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Medicina recebe prêmios por Campanha pelo
Dia Internacional da Síndrome de Down

O curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) foi classifi cado em segundo lugar nas categorias Mural e 
Vídeo com a Campanha do Dia Internacional da Síndrome de Down em concurso promovido na 37ª Assembleia Geral da IFMSA 
Brasil (Internati onal Federati on Of Medical Students’ Associati ons), realizada em Belém do Pará, de 16 a 18 de abril últi mo.

A campanha foi realizada dias 20 e 22 de março em parceria com outras enti dades. Página 08.

O curso de Direito realizou dia 17 de 
maio o VII Encontro de Direitos Huma-
nos. Esse ano o Encontro tratou de forma 
mais parti cularizada o direito das pessoas 
com defi ciência. Página 11.

Dia 03 de maio 
foram inauguradas as 
novas instalações do 
Setor de Transportes 
da Fundação Padre 
Albino, no Hospital 
Emílio Carlos. O setor 
centraliza todos os 
veículos da Fundação. 
Últi ma página.

Doze alunos do cursinho preparatório Sala Extra foram aprovados 
em vesti bulares neste ano de 2010. Totalmente gratuito, o cursinho 
funciona nas dependências das FIPA, no prédio do Hospital Escola Emí-
lio Carlos. Página 08.

O curso de Educação Física realizou dias 14 e 15 de maio o Projeto 
Estudos e Práti cas da Educação Física com ati vidades no Teatro Munici-
pal e no Campus II (Conjunto Esporti vo). Página 09.

Direito promove 
VII Encontro de 

Direitos Humanos

Inauguradas instalações 
do Setor de Transportes

12 alunos do Sala Extra são 
aprovados em vestibulares

Educação Física lança revista 
e realiza projeto

NOVO Dia 28 de abril últi mo foram inauguradas as novas instala-
ções do Centro Obstétrico do Hospital Padre Albino. Dr. Antonio Hér-
cules, Dr. Olegário Braido e Dr. Geraldo Paiva de Oliveira descerram a 
placa comemorati va. Página 06.

O projeto foi iniciado no Teatro Municipal com o lançamento do Volume 2 da revista 
Corpo & Movimento

DivulgaçãoDivulgação

Pe. Geraldo, Joaquim Marti ns e José Reinaldo Marques na inauguração

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Os alunos da 1ª série do curso de Enfermagem fi zeram dias 15 de 
maio e 17 de abril visitas técnicas a setores ligados à Secretaria de Água 
e Esgoto de Catanduva e à Sabesp de Novo Horizonte. A visita foi pro-
movida pela disciplina Ecologia e Saúde. Página 09.

ALMOXARIFADO A Fun-
dação Padre Albino, com 
recursos próprios, reestru-
turou o seu Almoxarifado. A 
nova instalação, com 393,55 
m², facilita o dia-a-dia dos co-
laboradores. Página 07.

Alunos da Enfermagem 
fazem visitas técnicas

Comunicação/HPAComunicação/HPA

DivulgaçãoDivulgação



Atender a quase 7 
mil pacientes, ao mês, 
tem sido uma tarefa difí -
cil, mas acreditamos es-
tar sendo executada da 
melhor maneira possível 
pelo nosso querido Hos-
pital Padre Albino. 

Hoje não é possível 
imaginar nossa cidade e 

região sem o HPA. Aliás, já faz muito, mas 
muito tempo mesmo, que o hospital Santa 
Casa é centro de atendimento a inúmeras 
cidades.

Com suas várias especialidades - Unida-
de do Coração, Unidade de Tratamento de 
Queimados (UTQ), Pediatria, Centro Cirúrgi-
co, UTI Pediátrica, UTI Neonatal, UTI Adulta, 
Enfermarias de clínica médica e cirúrgica, 
áreas de internações para pacientes con-
veniados e parti culares, Centro Oft almoló-
gico, Hemodiálise, Centro de Diagnósti co 
por Imagem (CDI), Berçário, Maternidades, 
Centro Obstétrico, Medicina Nuclear, Lito-
tripsia, Endoscopia e Pronto Atendimento 
– é o coração clínico de Catanduva.

Sua importância é tamanha, para nossa 
cidade e região, que podemos compará-la 
ao coração de um ser vivo. Sem o órgão, o 
corpo não sobreviveria. É assim, de forma 
simples, que posso resumir o Hospital Padre 
Albino.

Quantos de nós nascemos ali? E fomos 
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Aprecie as qualidades do bom amigo
Fiel
Um amigo verdadeiro permanecerá fi el 

tanto na alegria como na tristeza. Quando nos 
achamos em difi culdades é que descobrimos 
quem são nossos amigos de fato. Ele é cons-
tante e úti l como um irmão.

 Sincero
As feridas provocadas pela correção de um 

amigo leal sararão e nos farão melhor, mas as 
palavras doces de um bajulador em nada nos 
ajudarão. Sinceridade e honesti dade fortale-
cem uma amizade, mas a lisonja causará frus-
tração mais tarde.

 
Conselheiro
O bom amigo não zomba de erro do seu se-

melhante nem ti ra proveito disto. Pelo contrário, 
usa os seus conhecimentos e suas experiências 
para aconselhar e orientar. A convivência entre 
amigos é de aprendizagem mútua, resultado 
de estí mulos recebidos ou provocados sobre a 
mente e a personalidade um do outro. Um ami-
go ajuda o outro a “forjar” sua vida e seu caráter.

 Respeitoso
O amigo leal respeita os limites de uma boa 

convivência e dá espaço à privacidade de cada 
um; respeita os senti mentos do seu próximo; 
não faz piadas de coisas sérias ou importantes 
para alguém.

Conclusão
As amizades nos enriquecem ou nos em-

pobrecem; nos alegram ou nos irritam; nos 
consolam ou nos magoam! Depende das esco-
lhas que fi zermos. Todos querem amigos, mas 
nem todos estão dispostos a ser amigos.

atendidos numa maternidade com todo o 
carinho. Quantos de nós, em alguma fase da 
meninice, não nos machucamos e fomos ali 
nos recuperarmos, e até tomarmos pontos? 
Quantos de nós não nos despedimos de um 
ente querido e ti vemos o conforto espiritual 
da equipe que ali trabalha?

E o HPA está ali desde 1926 e já na dé-
cada de trinta começou a fi car pequeno. 
Foi o sonho do Monsenhor Albino aquela 
construção da Santa Casa. E, daquele sonho, 
a realidade de muitas pessoas tornou-se 
possível. Vejo, diariamente, pessoas que se 
recuperam de doenças terríveis e poderiam 
nem mais estar entre nós caso o hospital ali 
não esti vesse.

Sem dúvida, a Fundação Padre Albino, 
mantenedora do hospital, conti nua investi n-
do: na humanização, através da capacitação 
de funcionários, na aquisição de aparelhos, 
adequação e ampliação de suas instalações, 
enfi m, evoluindo, como sempre esteve des-
de a década de vinte.

A história do HPA está totalmente ligada 
a de Catanduva e se misturam em uma só 
palavra: dedicação!

Ao passarmos defronte ao Hospital Pa-
dre Albino nos orgulhamos de nossa histó-
ria, de termos a oportunidade de conti nuar 
a levar à frente esta magnífi ca obra de nosso 
benemérito.

Só nos resta agradecer, e muito, a todos 
que ali trabalham. Obrigado!

Hospital Padre Albino, 
o coração de Catanduva

Nelson Lopes Martins

Expediente
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Aniversários - JUNHO
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

MAIO / 2010

 17 - Rosangela de Moraes
18 – Iracema Alves Verna
        Mariângela José Teixeira
        Nadir Helena Coghi
        Andréia Cristi ane do Nascimento
20 – Cleide Aparecida Teciano Ruolla
        Elizabeth Aparecida Rovolti ni
21 – Fernanda Cristi na Vale Nobre
22 – Clarice Gualdi Beatrice
        José Carlos Ribeiro
23 – Delange Cristi na Costa
24 – Jaqueline Brito Francisco
        Paulo César Fatorelli
        Zilda Aparecida Rodrigues
        Zilda Sousa Pereira Alves
26 – Joseli Aparecida Brighenti  Sponhardi
27 – Alessandra Aparecida Marcomini
29 – Maria Aparecida Albino Alves Rosa
         Dr. Wladimir Pedro Sesti to
30 – Marly de Carvalho Fracasso
        Sandra Maria da Silva Santos Grossi

