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FIPA inaugura Unidade Didática e de Pesquisas
Experimentais do curso de Medicina
A Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais (UDPE)
das Faculdades Integradas Padre Albino, local onde serão realizados trabalhos de ensino e pesquisa do curso de Medicina,
foi inaugurada dia 15 de junho último. Última página.

Paulo Venturini

Lançada revista da Medicina
O curso de Medicina lançou dia 19 de junho, no anfiteatro da
Fundação Padre Albino, o primeiro número de sua revista, Ciência, Pesquisa e Consciência. Página 07.

FIPA realiza III Encontro de Extensão
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizaram dia 29
de maio o III Encontro de Extensão, com objetivo de apresentar
o Núcleo de Extensão, as atividades extensionistas em desenvolvimento, as propostas para 2009 e os resultados dos projetos de
impacto no ano de 2008. Página 07.
Divulgação

A Unidade é modelo para outras instituições de ensino

Dia Mundial do Meio Ambiente
O curso de Enfermagem e os hospitais Padre Albino e Emílio
Carlos realizaram atividades para comemorar o Dia Mundial do
Meio Ambiente. Páginas 06 e 11.

Administração discute realidade
das micro e pequenas empresas
O curso de Administração promoveu dia 06 de junho, o 4º Encontro de Micro e Pequenos Empresários da Região de Catanduva. No Encontro foram apresentadas a realidade das micro e pequenas empresas de Catanduva e Região. Página 09.

Faculdade da 3ª Idade faz
passeio cultural
As alunas da Faculdade da 3ª Idade do curso de Educação Física, em parceria com a APEOESP – Associação dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo, estiveram no final do mês
de maio na cidade de Águas de São Pedro. Foi um passeio voltado
ao lazer e a cultura. Página 08.
Encontro apresentou as atividades em desenvolvimento e as propostas para 2009

Divulgação

HPA vai à praça orientar
população sobre queimaduras
Divulgação

Folheto entregue orienta e previne sobre queimaduras

O Hospital Padre Albino
foi à Praça Monsenhor Albino
dia 6 de junho para orientar
a população sobre os cuidados e prevenção de queimaduras. A atividade marcou o
Dia Nacional do Queimado.
Página 06.

DEBATE O curso de Direito promoveu um debate público
para discutir a atual estrutura familiar e seus reflexos no âmbito
jurídico. Página 08.
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Expediente
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação interna editada pela Assessoria de Imprensa da Fundação Padre Albino.

CONSELHO DE CURADORES
• Antonio Hércules
• Antonio José dos Santos
• Delcides Montes
• Edson Bonutti
• Geraldo Paiva de Oliveira
• Padre Jeová Bezerra da Silva
• João Antonio Corniani
• Joaquim Carlos Martins
• José Carlos Rodrigues Amarante
• José Pedro Motta Salles
• José Rodrigues
• Luiz Marcos Garcia
• Nélson Jimenes
• Nélson Lopes Martins
• Olegário Braido
• Renato Centurion Stuchi
• Rodrigo Alonso Garcia
• Padre Sylvio Fernando Ferreira
• Valdemar Bergamachi
• Vicente Chiavolotti

CONSELHO DE CURADORES
Presidente: Dr. Antonio Hércules
Vice-presidente: Padre Sylvio Fernando Ferreira
1º Secretário: Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
2º Secretário: Luiz Marcos Garcia
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Presidente: Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
Vice-presidente: Dr. Antonio José dos Santos
Secretário: Dr. Olegário Braido
1º Tesoureiro: Valdemar Bergamaschi
2º Tesoureiro: Joaquim Carlos Martins

