretores, na Coordenadoria Ge-
ral da Fundação. Dr. Geraldo falou 
ao deputado sobre a insti tuição, 
seu trabalho nas áreas da saúde, 
educação e assistência e os proje-

ção Padre Albino e nas Unidades 
Básicas de Saúde e Programas de 
Saúde da Família do município de 
Catanduva”, disse ela.

O seguro Peper – Proteção Es-
colar Permanente cobre morte aci-
dental, invalidez permanente, total 
ou parcial por acidente e despesas 
médicas, hospitalares e odontoló-
gicas. Estão cobertos pelo seguro 
976 alunos dos cursos de Adminis-
tração (3º e 4º anos), Direito (3º, 
4º e 5º anos), Educação Física (2º e 
3º anos), Enfermagem (2º, 3º e 4º 
anos) e Medicina (2º ao 6º ano) e 

FIPA entrega carteirinha de seguro 
de estágio aos alunos

Construção das duas quadras Reforma do anfiteatro

Deputado Vadão Gomes 
visita a Fundação
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de grama ao redor.
As quadras, de 33 x 21 m cada, já 

contam com dreno de água pluvial e 
rede de proteção e arquibancada, para 
uma delas. A execução das quadras se-
gue os catálogos técnicos da Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação.

 

pessoas. O projeto prevê troca do 
piso, iluminação, ar condiciona-
do, sistema de som, instalação de 
poltronas estofadas, de rampa de 
acesso e reforma dos sanitários.

O término da reforma está previs-
to para o segundo semestre deste ano.

tos em andamento. Vadão Gomes 
disse que conhece o trabalho da 
Fundação e o respeito que a popu-
lação de Catanduva e região têm 
para com a insti tuição.

Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, 
ao fi nal do encontro, disse que o 
deputado Vadão Gomes, muito 
sensível aos problemas relaciona-
dos à área da saúde e que muito 
tem ajudado várias enti dades, se 
dispôs a colaborar com a Funda-
ção Padre Albino em seus pleitos.

os alunos do curso 
de Pós-graduação 
em CTI.

Os alunos da Ad-
ministração fazem 
estágio em empre-
sas, do Direito em 
insti tuições jurídi-
cas e conveniadas e 
de Licenciatura em 
Educação Física nas 
escolas de ensino in-
fanti l, fundamental e 
médio da rede muni-
cipal e estadual.

Quadras: faltam pintura e colocação de equipamentos
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Neste mês de abril, alunos de 
duas escolas de Catanduva visitaram 
o Museu Padre Albino. As visitas pro-

Visitas ao Museu Padre Albino
gramadas aconteceram no dia 08, de 
duas turmas de 6ª série do Colégio 
Nossa Senhora do Calvário, e no dia 

15, de duas turmas de 5ª série 
do SESI, sendo uma de manhã 
e outra à tarde.

As escolas interessadas 
em agendar visitas devem en-
trar em contato com o Museu 
Padre Albino pelo fone (17) 
3522.4321. O horário de fun-
cionamento do museu é de se-
gunda a sexta-feira, das 7h00 
às 17h00, e aos sábados, das 
7h00 às 11h00.   
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Alunos ouvem explicações de técnico do Museu

Dra. Dulce entrega carteirinha para aluna da Medicina
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Na sede da Fundação, deputado Vadão Gomes, ao centro, Dr. Geraldo P. de Oliveira, 
à esquerda, e Dr. Antonio Hércules