Hospital Emílio Carlos
01 – Adriana Coimbra Pereira
        Aparecida Meire Milanez Scandelai
        Jorge Tudes dos Santos
        Monise Gomes Fernandes
02 – Claudete Aparecida Mendes Salvador
03 – Beatriz Pagiossi Salvador
        Daniela Pinha
        Elsa De Vietro Freitas
05 - Eliane Cristi na Toledo
06 – Herbert Ricardo Horvatti  
10 – Regina Célia Rodrigues de Barros
        Roseli Aparecida Emygdio
12 – Isabel F. de Mendonça Hernandes
        Natália Cristi na Roma
22 – Cibele Cristi na Rodrigues Lopes
        Marco Henrique Luiz Alexandrino
        Patrícia Farina Vivaldini
24 – Camila Carla Gonçalves de Lima
25 – Manoel Moreira da Silva Filho
27 – Valdemir César Fioravante
28 – Davi Machado
29 – Maria Regina Mendes de Santi 
        Maria Sueli Bighelin
        Nádia Barakat Kato

Padre Albino Saúde
19 – Andresa Frozza Guerrieri

Recanto Monsenhor Albino
02 – Fabio Pagliott o da Conceição
        Mara Regina Dott o

Coordenadoria Geral 
03 – Celso Rodrigues Marti ns
04 – Murilo Galacini Vieira
23 – João Paulo Marti ns

Hospital Padre Albino
01 – Maria Cláudia Catanho Paulino
        Olívia Ferreira de Menezes
        Orlei Gomes da Silva
02 – Fabiana Soares Pacheco
        Dr. Marcos Rodrigues Pinotti  
03 – Johnny Frank Abegão
        Maria Regina da Silva Schimitd
        Thiago César Correia
        Vanusa Aparecida Pinheiro dos Santos
04 – Marciel Fausti no da Silva
        Mariana Riva
        Roseli Rodrigues
05 – Juliana de Oliveira
        Maria Aparecida Yara Stuchi
06 – Angela Maria Geraldini Factore
07 – Lucimeire Bento
        Vanda Aparecida Del Campo
08 – Andressa Alves Molina
        Claudinéia Barduco Cassim da Silva
        Luzia Fonseca Scarpini
        Pedro Saturnino Neto
09 – Dra. Maria Cecília Gonçalves Oliveira
10 – Vera Lúcia Toppe da Silva
11 – Adriana Pereira dos Santos
        Davi Fabiano Nery
        Marina Alves Cardoso
        Suzana Forcato Guimarães
12 – Cleonice Leonardi de Oliveira
        Isaura Fabiele Pedroso
        Luciana Alves da Silva Machado
        Maristela Pinotti   Ribeiro de Paiva
        Regiane Cristi na Carvalho de Souza
        Wilton Francisco Napoli Junior 
13 – Antônia Aparecida dos Santos
        Magali Aparecida Bizarri
        Moisés Aparecido Antônio Faria
        Thais Rodrigues Esteves
        Willian Rodrigues de Oliveira
14 – Aparecida de Fáti ma Silva
        Carmen Solange dos Santos
        Heliana Mauricio F. Pereira
        Isaias Romana
15 – Eva Aparecida dos Santos
        Priscila de Cássia da Cunha
16 – Dorival Teixeira
        Marisa Bovi
17 – Cássia Regina Moreira Ferreira

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

06 – Edna Rodrigues dos Santos Napedri
29 – Tereza de Aguiar Souza

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Profª Maria Regina Lourenço Jabur
        Profª Maria Sílvia Azarite Salomão
02 – Alex Alberto Amaral da Silva
         Prof. Silvio Antonio Coelho
06 – Prof. Eduardo Garcia Carrion
07 – Prof. Ricardo Santaela Rosa
08 – Profª Daniela Wicher Sesti to
        Fáti ma Aparecida Ferreira
        Prof. Neder José Rocha Abdo
        Prof. Ricardo Antonio Vick
09 – Carlos Roberto Ethevaldo
10 – Daiely da Silva Galleni
        Thati any Zancaner Prado
12- Profª Celina Santaela Rosa
       Prof. Heveraldo Galvão
13 – Profª Carina Tati ana Giunco
14 – Prof. Antonio Lourival Lourenço
        Profª Denise Gonzales Stellutti   de Faria
15 – Prof. Dalisio de Santi  Neto
16 – Prof. Nilson Mozas Olivares
17 – Maria Lucília da Costa Oliveira
18 – Prof. João Ivaldo Cancian
20 – Prof. Benedito Lenoi dos Santos
21 – Prof. Fernando Emanuel de Oliveira Mourão
        Prof. Paulo Ramiro Madeira
22 – Prof. José Luís Santos de Oliveira
23 – Aline Mouco
24 – Dr. João Bati sta de Azevedo Pinto
        João Rubens Sartori
25 – Profª Luciana Sabati ni Doto Tannous Elias
        Prof. Renato Madlum
        Solange Dotti  
26 – Prof. Jaime João Jorge
        Prof. Joacyr Vargas
27 – João Maria Santana da Cunha
29 – Prof. João José Dias

Colégio de Aplicação
04 – Profª Adriana Helena Halley Uemura
05 – Profª Juliana Guidi Magalhães
10 – Prof. José Luiz Eleno
14 – Prof. Rogério do Carmo Alvarenga
16 – Profª Pamela Matos de Souza
21 – Carmelita Aparecida da Costa
29 – Profª Regiceli Bento de Almeida Farizato
30 – Angélica Garcia Andreotti   Rodrigues

Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino 
06 – Valdi Fornazieri
30 – Dr. Vanderlei Carlos Facchin
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JUNHO - DATAS COMEMORATIVASJUNHO - DATAS COMEMORATIVAS

04 – Dia Internacional das crianças víti -04 – Dia Internacional das crianças víti -
mas de agressãomas de agressão
05 – Dia mundial do meio ambiente05 – Dia mundial do meio ambiente
07 – Dia da liberdade de imprensa07 – Dia da liberdade de imprensa
08 – Dia do Citricultor08 – Dia do Citricultor
09 – Dia do Porteiro e do Tenista09 – Dia do Porteiro e do Tenista
11 – Dia do Educador Sanitário11 – Dia do Educador Sanitário
12 – Dia dos Namorados12 – Dia dos Namorados
13 – Dia de Santo Antonio e do Turista13 – Dia de Santo Antonio e do Turista
15 – Dia do Paleontólogo15 – Dia do Paleontólogo
17 – Dia do Funcionário Público apo-17 – Dia do Funcionário Público apo-
sentadosentado
18 – Dia do Químico e do Imigrante 18 – Dia do Químico e do Imigrante 

JaponêsJaponês
20 – Dia do Revendedor20 – Dia do Revendedor
21 – Início do Outono, Dia da Mídia e do 21 – Início do Outono, Dia da Mídia e do 
IntelectualIntelectual
22 – Dia do Orquidófi lo22 – Dia do Orquidófi lo
24 – Dia de São João24 – Dia de São João
25 – Dia do Imigrante25 – Dia do Imigrante
26 – Dia Internacional do combate às 26 – Dia Internacional do combate às 
drogasdrogas
27 – Dia Nacional do Vôlei27 – Dia Nacional do Vôlei
29 – Dia de São Pedro e São Paulo, da 29 – Dia de São Pedro e São Paulo, da 
Telefonista e do PescadorTelefonista e do Pescador
30 – Dia do Caminhoneiro30 – Dia do Caminhoneiro

Nunca o termo “chique” foi tão 
usado para qualifi car pessoas como 
atualmente. A verdade é que nin-
guém é chique por decreto. E al-
gumas boas coisas da vida, infeliz-
mente, não estão à venda.

Elegância é uma delas.
Assim, para ser chique é preciso 

muito mais que uns guarda-roupas 
recheados de grifes importadas. 
Muito mais que um belo carro im-
portado.

O que faz uma pessoa chique 
não é o que essa pessoa tem, mas 
a forma como ela se comporta.

Chique mesmo é quem fala bai-
xo. Quem não procura chamar 
atenção com suas risadas muito 
altas, nem por seus imensos deco-
tes. Mas que, sem querer, atrai to-
dos os olhares, porque tem brilho 
próprio.

Chique mesmo é quem é discre-
to, não faz perguntas inoportunas, 
nem procura saber o que não é da 
sua conta.

Chique mesmo é parar na faixa 
de pedestre e abominar a mania 
de jogar lixo na rua.

Chique mesmo é dar bom dia ao 
porteiro do seu prédio e às pessoas 
que estão no elevador.

Texto do livro “A quem interessar possa”, de Gilka Aria. 

Eu ti nha 7 anos  quando matei 
minha mãe pela primeira vez. 

Eu não a queria junto a mim 
quando chegasse à escola em 
meu primeiro dia de aula. Eu me 
achava forte o sufi ciente para 
enfrentar os desafi os que a nova 
vida iria me trazer. Poucas sema-
nas depois descobri aliviado que 
ela ainda estava lá, pronta para 
me defender não somente daque-
les garotos brutamontes que me 
ameaçavam, como das difi culda-
des intransponíveis da tabuada.

Quando fi z 14 anos eu a matei 
novamente.