Escutatória
Sempre vejo anunciados cursos de oratória.
Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo
mundo quer aprender a falar... Ninguém quer
aprender a ouvir.
Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular.
Escutar é complicado e sutil.
Diz Alberto Caeiro que não é bastante não
ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia
é um monte de ideias, dentro da cabeça, sobre
como são as coisas. Para se ver, é preciso que a
cabeça esteja vazia.
Parafraseio o Alberto Caeiro: Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito; é preciso
também que haja silêncio dentro da alma. Daí
a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que
o outro diz sem logo dar um palpite, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem
a dizer - como se aquilo que ele diz não fosse
digno de descansada consideração e precisasse
ser complementado por nossas próprias ideias.
Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação
mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade.
No fundo, somos os mais bonitos...
Tenho um velho amigo, Jovelino, que se
mudou para os Estados Unidos estimulado pela
Revolução de 64.
Contou-me de sua experiência com os índios. Reunidos os participantes, ninguém fala.
Há um longo, longo silêncio.
Veja a semelhança. Os pianistas, por exemplo, antes de iniciar o concerto, diante do piano,
ficam assentados em silêncio, abrindo vazios de
silêncio, expulsando todas as ideias estranhas.
Todos em silêncio, à espera do pensamento
essencial. Aí, de repente, alguém fala curtamente. Todos ouvem.
Terminada a fala, novo silêncio. Falar logo
em seguida seria um grande desrespeito, pois o

Rubem Alves

outro falou os seus pensamentos, pensamentos
que ele julgava essenciais.
São-me estranhos. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se eu falar logo a
seguir, são duas as possibilidades.
Primeira. Fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou.
Enquanto você falava, eu pensava nas coisas
que iria falar quando você terminasse sua (tola)
fala. Falo como se você não tivesse falado.
Segunda. Ouvi o que você falou. Mas isso
que você falou como novidade eu já pensei há
muito tempo; é coisa velha para mim. Tanto
que nem preciso pensar sobre o que você falou.
Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo, o que é pior que uma bofetada.
O longo silêncio quer dizer: estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou
e assim vai a reunião.
Não basta o silêncio de fora. É preciso silêncio dentro. Ausência de pensamentos. E aí,
quando se faz o silêncio dentro, a gente começa
a ouvir coisas que não ouvia.
Eu comecei a ouvir.
Fernando Pessoa conhecia a experiência e
se referia a algo que se ouve nos interstícios das
palavras, no lugar onde não há palavras.
A música acontece no silêncio. A alma é
uma catedral submersa.
No fundo do mar (quem faz mergulho sabe)
a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos uma melodia que não
havia... Que de tão linda nos faz chorar.
Para mim, Deus é isto: a beleza que se ouve
no silêncio.
Daí a importância de saber ouvir os outros.
A beleza mora lá também.
Comunhão é quando a beleza do outro e a
beleza da gente se juntam num contraponto.

CONSELHO FISCAL
Membros Efetivos:
José Pedro Motta Salles
Rodrigo Alonso Garcia
Vicente Chiavolotti

Membros Suplentes:
Delcides Montes
João Antonio Corniani
Dr. José Rodrigues
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Depende só de mim
Hoje me levantei e pensei:
Que chata é a vida; ando de um lado ao
outro dentro de casa a gemer de alguma coisa que não sei o que é.
Sinto-me sozinha; meus filhos estão longe, tenho amigos, cada um deles vivendo sua
vida; parece que a vida está em festa e eu
não fui convidada.
Por que me sinto tão triste; por que quero
ficar deitada e não fazer nada? Por que chego
a ter pensamentos tão perturbadores?
Se eu tivesse muito dinheiro, eu teria
uma casa linda, um carro maravilhoso, teria
muitos amigos a me bajularem, viajaria e conheceria o mundo, compraria tudo e a todos.
Mas, o que mudaria? Eu continuaria a me levantar e pensar: que chata é a vida!
Vou mudar, trazer a vida para dentro de
mim, espantar a depressão e levantar todos
os dias dizendo: Como a vida é bela! Eu sou
linda, vivi e vivo, fui casada, tive filhos, tenho
e tive amigos, eu enxergo, falo, sorrio, ando,
choro. Vou respirar profundamente, colocar

uma roupa bacana, dar uma caminhada e fazer as pequenas coisas do dia a dia.
Vou levar a vida como se fosse um barco
em um mar revolto.
Simplesmente viver e não deixar mais
nada me abater.
E quando a depressão chegar, vou rir alto
muito alto, para que ela vá embora e entender que por mais difícil que seja tudo o que
eu sou, depende só de mim....