Não a queria me impondo re-
gras ou limites, nem que me im-
pedisse de viver a plenitude dos 
vôos juvenis. Mas logo no primei-
ro porre eu felizmente a redesco-
bri viva; foi quando ela não só me 
curou da ressaca, como impediu 
que eu levasse uma vergonhosa 
surra de meu pai.

Aos 18 anos achei que mataria 

Mães não morrem
minha mãe defi niti vamente, sem 
chances para ressurreição.

Entrara na faculdade, iria mo-
rar em república, faria políti ca 
estudanti l, ati vidades em que a 
presença materna não cabia em 
nenhuma hipótese. Ledo engano: 
quando me descobri confuso so-
bre qual rumo seguir voltei à casa 
materna, único espaço possível 
de guarida e compreensão.

Aos 23 anos me dei conta de 
que a morte materna era possível, 
apenas requeria lenti dão...

Foi quando me casei, fi nquei 
bandeira de independência e se-
gui viagem. Mas bastou nascer a 
primeira fi lha para descobrir que 
o bicho mãe se transformara num 
espécime ainda mais vigoroso 
chamado avó. Para quem ainda 
não viveu a experiência, avó é 
mãe em dose dupla...

Apesar de tudo conti nuei acre-
ditando na tese da morte lenta e 
demorada e aos poucos fui me 

senti ndo mais distante e autôno-
mo, mesmo que a intervalos regu-
lares ela reaparecesse em minha 
vida desempenhando papéis im-
portantes e únicos, papéis que so-
mente ela poderia protagonizar...

Mas o fi nal dessa história, 
ao contrário do que eu sempre 
imaginei, foi ela quem defi niu: 
quando menos esperava, ela de-
cidiu morrer. Assim, sem mais, 
nem menos, sem pedir licença ou 
permissão, sem data marcada ou 
ocasião para despedida.

Ela simplesmente se foi, dei-
xando a lição que mães são para 
sempre.

Ao contrário do que sempre 
imaginei, são elas que decidem 
o quanto esta eternidade pode 
durar em vida e o quanto fi ca re-
legado para o etéreo terreno da 
saudade..

Não sei se a vida é curta ou 
longa demais para nós, mas sei 
que devemos amar as pessoas en-
quanto elas estão por aqui... 

É por isso que temos que amá-
la sempre! E não matá-la em vida. 
Nunca saberemos quando ela vai 
querer parti r. O vazio que fi ca, 
nunca conseguiremos preencher.

Para quem ainda a tem ao seu 
lado, ame-a. Abrace-a sempre, 
dê-lhe colo.

E para quem já não a tem mais 
do seu lado guarde suas lembran-
ças no mais precioso dos baús. 
Mesmo onde ela esti ver, saiba 
que sempre ela vai entender o 
recado e vai chorar, quando você 
chorar, vai sorrir, quando você 
sorrir, vai velar seu sono, como 
fazia na época de criança.

Não espere ela parti r para lhe 
dar amor. Um dia você vai desco-

brir que talvez a pessoa que mais 
lhe amou na vida, foi ela.

Incondicionalmente.
Desde que você surgiu nesta 

vida.
Se ela esti ver ao seu lado, dê-

lhe um beijo e um abraço e diga 
o que ela sempre quis ouvir: Ma-
mãe, eu te amo! Obrigado por 
você existi r!

E se ela já não esti ver ao seu 
lado, feche os olhos e faça uma 
prece para ela, agradecendo pela 
vida e também dizendo que a 
ama.

Autor desconhecido
Homenagem às mães pelo seu dia.

Ser chique é uma questão de atitude... 

Ao senti r-se orgulhoso
por alguma realização pessoal,
sonde suas moti vações. 
Olhe para dentro.
 
Antes que o egoísmo o domine,
enquanto seu coração é sensível,
socorra aos que o cercam.
Olhe para os lados.
 
Na escalada rumo às altas posições
no afã de concreti zar seus sonhos,
observe se não está pisando em alguém.
Olhe para baixo.
 
Em todos os momentos da vida,
seja qual for sua ati vidade,
busque a aprovação de Deus!
Olhe para cima.
 
Nunca se afaste de seus sonhos,
pois se eles se forem, 
você conti nuará vivendo,
mas terá deixado de existi r.

OLHE..
Charles Chaplin

É lembrar  do aniversário dos 
amigos.

Chique mesmo é não se exceder 
nunca. Nem na bebida, nem na co-
mida.

Chique mesmo é olhar no olho 
do seu interlocutor.

É “desligar o radar” quando esti -
verem sentados à mesa do restau-
rante e prestar verdadeira atenção 
à sua companhia.

Chique mesmo é honrar a sua 
palavra.

É ser grato a quem lhe ajuda, 
correto com quem você se relacio-
na e honesto nos seus negócios.

Chique mesmo é não fazer a me-
nor questão de aparecer, mas fi car 
feliz ao ser presti giado.

Mas para ser chique, chique 
mesmo, você tem, antes de tudo, 
de se lembrar sempre do quanto 
que a vida é breve e de que vamos 
todos para o mesmo lugar. Portan-
to, não gaste sua energia com o 
que não tem valor, não desperdi-
ce as pessoas interessantes com 
quem se cruzar e não aceite, em 
hipótese alguma, fazer qualquer 
coisa que não lhe faça bem.

Porque, no fi nal das contas, chi-
que mesmo é ser feliz!
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Não chore pelas coisas terem terminado; sorria por 
elas terem existi do. L. E. Boudakian

Lazer & Variedades
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bustos e áreas mal iluminadas. Não pare para 
dar informações nem se aproxime de carros. 
Indique um posto policial. Se senti r que deve 
responder, faça isso em movimento.

• Alguém seguindo. Se notar algum sus-
peito, entre numa loja pouco comum (homens 
em lojas de lingerie e mulheres em lojas de 
pesca, por exemplo). Se o suspeito entrar ou 
fi car do lado de fora, é provável que você es-
teja sendo seguido.

• Nas compras. Evite carregar muitos pa-
cotes ou sacolas, para não ter as duas mãos 
ocupadas. Sacolas de compras devem ser car-
regadas junto ao corpo e do lado de dentro 
das calçadas.

• Pegando táxi. Use somente os serviços 
de táxi dos pontos ou cooperati vas cadastra-
dos. Grave sempre, ao entrar, o prefi xo do táxi.

1935 - Charles Richter inventa a escala Ri-
chter para medir a intensidade dos abalos sís-
micos.

1935 - Construído o primeiro radar.
1936 - John Maynard Keynes publica a Teoria 

Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, defen-
dendo a intervenção do estado na economia. 

1937 - Criada a vacina contra a febre amarela. 
1939 - Primeiro vôo de um avião a jato.
1939 - Igor Sikorsky cria o helicóptero.
1939 - Descoberta do inseti cida DDT.

• Caminhando. Observe o que acontece ao 
redor (360 graus). Mantenha sempre 20 metros 
de distância de um suspeito e observe as mãos 
dele (geralmente escondidas nos bolsos). Se ti -
ver que gritar, não use “socorro” porque faz as 
pessoas ao redor recuarem, pois fi ca claro que 
há perigo. Grite o nome de alguém, como “Pau-
lo”. O bandido achará isso incomum e pensará 
haver mais pessoas com a víti ma. Mude de cal-
çada e observe o comportamento do suspeito. 
Nunca demonstre estar procurando endereço. 
Use óculos escuros, ande rápido e no centro da 
calçada e, se puder, contra o senti do do trânsito 
(para perceber algum veículo suspeito). Mante-
nha a bolsa à frente do corpo.

• Fazendo exercício. Não use fones de ou-
vido ou algo que distraia a sua atenção. Man-
tenha-se distante de carros estacionados, ar-

1930- Descoberto Plutão, o nono planeta do 
sistema solar. 

1932 - O fí sico inglês James Chadqick localiza a 
terceira partí cula do núcleo atômico, o nêutron.

1933 - Ernest August Friedrich Ruska constrói 
o primeiro modelo de microscópio eletrônico. 

1933 - Identi fi cada a existência das ondas de 
frequência modulada. 

1934 - O casal de fí sicos franceses Irène e 
Fréderic Joliot-Curie induz arti fi cialmente uma 
reação de radioati vidade.

As castanhas e nozes fazem muito bem à saú-
de, mas devem ser consumidas na medida cer-
ta. Elas são ricas em gordura boa e aumentam o 
colesterol bom, o HDL, que ajuda a desobstruir 
as artérias. 

A castanha do Pará é rica em zinco, cicatri-
zente, e em selênio, que combate o envelhe-
cimento das células e a queda dos cabelos. A 
castanha de cajú é rica em fósforo, bom para a 
memória. As nozes contêm ômega 3, que ajuda 
a circulação do sangue no cérebro.