Materiais Elétricos
e Iluminação

Fone/Fax (17) 36525-2255
Rua Brasil, 1330 - Centro - Catanduva-SP
e-mail: eletr omais@elet ro mais.com.br
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Aniversários - JULHO
DIA / NOME
Coordenadoria Geral
09 – Elisandra Cristina Stopa Leite
20 – Salvador José Izepan
25 – Tatiane Kratuti
Rodrigo José Inácio

Colégio de Aplicação
21 – Profª Rosimeire Aparecida Marques Rosa
25 – Prof. Adilson Orsi
30 – Profª Thaiza Perez de Luca

Hospital Padre Albino
01 – Shirlei Matucho
Camila Luzia Damiana Chieratto
03 – Marivania Barbosa de Sousa
04 – Patrícia de Carvalho Bertolo
05 – Maria Delci Gomes
06 – Izabel Cristina Brachi Fava
Vânia Aparecida Lazarini
07 – Esmerinda Cavassana da Silva
Eliane Lourdes Vieira
08 – Elizandra Regina Rorato
Celso Bernardi Neto
09 – Zilda Aparecida Guimarães
Eliana Aparecida de Souza
Benedito de Castilho Carvalho
10 – Elisabeth César Ferreira
Débora Fernanda Meneguesi
Jander Aparecido de Campos
11 – Flávio José da Silva
Valdirene Aparecida Soares
12 – Priscila Barbosa Fontanelli
Ana Daniele Santana Correa Fernandes
13 – Valdir Cândido Dionisio
Solange de Fátima Benedicto da Silva
Elisabeth Alves de Oliveira
14 – Maria Helena de Lucena Silva
Maria Soares de Moraes Fava
Tânia da Cruz
15 – Maria Antonia Fragoso
16 – Adriano Faria Cândido
17 – Jeruza da Penha Bernardes
Márcia Cristina Ruiz Pedroso
18 – Sonia Cristina de Britto Prescilio
Dr. Sidney Ivo Gerlack Júnior
Nataly Ferreira
19 – Nair da Silva Monte
Marta Maria Alves de Souza Costa
20 – Bruna Paulino
Antonio Donizete de Souza
21 – Silmara Regina Leme Arquino

DIA / NOME
21 – Josiane Soares Gonçalves
22 – Maira Cristina Martins
23 – Tales Ronaldo Annanias Guize
24 – Adriana Vantaggiatto Rouxinol Orlando
Regiani Cristina de Oliveira Avelino
25 – Antonio Faria da Silva
Perside Valzacchi Fernandes
26 – Maria Aparecida de Souza Siqueira
Maria Aparecida Parra
27 – Maria Helena Bertolo Camargo
Luiza Rove Santana
Maria Teodoro Borsato
28 – Clébia Antonia Bucalon
Aline Aparecida Simões de Souza
Jucilene Souza de Jesus
30 – Izaias Martins
Maura Formatti
31 – Eva Narciso Miguel
Tiago Aparecido Vitrio Ernesto

Hospital Emílio Carlos
01 – Rosângela Cristina Silvestre
Mariele Rogério Azevedo
02 – Maria Izabel Osti Fermino
Rosângela Aparecida Piovesan de Brito
Gláucia Cristina da Silva do Carmo
03 – Lucinéia da Silva Velho
04 – Douglas André Gomes
06 – Célia Madalena Carleci Ferreira
Fabrícia de Cássia Presente
Roseli Cavassani
07 – Eva Barboza das Neves
Eliane Silmara Zirondi
Maria Aparecida Nélson Bianchi
09 – Dóris Pereira Cabrera
Ricardo Adriano Santaela
12 – Magaly Aparecida da Silva
13 – Regina de Grande
Sandra Maria Teixeira
Alessandra Soares de Lima
Guilherme Augusto da Conceição Santos
15 – Danieli Fabiana de Castro
20 – Andréa Cristiane Dutra Campos
22 – Fabiano Zeferino Gonçalves
23 – Sílvia Andréia Terrão Brizoti
24 – Drª Eliana Gabas Stuchi Perez
25 – Marcos Antonio Martim
27 – Gilberto Mantovanelli
Jane Maria Garcia
28 – Darci Ferreira da Silva
Isabel de Fátima dos Santos Dias