Todas combatem o mau humor. A gordura 
segura a digestão do açúcar; ela vai liberando 
lentamente, fazendo com que se tenha açúcar 
até a próxima refeição. É por isso que ela mo-
dula o humor.

No entanto, elas são muito calóricas. Quem 
come demais pode comprometer a dieta. Para 
não correr esse risco consuma a dose diária re-
comendada para cada uma delas:

- castanha do Pará: 2 ao dia
- castanha de cajú: até 8 ao dia
- nozes: 6 ao dia

Dicas de segurança

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA

O céu é visto do mesmo jeito, com as mesmas constelações, no mundo inteiro?
A posição das estrelas e constelações mudam de acordo com a hora e o local de observação. 

Segundo Ednilson Oliveira, do Departamento de Astronomia do Insti tuto Astronômico e Geofí sico 
da USP, o céu fi ca diferente conforme a distância de um lugar a outro. Na mesma data e no mesmo 
horário, por exemplo, o céu de São Paulo não é o mesmo visto em Brasília. Também existem cons-
telações no hemisfério norte que nunca veremos no hemisfério sul, como a Ursa Menor e a estrela 
Polaris. Já as pessoas que estão no hemisfério norte não vêem o Cruzeiro do Sul.

Do Guia dos curiosos - O livro das perguntas e das respostas

• Nunca guarde condimentos perto do fo-
gão, pois eles perderão a cor e o sabor. Para 
que os condimentos conti nuem sempre 
frescos, guarde na geladeira.
• Para ti rar cheiro de alho e cebola das mãos 
guarde sempre na geladeira um pouco de pó 
de café usado. Ele é excelente.
• Para o arroz fi car mais solto e saboroso: 
pingue algumas gotas de limão deitadas no 
arroz, enquanto está sendo cozido.
• Para que o feijão fi que mais saboroso: jun-
te, no momento de levar ao fogo, um nabo 

CURIOSIDADE

pequeno e uma folha de louro amarrada 
com raminhos de salsa e cebolinha verde. 
Para os que preferem alimentos mais fortes, 
pimenta-do-reino moída na hora é um tem-
pero que vai muito bem com feijão.
• Dê um toque especial ao café. Acrescente 
pau de canela. Desta forma o café ganha um 
sabor e um aroma verdadeiramente diferen-
te e saboroso.
• Para amaciar uma peça de carne deixe-a 
por algumas horas numa mistura de azeite 
e vinagre.

Ingredientes
1 ½ xícara (chá) de ervilha seca
5 xícaras (chá) de água
1 xícara (chá) de repolho branco em cubos
1 xícara (chá) de vagem picada
1 xícara (chá) de brócolis buquete
2 colheres (sopa) de cebola picada
3 dentes de alho picado
2 colheres (sopa) de óleo
600 g de peito de frango em cubos
Sal à gosto
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
¼ xícara (chá) de água
2 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de fazer
Cozinhe a ervilha seca com a água até fi car 

macia e inteira. Reserve. À parte, cozinhe os 
legumes, mantendo-os inteiros. Doure a ce-
bola e o alho no óleo, junte o frango e deixe 
refogar. Acrescente a ervilha com o caldo, 
os legumes, o sal e a farinha de trigo dissol-
vida na água. Mexa bem até a farinha cozi-
nhar, salpique a salsa e sirva quente.

Receita do trabalho educati vo sobre reaprovei-
tamento 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

Cassoulet verdeCassoulet verde

Invenções e descobertas do século XX

Castanhas e nozes fazem bem à saúde. 
Consuma na medida certa.
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  A Fundação Padre Albino remodelou o Centro Obstétrico do Hospital Padre Albino (HPA), com o objeti vo de melhorar ainda mais o atendimento 
aos pacientes de Catanduva e região.

As novas instalações foram inauguradas no dia 28 de abril últi mo com a presença de membros Conselheiros, do Conselho de Administração, 
Diretores, gestores hospitalares, equipe médica, entre outros. A placa comemorati va foi descerrada pelo presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Antonio Hércules, pelo Diretor de Saúde, Dr. Olegário Braido, e pelo presidente da Diretoria Administrati va, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira.

Novo Centro Obstétrico do HPA

Os hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino realizaram, dia 14 de 
abril, curso de capacitação para os 
seus funcionários. Com o tema ‘As-
pectos Clínicos e Jurídicos da Assis-
tência às Mulheres Víti mas de Vio-
lência Sexual’, o curso abordou os 
conceitos da violência sexual e as 
premissas básicas do atendimento 
à víti ma violentada.

O ginecologista e bacharel em 
Direito, responsável pelo Serviço de 
atendimento à Mulher víti ma de 
violência sexual do CAISM/Uni-
camp, Prof. Dr. Aloísio Bedoni, 
falou sobre a importância de uma 
equipe multi disciplinar durante 
o atendimento. “O atendimento 
a essa mulher violentada precisa 
ser compreensivo e solidário”, diz.

Após a palestra, os parti ci-
pantes debateram o tema abor-
dado e esclareceram dúvidas 

Treinamento sobre a violência sexual
sobre a fi cha de noti fi cação do 
atendimento, que deve ser enca-
minhada à Secretaria de Estado da 
Saúde. Além disso, os profi ssionais 
dos hospitais apresentaram o fl u-
xo de atendimento dessas víti mas 
dentro da insti tuição.

Ao término do curso foi ser-
vido um coff ee break a todos os 
parti cipantes. O evento reuniu en-
fermeiros, médicos, psicólogas, as-
sistentes sociais, administradores, 
atendentes, entre outros.

A Associação de Voluntários 
dos hospitais da Fundação Padre 
Albino – AVOFPA pede doações 
de leite, chocolate em pó, milho 
de pipoca e doces tí picos para 
presentear os pacientes e acom-
panhantes, durante o Arraial Ju-
nino, comemoração realizada na 
Hemodiálise, Psiquiatria, Pediatria 
e Quimioterapia.

A presidente Irmã Ana Maria 
Custódio informa que o evento 
acontece nos dias 15, 16, 17 e 
23/06. “Contamos com a colabo-

A Associação de Voluntários da 
Fundação Padre Albino – AVOFPA 
integrou ao seu quadro, no mês de 
abril, 12 novos voluntários que pas-
saram por treinamento nos meses 
de março e abril. Os parti cipantes 
receberam orientações sobre o tra-
balho voluntário, as normas e esta-
tuto, como também cuidados ne-
cessários em ambiente hospitalar.

De acordo com a presidente da 
associação, Irmã Ana Maria Custó-
dio, todo voluntário deve passar por 
estágio de 30 horas usando jaleco 
azul e, se aprovado, tem o direito de 
usar o jaleco rosa, que é a cor uni-

No mês de abril, o Serviço de 
Educação Conti nuada da Funda-
ção Padre Albino promoveu en-
tre os funcionários dos hospitais 
Emílio Carlos e Padre Albino aulas 
sobre a reanimação neonatal e os 
cuidados com medicações e inte-
rações medicamentosas.

No treinamento Reanimação 
Neonatal, realizado no dia 22/04, 
às 11h30, no anfi teatro da Funda-
ção, a profi ssional Vanda Manfre-
do orientou os parti cipantes sobre 
os cuidados necessários para a re-

Campanha para a Festa Junina AVOFPA tem novos voluntários

Colaboradores participam de treinamento

ração de todos”, diz.
As doações podem ser enca-

minhadas, a parti r de primeiro de 
junho, para a sede da AVOFPA, no 
Hospital Padre Albino, Rua Belém, 
519. Mais informações pelo tele-
fone 17 3311 3034.

Dia das Mães
A AVOFPA agradece as doa-

ções de sabonetes para presen-
tear as mães internadas e acom-
panhantes. 

De acordo com Irmã Ana Ma-
ria Custódio, a Koisarada Ata-
cado, Professora Dulce, Auto 
Escola CFC e comunidade em 
geral contribuíram. “Que Deus 
abençoe a todos que nos aju-
daram”, diz.

Além dos mimos, a Associa-
ção realizou uma confraterniza-
ção na Hemodiálise do Hospital 
Padre Albino nos dias 4 e 5/05, 
às 8h30, 10h30 e 15h, em ho-
menagem às mães.

versal do voluntariado. 
Os novos voluntários/estagiá-

rios são Paola Vieira da Silva, Dayne 
Michele Candido de Sales, Mônica 
Borges da Silva, Laerte Emílio Costa, 
Tereza Kazuio Yoshida, Maria Lau-
ra Pires Jorge, Robinson Aparecido 
Dorta Mangaba, Sirlene Aparecida 
do Amaral Pereira, Denir Cândido 
Barboza, Paula Flávia dos Santos 
Mascioli, Elizabete Aparecida de 
Souza.