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos
doando a partir de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.

Informações: 3531-3200, 3531-5280 ou 3531-3000

DIA / NOME
29 – Claudenice dos Santos Rocha
Elisabete Machado
30 – Edinéia Aparecida Leão Magalhães
Josimar Antonio Matta
Márcio Donizete Teodoro
31 – Osmar Cherubim Lereu

Recanto Monsenhor Albino
02 – Charlene Gomes Miguel Correa
12 – Maria Izabel Geraldi
17 – Irmã Anália Nunes
19 – Magali Manhane Coelho
21 – Angela Bonafe
31 – Lílian Karla Buniak Pinto

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Prof. João Alarcon Júnior
02 – Marcos Roberto Pedroso
03 – Paulo Antonio Gonçalves
Marisa Centurion Stuchi
04 – Prof. Sérgio Rebelato
05 – Profª Paula Tomazini Basto
08 – Prof. Pedro Nechar Júnior
Prof. Fernando Augusto Albuquerque Mourão
11 – Prof. Alfeu Cornélio Accorsi Neto
12 – Profª Maria José de Oliveira
Vera Lúcia de Oliveira
Prof. Paulo César Biagi
14 – Prof. Cláudio Penido Campos Junior
16 – Profª Simone Roque Mazoni
Profª Maria Rita Braga
19 – Antonio Carlos Ganga
20 – Prof. Alberto Hamra
22 – Profª Márcia Alcântara Santos Cavazzana
23 – Prof. Antonio Carlos Arruda Souto
25 – Profª Cibelle Rocha Abdo
25 – Profª Janaína Ornelas
26 – Débora Aparecida Arens
Profª Sinara de Moraes Ponci
27 – Rosinete Lopes da Silva
28 – Prof. Oswaldo Luiz Bragatto
31 – Prof. Paulo Henrique Miotto Donadeli

Membros do Conselho de Curadores
22 – Padre Sylvio Fernando Ferreira
27 – Dr. Antonio Hércules

Membros Honorários da Fundação Padre Albino
05 – Dr. Albino dos Santos Couto

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br
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História de Paciente
Ivanir Noel Scandelai, 52 anos, foi vítima de
um grave acidente de trânsito, do qual ainda se
recupera.
Pintor residencial, dia 03 de março último,
às 16h30, ele trafegava na rua Cuiabá e no cruzamento com a rua Ceará, (faltava sinalização
no local, mas o “pare” era para quem subia a
rua Ceará, ressalta), inesperadamente, uma
motorista que subia a Ceará não parou e bateu na traseira de sua moto, jogando-o contra o
muro do Edifício Caiobá.
“A motorista não parou para prestar socorro, conta ele. Agradeço a um funcionário das
Casas Bahia que passava pelo local e chamou a