A pessoa interessada em ser 
voluntária pode entrar em contato 
com a AVOFPA, no Hospital Padre 
Albino.

animação do bebê.
Nos dias 26, 27, 28, 29, 30/04 

e 1º/05 foi abordado o tema 
Medicações e Interação Medi-
camentosa. As profissionais An-
dressa, Flávia, Maria Luiza, Ta-
tiane e Camilo falaram sobre a 
importância da atenção com as 
medicações.

Os treinamentos da Educação 
Conti nuada são realizados men-
salmente, conforme as necessida-
des dos setores e o interesse dos 
funcionários.

Sala de cirurgia Sala de parto normal Sala de recuperação

Fotos DivulgaçãoFotos Divulgação

AVOFPA homenageou as mães internadas no seu dia

Dr. Aloísio Bedoni

DivulgaçãoDivulgação

Comunicação/HPAComunicação/HPA
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FPA realiza 10ª Semana de Enfermagem
Os hospitais Emílio Carlos e 

Padre Albino, o curso de Enferma-
gem das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA), o Conselho 
Regional de Enfermagem (COREN/
SP), o SENAC Catanduva, a Secre-
taria Municipal da Saúde e as es-
colas técnicas de enfermagem de 
Catanduva realizaram, de 10 a 13 

de maio, a 10ª Semana de Enfer-
magem.

Na abertura, dia 10, às 15h, 
houve celebração de missa na 
capela do Hospital Padre Albino. 
Nos dias 11 e 12, das 9h às 12h e 
das 14h às 17h, foram realizados 
testes de glicemia e aferição da 
pressão arterial no hall do Garden 

A Fundação Padre Albino, com 
recursos próprios, reestruturou o 
seu Almoxarifado, localizado no 
prédio do Hospital Emílio Carlos.

De acordo com o Coordenador 
de Estoque da Fundação, Eliézer 
Clemente Valle, a nova instalação, 
com 393,55 m², facilita o dia-a-dia 
dos colaboradores que trabalham 
no setor e aumenta a qualidade 
nos serviços prestados aos de-
partamentos da insti tuição. “Ago-
ra contamos com uma área fí sica 
maior, o que permite que os pro-
dutos sejam separados por seg-
mentos”, conta.

Além da reestruturação 
fí sica, o espaço ganhou novas 
câmeras de monitoramento e 
sistema de alarmes. “O Almo-
xarifado é totalmente infor-
mati zado tanto em segurança 
quanto em gestão”, diz. 

Eliézer ressalta que as 
requisições encaminhadas 
ao Almoxarifado, bem como 
todas as demais movimen-
tações são eletrônicas. “O 

O Hospital Padre Albino rece-
beu doação de medicamentos e 
frascos para nutrição da Prefeitu-
ra de Elisiário. No últi mo dia 6 de 
maio, a Coordenadora de Saúde 
daquele município, Alessandra 
Merighi Montes Mota, esteve, 
pessoalmente, no hospital para 
ofi cializar a doação. “Ao todo 
são mais de 2.500 frascos para 
dietas e diversos medicamen-
tos”, diz. 

A Coordenadora explica que 
os produtos foram doados à 
prefeitura, mas devido à cidade 
não ter um hospital próprio eles 
não estavam sendo uti lizados. 
“O Padre Albino atente aos pa-
cientes de Catanduva e região; 
sendo assim, esta doação não 
deixa de ser um benefí cio para 

A gestora do Hospital Padre 
Albino, Renata Armiato, o gestor 
do Hospital Emílio Carlos, José Rei-
naldo Marques, e a enfermeira do 
Serviço da Qualidade dos Hospitais 
da Fundação Padre Albino, Adriana 
Tanaka, parti ciparam, de 21 a 23 de 
abril, no Hotel Bourbon, em Ati baia, 
do 19º Congresso de presidentes, 
provedores, diretores e administra-
dores hospitalares de Santas Casas 
e Hospitais Benefi centes do Estado 
de São Paulo e da 19ª Mostra de 
Materiais, equipamentos e serviços 
hospitalares. Lideranças do setor 
privado e governamental parti cipa-
ram do evento, que discuti u 
as relações internas e exter-
nas dos hospitais, seus pon-
tos fortes e fracos.

De acordo com a gestora 
do Padre Albino, Renata Ar-
miato, com a confi guração 
programáti ca e a presença 
dos palestrantes e debate-
dores convidados, o evento 
foi essencial para as insti tui-
ções promoverem a leitura 

FPA tem novo Almoxarifado

HPA recebe doação da Prefeitura de Elisiário

Gestores dos hospitais participam de Congresso

novo espaço, aliado à tecnologia, 
facilita a nossa roti na de trabalho 
e auxilia nas tomadas de decisões 
e demais procedimentos geren-
ciais”, explica.

O novo Almoxarifado integra 
um planejamento que vem sen-
do desenvolvido há algum tempo 
pela Fundação Padre Albino, onde 
já se realizaram diversas reformas 
e reestruturações como o Centro 
Cirúrgico, o Centro Obstétrico, a 
Pediatria, as UTIs, as enfermarias 
do Hospital Padre Albino, o Raio-X 
e o agendamento do Hospital Emí-
lio Carlos, entre outras.

a população de Elisiário” diz.
A gestora do hospital, Renata 

Armiato, em nome da Diretoria 
Administrati va da Fundação Padre 
Albino, agradece a colaboração. 
“Somos uma insti tuição fi lantró-
pica e toda ajuda é muito bem-
vinda”, fi naliza.

mais perti nente das suas relações. 
“Qualidade e sustentabilidade são 
palavras de ordem que chegaram 
para fi car para todas as organiza-
ções sejam elas lucrati vas ou fi lan-
trópicas”, diz.

Para o gestor do Emílio Carlos, 
José Reinaldo Marques, mais do 
que uma obrigação, ter qualidade 
com sustentabilidade é um lema 
tanto nas roti nas quanto nas deci-
sões estratégicas.

O Secretário de Estado da Saúde 
de São Paulo, Luiz Roberto Barradas 
Barata, parti cipou do encontro de 
representantes do setor, no dia 23. A Administração dos hospitais 

Emílio Carlos e Padre Albino e do 
plano Padre Albino Saúde, em con-
junto com o Comitê e Comissões 
de Humanização dos hospitais, 
presentearam suas colaboradoras 
que são mães com um mimo em 
homenagem ao Dia das Mães, ce-
lebrado no últi mo dia 9 de maio. As 
funcionárias receberam uma esco-
va personalizada com a logomarca 
do Programa de Humanização. 

No dia 7 de maio houve apre-
sentação de coral nos hospitais 

Homenagem às mães
Emílio Carlos e Padre Albino para as 
mães funcionárias, acompanhan-
tes, visitantes e pacientes. Além 
disso, em maio, foram celebradas 
missas em ação de graças às mães.

Catanduva Shopping. Ainda no dia 
11, a parti r das 19h, a gestora do 
Hospital Padre Albino e Adminis-
tradora do Padre Albino Saúde, 
Dra. Renata Armiato, ministrou a 
palestra Segurança do paciente na 
atualidade, no SENAC Catanduva. 
Na sequência foi encenada a peça 
teatral ‘As duas faces da comuni-
cação’.

No dia 12, a parti r das 19h, o 
coral das Faculdades Integradas 
Padre Albino fez uma apresenta-
ção no SENAC e, em seguida, mi-
nistrada a palestra Segurança do 
paciente pela Dra. Ligiani Cristhine 
Fossaluza Meirelles, enfermeira 

do COREN/SP.
Com o objeti vo de incenti var a 

criati vidade através da produção 
de cartazes e sob o tema Segu-
rança do paciente, proposto pelo 
COREN/SP, os colaboradores dos 
hospitais parti ciparam de uma gin-
cana de artes.

A palestra Assistência de Enfer-
magem na segurança do pacien-
te – Importância dos indicadores 
assistenciais, ministrada pela ge-
rente de enfermagem do Hospital 
de Base de São José de Rio Preto, 
Profª Drª Maria Regina Lourenço 
Jabur, encerrou as ati vidades da 
Semana.

Mais segurança no novo almoxarifado

José Reinaldo, Adriana e Renata no Congresso

Farmacêuti ca do HPA, Secretária da Saúde de 
Elisiário e Gestora do HPA

DivulgaçãoDivulgação

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Coral das Fipa na Pediatria do HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA
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Doze alunos do cursinho pre-
paratório Sala Extra, atividade de 
extensão do curso de Medicina 
das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA), foram aprovados 
em vestibulares neste ano de 
2010.