Deus, fale comigo
O homem sussurrou:
“Deus, fale comigo”.
E um passarinho cantou.
Mas o homem não ouviu..
Então, o homem gritou:
“Deus, fale comigo”.
E trovões e raios apareceram no céu.
Mas o homem não notou.
O homem olhou em volta e disse:
“Deus, deixe-me ver o Senhor”.
E uma estrela brilhante apareceu.
Mas o homem não percebeu.
O homem gritou:
“Deus, mostre-me um milagre”.
E uma vida nasceu.
Mas o homem não reparou.
Então, o homem clamou em desespero:
“Toque-me, Deus, e deixe-me saber
que o Senhor está aqui”...
Ao que Deus o tocou suavemente.
Mas o homem espantou a borboleta
que pousara no seu ombro.
Isso é um grande ensinamento
de que Deus está sempre à nossa volta,
nas coisas que nem imaginamos:
nas pequenas e simples, e nas grandes também.
Até na nossa era eletrônica e computadorizada.
O homem chorou:
“Deus, eu preciso da sua ajuda”.
E um e-mail chegou trazendo boas notícias
e palavras de encorajamento.
Mas o homem o deletou e continuou a chorar...
Não perca as bênçãos simplesmente
porque elas não estão “embrulhadas”
da maneira como você esperava.
Espere o inesperado!

Ivanir Noel Scandelai

polícia e o SAMU”. Internado no Hospital Padre
Albino foram constatadas luxação de ombro,
com cirurgia, fratura de úmero, com cirurgia e
inserção de placa de titânio, múltiplas escoriações, amputação total do hálux (dedão do pé
direito), perda de grande parte dos dentes e
corte profundo do lábio, com sua reconstrução.
Ele ficou internado 10 dias - três na UTI e sete
no quarto.
Ivanir conta que a recuperação foi dolorosa, sendo que ele teve que passar por etapas
de readaptações e cirurgias e tomar remédios
para combater infecção e dor. Ele lembra que
toda a equipe de atendimento de urgência, começando pelo SAMU, que lhe deu os primeiros
socorros e o levou ao hospital, a equipe médica e os funcionários da Unidade de Urgência
e Emergência do Hospital Padre Albino foram
precisos. “Recebi mais que tratamento; recebi
atenção, dedicação e profissionalismo. Dedico
a eles todo meu respeito e agradecimento”,
ressalta Ivanir.
Ivanir vai retomando sua vida normal aos
poucos, pois são inúmeras as sessões de fisiote-

Álbum de Família

rapia - sem previsão de alta, até a recuperação
total do movimento do braço, além de cirurgias
na boca para tratamento de gengiva e implantes de dentes. No entanto, diz que tem muita
força de vontade, otimismo e fé. “Fé nas pessoas
que me ajudaram, na minha esposa, que se dedicou a mim, e em Deus”, diz ele confiante.

Ditados populares na era da informática
l. Amigos, amigos, senhas à parte!
2. A pressa é inimiga da conexão!
3. Antes só do que em chats aborrecidos!
4. Arquivo dado não se olha o formato!
5. Diga-me qual a sala de chat que freqüentas
e te direi quem és!
6. Para todo bom provedor uma senha basta!
7. Não adianta chorar sobre o arquivo deletado!
8. Em briga de namorados virtuais, não se
mete o mouse!
9. Em terra oﬀ-line, quem tem 486 é rei!
l0. Hacker que ladra não morde!
l1. Mais vale um arquivo no HD do que dois
baixando!
l2. Mouse sujo se limpa em casa!
l3. Melhor prevenir que formatar!
l4. O barato sai caro e lento…
l5. Programa velho é que faz bom site…
l6. Quando a esmola é demais, o santo des-

confia que veio algum vírus anexado!
l7. Quando um não quer dois não teclam!
l8. Quem ama um 486, Pentium4 lhe parece!
l9. Quem clica seus males multiplica!
20. Quem com vírus infecta, com vírus será
infectado!
21. Quem envia o que quer, recebe o que não quer!
22. Quem não tem banda larga, caça com modem!
23. Quem nunca errou, que aperte a primeira tecla!
24. Quem semeia e-mails, colhe SPAM.
25. Quem tem dedo vai a Roma.com !
26. Um é pouco, dois é bom, três é chat!
27. Vão-se os arquivos e ficam os back-ups!
28. Não deletei, não sei quem deletou e tenho
raiva de quem deleta!
29. O back-up morreu de velho!
30. É nos menores chips que se encontram as
melhores informações
31. Vírus no HD dos outros é refresco!