Os aprovados foram: Jéssica 
Pagotto Manzano, Fafica/Direito; 
Giancarlo Gambarini, UNORP/Ar-
quitetura; Beatriz Figueiredo Ca-
pelli, FIPA/Administração; Hey-
mer Carmona de Britto, Fafica/
Ciências da Computação; Fábio 
Damasceno, UNESP, USP, UFOP, 
UFSCAR e UFABC, Química; Ma-
theus Freitas da Silva, FIPA/Ad-
ministração; Lívia Fune, Fafica/
Pedagogia; Allan Mussi, UNESP/
Matemática; Renata Teixeira, 
Medicina (1ª fase) UFU, 
Biomedicina/9 de Ju-
lho; Nayara Mussi, FIPA/
Enfermagem; Valdir de 
Moraes, FATEC, e Lucas 
Demiciano, Educação Fí-
sica/Santa Fé do Sul.

O cursinho iniciou 
suas aulas dia 08 de 
março para os 80 alunos 
aprovados no exame de 
seleção realizado dia 1º 

Juntamente com outros corais 
da cidade, regidos por Marta e Sula 
Ocon, o coral das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino se apresentou 
na Festa das Nações de Catanduva, 
diariamente, a parti r das 19h00. A 
festa foi realizada no bairro Km 7 

12 alunos do Sala Extra são 
aprovados em vestibulares

Coral das FIPA se apresenta na 
Festa das Nações

do mesmo mês. Elas são minis-
tradas de segunda a sexta-feira, 
das 19h00 às 22h30.

Totalmente gratuito, o cursi-
nho funciona nas dependências 
das FIPA, no prédio do Hospital 
Escola Emílio Carlos. Os profes-
sores e monitores são todos aca-
dêmicos de Medicina das FIPA e 
participam como voluntários no 
projeto, que foi idealizado pelos 
próprios alunos, mais tarde en-
campado como uma atividade 
de extensão à comunidade, ao 
ser reconhecida a sua relevância 
social.

O projeto, iniciado em 2004, 
tem como parceiras a Fundação 
Padre Albino e a Secretaria de 
Educação de Catanduva.

de 13 a 15 de maio.
Em comemoração ao Dia das 

Mães, o coral fez uma apresenta-
ção dia 07 de maio na Unidade de 
Pediatria do Hospital Padre Albino 
e no dia 12, no SENAC, na progra-
mação da Semana da Enfermagem.

A revista Anestesia em Revista, 
número 2, publicação ofi cial da 
Sociedade Brasileira de Anestesio-
logia, publicou arti go do médico 
anestesiologista Rodrigo Tavares 
Correa sobre o novo Código de Éti -
ca Médica.

No arti go, Dr. Rodrigo, que é 
membro da Comissão de Éti ca Mé-
dica do Hospital Padre Albino e do 
Conselho de Defesa de Classe da 

Revista publica artigo de 
anestesiologista da Fundação

Sociedade de Anestesiologia do 
Estado de São Paulo, fala sobre as 
mudanças no novo Código, que in-
cluem, entre outras, mais autono-
mia para os pacientes e os cuida-
dos paliati vos e prontuário legível.

“Tão importante quanto a atua-
lização cientí fi ca, o médico precisa 
estar atualizado em relação às leis 
para dar um bom atendimento à po-
pulação”, disse Dr. Rodrigo Correa.

Amanda Bernardo, Carolina 
Garcia, Carolina Machado, Fernan-
da Berti no e Paola Borges, alunas 
do curso de Medicina das FIPA, 
parti ciparam, em Belém do Pará, 
de 16 a 18 de abril últi mo, da 37ª 
Assembleia Geral da IFMSA Brasil 
(Internati onal Federati on Of Medi-
cal Students’ Associati ons).

A aluna Fernanda Berti no infor-
mou que nas Assembleias Gerais 
os estudantes são capacitados a 
realizar projetos e campanhas nas 
suas faculdades, treinados para os 
trâmites burocráti cos que envol-
vem o intercâmbio, discutem esta-
tuto, realizam plenárias e fazem a 
eleição para a Diretoria Nacional.

De acordo com Fernanda, duran-
te a Assembleia também é realizado 
um concurso de vídeos e murais 
dos projetos e campanhas desen-
volvidos pelos Comitês. O curso de 
Medicina das FIPA foi classifi cado 
em segundo lugar nas categorias 

Medicina recebe prêmios por Campanha 
pelo Dia Internacional da Síndrome de Down

Mural e Vídeo com a Campanha 
do Dia Internacional da Síndrome 
de Down, realizada pelo Comitê 
de Saúde Pública (SCOPH) em par-
ceria com as FIPA, APAE, Insti tuto 
Embelleze, Conselho Municipal 
da Pessoa com Defi ciência, APCD, 
CELT, Secretaria da Saúde, Garden 
Catanduva Shopping e Associação 
dos Diabéti cos e orientação da 
docente responsável pelo Ambu-
latório de Aconselhamento Gené-
ti co e Laboratório de Citogenéti ca 
Humana das FIPA, Profª Dra. Nilce 
Barril.

Fernanda Berti no ressaltou 
que a parti cipação na assembleia 
só foi possível graças ao apoio fi -
nanceiro das FIPA e dos profes-
sores, uma vez que sem essa aju-
da seria muito difí cil levar cinco 
membros para Belém devido ao 
alto custo das passagens aéreas.

Por fi m, Fernanda disse que 
o Comitê Catanduva se candida-

tou ofi cialmente 
para sediar a 38ª 
Assembleia Geral 
da IFMSA-BRAZIL, 
que será realizada 
no dia 12 de outu-
bro próximo e terá 
a presença de cer-
ca de 150 estudan-
tes de medicina 
das 41 faculdades 
fi liadas de todo 
Brasil.

Alunas com a premiação recebida

DivulgaçãoDivulgação

A médica pediátrica das UTIs Neo-
natal e Infanti l, Berçário e Maternida-
de do Hospital Padre Albino, Padre 
Albino Saúde e pro-
fessora da discipli-
na de Pediatria do 
curso de Medicina 
das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino, 
Drª Luciana Saba-
ti ni Doto Tannous, 
juntamente com a 
Drª Maria Cuenca, 
foi premiada no 12º 
Congresso Paulista 
de Pediatria, rea-
lizado de 27 a 30 
de março, no Expo 

Profissional é premiada em 
Congresso Paulista de Pediatria

Transamérica, em São Paulo. 
O trabalho “Diferenças na ex-

pressão de dor entre recém-nasci-
dos do sexo feminino 
e masculino diante 
de estí mulo nocicep-
ti vo agudo”, orienta-
do pela professora 
ti tular da disciplina 
de Pediatria Neona-
tal da UNIFESP, Drª 
Ruth Guinsburg, foi 
considerado o me-
lhor dentre os apre-
sentados no evento, 
que reuniu cerca de 
3.000 pediatras de 
todo o Brasil.

Dra. Luciana Sabati ni Doto Tannous e Dra. 
Maria Cuenca com a premiação recebida

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

A procura pelo cursinho tem sido grande
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O curso de Educação Física das 
FIPA realizou dias 14 e 15 de maio 
o Projeto Estudos e Práti cas da 
Educação Física com ati vidades no 
Teatro Municipal e no Campus II 
(Conjunto Esporti vo).

No Teatro Municipal, às 20h00 
do dia 14, o projeto foi iniciado 

Educação Física lança revista e realiza projeto
com o lançamento do Volume 2 da 
revista Corpo & Movimento – Edu-
cação Física. 

A Editora, Profª Maria Ângela Fi-
gueiredo Tuma, disse que com esse 
volume, a revista “mantém o com-
promisso de contemplar as diferen-
tes áreas das ciências do exercício e 

do esporte e o objeti vo 
de disseminar a produ-
ção cientí fi ca, através 
da publicação de re-
sultados de pesquisas 
originais desenvolvidas 
por professores das 
FIPA e também com a 
colaboração de pesqui-
sadores externos de di-
ferentes universidades”.

A revista traz qua-
tro arti gos na categoria 
Originais; dois arti gos 
de Revisão; três arti gos de Atuali-
zação e dois de Comunicação Cien-
tí fi ca (trabalhos desenvolvidos por 
alunos na forma de Trabalho de 
Conclusão de Curso).

Após o lançamento, o Prof. 
Ademir Testa Junior, Prêmio Edu-
cador Nota 10 2009 da Fundação 
Victor Civita, fez a palestra Mo-
vimento, Saúde e Qualidade de 
Vida – Educação Física Escolar.

Os alunos da 1ª série dos perío-
dos matuti no e noturno do curso de 
Enfermagem das FIPA fi zeram dias 
15 de maio e 17 de abril, como ati vi-
dade de extensão, visitas técnicas a 
setores ligados à Secretaria de Água 
e Esgoto e ao novo aterro sanitário, 
de Catanduva, e à Sabesp – Estação 
de Tratamento de Água e Esgoto e 
Centro de Educação Ambiental Wal-
ter de Biase/Galpão de Reciclagem 
de Resíduos Sólidos Domiciliares e 
Estação de Transbordo, do municí-
pio de Novo Horizonte.

Acompanhados pela Profª Anto-
nia de Fáti ma Zanchett a Serradilha, 
da disciplina Ecologia e Saúde, os 
alunos visitaram poços de capta-
ção de água e estação elevatória de 
coleta de esgoto, o Laboratório de 
Análise Química da água e o aterro 
sanitário, no Centro de Gerencia-
mento de Resíduos de Catanduva. 

A Faculdade da 3ª Idade do 
curso de Educação Física das Fa-
culdades Integradas Padre Albino 
(FIPA) marcou sua tradicional fes-
ta junina para o dia 17 de junho, a 
parti r das 14 horas, no Centro So-
cial Urbano “D. Alice Cury Pachá”.

A Coordenadora da 3ª Idade, 
Profª Neuza Matos, informa que 
a programação contará com a 
organização das alunas da facul-

O curso de Medicina das Fa-
culdades Integradas Padre Albino 
(FIPA), através do Centro Acadê-
mico Emílio Ribas e da Liga de 
Medicina da Família, promoveu 
dias 28 e 29 de maio, no SENAC 
Catanduva, a VII Jornada de Am-
pliação da Arte Médica.

A Jornada, no dia 28, às 
19h30, teve a palestra Humaniza-
ção da Medicina, pelo Dr. Augusto 
Tadeu Pelo de Matos, e às 21h00, 

Alunos da Enfermagem 
fazem visitas técnicas

Faculdade da 3ª Idade marca 
sua festa junina

Medicina promove VII Jornada 
de Ampliação da Arte Médica

Nas duas cidades as visitas fo-
ram acompanhadas por técni-
cos responsáveis pelos setores.

“A visita é considerada de 
suma importância para o apri-
moramento do conhecimento 
teórico/práti co a respeito da 
temáti ca”, disse a Profª Fáti ma 
Serradilha.

PALESTRA
Dia 03 de maio, às 10h00, a dis-

ciplina Processo de cuidar na saúde 
do trabalhador do curso de Enfer-
magem promoveu uma palestra em 
comemoração ao Dia do Trabalho 
para os alunos da 3ª série.

A Profª Maristela Magri Magag-
nini disse que a palestra foi exclu-
siva para esses alunos, pois estão 
cursando a disciplina. O Enfermeiro 
João Cesar Jacon, do Hospital Emí-
lio Carlos, falou sobre o Trabalho do 
Enfermeiro.

dade para animar e recepcionar 
os convidados, internos das se-
guintes entidades: Recanto Mon-
senhor Albino, Recanto Nosso 
Lar e Associação São Vicente de 
Paulo. “Na programação teremos 
danças e comidas típicas, sorteio 
de brindes e bastante alegria”, 
resume.

O CSU fica na Rua Tietê, s/n, 
Jardim Soto, em Catanduva.

Alegria na Famema, pelo Grupo 
Amigos do Sorriso.

 No dia 29, sábado, às 8h30, o 
tema foi A medicina e o movimen-
to estudanti l, por Luiz Guilherme 
de Souza, Coordenador Geral da 
Direção Executi va Nacional dos 
Estudantes – Denem, e às 9h30, 
Expedicionários da Saúde e Mé-
dicos Voluntários na Amazônia 
e Haiti , pelo Dr. Ricardo Aff onso 
Ferreira.

Prof. Ademir Testa Jr. faz palestra de abertura do projeto

DivulgaçãoDivulgação

Visita a poço de captação de Catanduva.

DivulgaçãoDivulgação

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA), através do curso 
de Medicina e da Liga de Pediatria, 
promoveram dia 22, a parti r das 
8h00, no Campus I, a II Jornada de 
Atualização em Pediatria.

Coordenada pelos 
professores doutores Te-
rezinha Soares Biscegli, 
Carlos Elysio Castro Cor-
rea e Gisele Maria Couto, 
a Jornada teve a parti ci-
pação da Profª Drª Ieda 
Biscegli Jatene, Chefe do 
Serviço de Cardiopati a 
Congênita do Hospital 
do Coração de São Paulo, 
que fez as palestras Car-

FIPA realiza II Jornada de 
Atualização em Pediatria

diopati as congênitas no período 
neonatal: diagnósti co e tratamen-
to e Abordagem das cardiopati as 
congênitas na infância.

À Jornada compareceram médi-
cos e alunos do curso de Medicina.

O projeto foi encerrado no sá-
bado, dia 15, no Campus II, com os 
cursos Jump x Local – A união faz a 
diferença, com o Prof. Rafael G. Mo-
reno, a parti r das 8h00, e Pilates – 
solo e acessórios, com a Profª Paula 
Tati ane Alonso, a parti r das 14h00.

À solenidade no Teatro Munici-
pal compareceram o Diretor Geral 
das FIPA, Dr. Nelson Jimenes, pro-
fessores e alunos do curso.

Visita à estação de tratamento de esgoto de Novo Horizonte

Palestrante e organizadores da Jornada

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação
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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 CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
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. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
•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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O curso de Direito das FIPA 
realizou dia 17 de maio, a parti r 
das 19h00, no Campus I, o VII En-
contro de Direitos Humanos. Esse 
ano o Encontro tratou de forma 
mais parti cularizada o direito das 
pessoas com defi ciência, com pa-
lestra da Drª Daniele Regina de 
Souza, Juíza de Direito em Novo 
Horizonte, Mestranda em Direi-
to Consti tucional pela Insti tuição 

Direito promove VII Encontro de Direitos Humanos
Curso de Libras será disciplina optativa para melhor integração e comunicação 

entre professores e alunos e as pessoas com deficiência auditiva

MAIO / 2010

Toledo de Ensino, que 
abordou o tema “In-
clusão das pessoas 
com defi ciência”.

Iniciando o Encon-
tro, alunos do curso 
apresentaram painéis 
temáti cos e comuni-
cações sobre o tema, 
“relembrando as se-
culares agressões aos 
direitos fundamentais, 
derivadas de ações co-

leti vas tomadas sob o império das 
concepções mais mesquinhas e re-
pugnantes que já foram engendra-
das pelo atuar humano. A intenção 
é que sejam lembrados tais absur-
dos para que nunca mais voltem 
a ocorrer”, diz o Coordenador do 
curso, Donizett  Pereira.

Donizett  Pereira ressalta que 
por parte do curso de Direito e 
das Faculdades Integradas Padre 

A Profª Drª Sílvia Ibiraci de 
Souza Leite, docente dos cursos 
de Administração, Direito e Medi-
cina das FIPA, parti cipou, dia 26 de 
abril, apresentando uma comuni-
cação, no III Seminário do Açúcar, 
Produção, Trabalho e Estrutura 
Fundiária, promovido pela USP-SP 
através da Cátedra Jaime Corte-
são, CEDHAL (FFLCH-USP), Museu 
Paulista da USP, Museu Republica-
no “Convenção de Itu”, Centro de 
Estudos de História do Atlânti co 
(CEHA) e  Associação Internacio-
nal de História do Açúcar. Profª Síl-
via parti cipou das três edições do 
seminário, sempre levando dados 
sobre a produção açucareira em 
Catanduva. 

De cunho cientí -
fi co-cultural, o semi-
nário é um evento 
bienal, criado em 
2005, com o objeti vo 
de debater a questão 
açucareira e dele par-
ti ciparam pesquisa-
dores do Brasil e do 
exterior. De acordo 
com Profª Sílvia, havia 
pesquisadores da Ar-
genti na, Cuba, Israel 

As Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) parti ciparam da 6ª 
Jornadas Regionais realizadas pelo 
Semesp/Sindicato das Enti dades 
Mantenedoras de Estabelecimen-
tos de Ensino Superior no Estado 
de São Paulo, dias 11 e 12 de maio 
passado, no Hotel Quality Saint 
Paul, em São José do Rio Preto. 

O Vice-Diretor, Dr. José Carlos Ro-
drigues Amarante, a Coordenadora 

Donizett  Pereira, Coordenador 
do curso de Direito das Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA), foi 
entrevistado pela seção Papo de 
Profi ssional do projeto multi mídia 
Ligado na Facul, do Sindicato das 
Enti dades Mantenedoras de Esta-
belecimentos de Ensino Superior 

Professora das FIPA participa de 
seminário sobre o açúcar

FIPA participa de Jornada do 
SEMESP em Rio Preto

Papo de Profissional

e vários trabalhos de universida-
des públicas brasileiras. De insti -
tuições parti culares, apenas ela e 
uma pesquisadora da Unimep, a 
Profª Eliana Tadeu Terci.

Profª Sílvia é profunda conhe-
cedora da área, pois apresentou 
dissertação sobre o tema junto 
ao Programa de Pós Graduação 
em Economia da Universidade 
Estadual Paulista, Campus de Ara-
raquara, para a obtenção do tí tu-
lo de Mestre em Economia. Seu 
trabalho, A Usina São Domingos: 
os canaviais, a fábrica e os tra-
balhadores (1952-1973) foi trans-
formado no livro publicado com 
o mesmo tí tulo pela editora Ana-
blumme.

Pedagógica, Drª Dulce Vendruscolo, 
os Coordenadores de Cursos Joacyr 
Vargas (Administração), Jussara Spe-
randio (Enfermagem) e José Alves 
de Freitas (Medicina) e o jornalista 
Mauro Assi assisti ram às palestras 
sobre diversos temas relacionados à 
área. O objeti vo das Jornadas é levar 
conhecimento especializado a gesto-
res, mantenedores e outras lideran-
ças do ensino superior.

no Estado de São Paulo (SEMESP). 
Em sua entrevista, Donizett  

Pereira fala sobre as principais 
tendências na área do Direito e 
como acertar na escolha da fa-
culdade. Ela pode ser lida no link 
http://www.ligadonafacul.com.
br/papo/224-direito.html

Albino “há preocupação constan-
te com a acessibilidade, inclusive 
no âmbito intelectual. Prova disso 
é a oferta, a parti r do segundo se-
mestre deste ano, do curso de Li-
bras como disciplina optati va para 
todos os cursos da Insti tuição, o 
que possibilitará uma melhor in-
tegração e comunicação entre o 
corpo docente e discente com as 
pessoas com defi ciência auditi va”.

Após a palestra da Drª Daniele 
Regina de Souza houve mesa de 
debates sobre Direitos Humanos 
com os professores Heveraldo 
Galvão e Beatriz Trigo.

Donizett  Pereira lembrou que 
o Encontro de Direitos Humanos é 
realizado anualmente e sobreleva 
a atuação do curso, “que sempre 
envidou esforços para proclamar a 
necessidade de se adotar ati tudes 
individuais e coleti -
vas que reafi rmem 
o compromisso com 
o respeito à digni-
dade e à solidarie-
dade humana res-
ponsável, em todas 
as suas manifesta-
ções e dimensões, 
única via para uma 
convivência comu-
nitária pacífi ca e 

harmoniosa”.
PAINÉIS
Os painéis apresentados pelos 

alunos do segundo ano abordaram 
os seguintes temas: Direitos Hu-
manos Fundamentais; Princípios 
Fundamentais dos Direitos Huma-
nos; Direitos Humanos e Garanti as 
Fundamentais; Direitos Humanos e 
Direitos Sociais; Direitos Humanos 
e Direitos de Nacionalidade e Direi-
tos Humanos e Direitos Políti cos.

A aluna Juliana Guidi Maga-
lhães, do 1º ano, apresentou o 
trabalho A senzala de Palmares: 
trabalhadores rurais migrantes no 
corte da cana, na cidade dormitó-
rio de Palmares Paulista. O aluno 
Gustavo Chalegre Pelisson, do 5º 
ano, apresentou oralmente o seu 
trabalho Direitos e garanti as ati -
nentes às pessoas com defi ciência.

Drª Daniela Regina de Souza: inclusão das pessoas com defi ciência

DivulgaçãoDivulgação

Profª Sílvia (4ª da esquerda para direita): profunda 
conhecedora da área

Alunos apresentaram painéis sobre vários temas durante o Encontro

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação
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Dia 03 de maio últi mo foram 
inauguradas as novas instalações 
do Setor de Transportes da Fun-
dação Padre Albino, no Hospital 

O Coordenador da Residência 
Médica (COREME) da Fundação 
Padre Albino, Prof. Dr. Carlos Ely-
sio Castro Corrêa, com o apoio da 
Administração dos hospitais Emílio 
Carlos e Padre Albino e do curso de 
Medicina das Faculdades Integra-
das Padre Albino, promoveu uma 
reunião com a parti cipação de to-
dos os Médicos Residentes, dia 05 
de maio, em uma pizzaria da cidade.

A reunião, de acordo com Dr. Car-

O Recanto Monsenhor Albino 
promoveu, de 10 a 14 de maio, a 
sua VII Semana da Enfermagem. 
As palestras foram proferidas na 
Sala de vídeo e eventos do Re-
canto e iniciaram-se às 13h00.

Dia 10, o Biólogo Rodrigo 
Cantã falou sobre Animais peço-
nhentos - Prevenção e tratamen-
to; dia 12, o tema foi Qualidade 
de vida - Saúde mental, pelo En-
fermeiro Ivanhoé Calache e no 

A Fundação Padre Albino re-
cebe de 1º de junho a 1º de julho 
próximo inscrições para o Vesti-
bular de Inverno para os seus 
cursos do Ensino a Distância. O 
processo seletivo, prova de re-
dação, com duas horas de dura-
ção, será no dia 04 de julho, às 
14h00, no Colégio de Aplicação 
(Colégio Catanduva).

De acordo com a Profª Tânia 
Mazinini Pimentel, diretora do 
Colégio de Aplicação, os cursos 
oferecidos são Superior de Tec-
nologia em Gestão Ambiental, 
com 2 anos e meio de duração; 
Superior de Tecnologia em Pro-
cessos Gerenciais, 2 anos e meio 
de duração, e Licenciatura em Pe-
dagogia, com 4 anos de duração.

Emílio Carlos, com 
bênção do Pe. Ge-
raldo Bataglini.

O Diretor de 
Transportes, Joa-
quim Carlos Mar-
ti ns, informou que 
o setor centraliza 
todos os veículos 
da Fundação e 
será responsável 
pela uti lização, 
manutenção e 
controle da frota. 

Ele agradeceu Pe. Geraldo pela 
bênção das instalações, dos veícu-
los e motoristas, que dirigem am-
bulâncias e conduzem vidas, e a 

Inauguradas instalações do Setor de Transportes

Confraternização com os 
Médicos Residentes Recanto Monsenhor Albino 

promove VII Semana da Enfermagem

Ensino a Distância da Fundação 
realiza vestibular em julho 
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los, teve o objeti vo de estabe-
lecer maior entrosamento e 
amizade, o que, segundo ele, 
“irá sem dúvida fortalecer o 
espírito de humanização no 
ambiente hospitalar refl eti ndo 
na relação médico-paciente”.

A reunião contou com a 
presença do Presidente da 
Diretoria Administrati va da 
Fundação, Dr. Geraldo Paiva 
de Oliveira, do Coordenador 

do curso de Medicina das FIPA, 
Prof. Dr. José Alves de Freitas, do 
Administrador do Hospital Emílio 
Carlos, José Reinaldo Marques, 
do Preceptor dos Residentes, Dr. 
Francisco Carlos de Lucca, e de 
funcionários de setores ligados à 
ati vidade.

Na oportunidade, as secretárias 
Tânia Bortolozzo Menegoli e Carina 
Maria Bucardi conduziram o sorteio 
de brindes para os Residentes.

dia 14, A universidade da vida, 
pelo médico neurologista Sinval 
Banhos.

No dia 14, às 10h00, na ca-
pela do Recanto, foi celebrada 
missa em ação de graças e no 
término da palestra do dia houve 
confraternização entre os parti-
cipantes. As enfermeiras do Re-
canto foram homenageadas pela 
Supervisora Irmã Anália Nunes 
com um vaso de flores.

As aulas serão no turno no-
turno e os cursos aprovados 
pelo MEC. A taxa de inscrição 
para o vestibular é de R$ 30,00 
e as mensalidades a partir de R$ 
167,00, com aula presencial ape-
nas uma vez por semana.

 Mais informações pelo fone 
(17) 3522-4177. Inscrições pelo 
site www.unoparvirtual.com.br 
ou no Colégio de Aplicação, na 
Rua Monte Aprazível, 297, Vila 
Guzzo. 

 A Fundação Padre Albino 
oferece os cursos em parceria 
com a UNOPAR/Universidade 
Norte do Paraná. O Polo se re-
serva  o direito de não abrir tur-
ma  se não tiver um número mí-
nimo de alunos.

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Confraternização reuniu Administração....

...e médicos residentes: entrosamento

Diretoria Administrati va, pela des-
ti nação do local, adequado para o 
desenvolvimento das ati vidades.

O Administrador do Hospital 
Emílio Carlos, José Reinaldo Mar-
ques, agradeceu 
a assistente so-
cial Regina Men-
des de Santi e 
sua equipe, que 
nos últimos 20 
anos foi respon-
sável pelo setor, 
desempenhando 
as funções com 
dedicação e efi-
ciência.

Laurindo Ro-
berto é respon-

sável pelo Setor de Transportes, 
auxiliado por Débora P. Maria 
Pereira e uma equipe de 11 mo-
toristas.

O novo Setor de Transportes da Fundação

Equipe do Setor de Transportes com Laurindo Roberto, em pé, à direita
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