JULHO - DATAS COMEMORATIVAS
02 – Dia do Hospital e do Bombeiro
04 – Dia Internacional do Cooperativismo
08 – Dia do Panificador
09 – Dia do Soldado Constitucionalista
10 – Dia Mundial da Lei, da Saúde Ocular, da Pizza e do Truco
11 – Dia Mundial da População
12 – Dia do Engenheiro Florestal
13 – Dia do Engenheiro Sanitarista e Mundial do Rock
14 – Dia Nacional do Enfermo, da Liberdade de
Pensamento e do Propagandista de Laboratório
15 – Dia do Comerciante

17 – Dia da Proteção de Florestas
18 – Dia Nacional do Trovador
19 – Dia Nacional do Futebol e da Caridade
20 – Dia da Amizade e Panamericano do Engenheiro;
aniversário da chegada do homem a Lua (1969)
23 – Dia do Guarda Rodoviário
25 – Dia do Colono, do Escritor e do Motorista
26 – Dia dos Avós
27 – Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de
Trabalho, do Despachante e do Motociclista
28 – Dia do Agricultor
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“O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem
o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer”.
Albert Einstein

Você gosta de queijos?

Queijo gruyère
Também de origem suíça (copiado em todo
o mundo), o queijo gruyère é menor que o emmenthal e os buracos são pequenos e em menor
quantidade. Seu sabor é mais forte do que o emmenthal e sua textura mais cremosa. É fabricado com leite cru de vaca e cada peça tem de 20
kg a 45 kg. A casca natural é dura, seca e de cor
castanho-ferrugem. A textura do queijo é ligeiramente granulosa, densa e compacta (ao mesmo
tempo é flexível). Esta densidade é a responsável pela sua excelente capacidade de derreter
ao gratinar. Este queijo apresenta um sabor bem
complexo: no primeiro momento, frutado, mas
em seguida percebe-se um sabor de nozes. O
queijo gruyère tem coloração amarela, um pouco mais escura que a do emmenthal.
Como usar
Ótimo para gratinar, ralar e no preparo da
fondue. Experimente incluí-lo em sanduíches
quentes (misto ou bauru), em legumes gratinados, em sopas (como na sopa de cebola) e molhos à base de queijo. Experimente preparar filé
de frango recheado com fatias de gruyère e presunto, depois empanado e frito.
Queijo grana
Grana é o nome genérico dos queijos duros
e granulosos que tiveram origem no Vale do
Rio Pó, na época do Império Romano. Trata-se
de um queijo frutado, de sabor excelente e que
deve ser maturado por pelo menos 12 meses.
Os granas mais famosos (protegidos pela DO denominação de origem) são o Grana Padano e
o Parmiggiano Reggiano. Tanto um como outro
são conhecidos no Brasil como parmesão.
Grana Padano
Proveniente de Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna, Veneto e Trentino, o grana padano
é um queijo duro, elaborado com leite cru de

vaca e tem a forma de um tambor, pesando de
24 kg a 40 kg. Apresenta uma casca muito dura,
de cor amarelo forte, de textura lisa, grossa e,
normalmente, oleosa.O grana padano deve ter
um gosto fresco frutado e doce (lembrando abacaxi). Um verdadeiro grana padano e em boas
condições de armazenamento deve ter um gosto suave e jamais ser amargo. A parte interna
do queijo deve ter uma cor amarelo-claro e de
textura dura.
Queijo pecorino
Pecorino é o nome genérico que se dá aos
queijos feitos exclusivamente com leite de
ovelha. De origem italiana, tem características
específicas dependendo da região e da forma
como é produzido (os diferentes tamanhos dos
grânulos, o tempo de maturação, o tipo de leite
empregado e as misturas de leite). Trata-se de
um queijo com boa capacidade de conservação.
Há o pecorino fresco, o semicurado, o doce e o
pepato (com adição de pimenta). À medida que
o queijo fica mais curado, é usado para ralar. As
variações mais famosas são o Pecorino Romano,
o Sardo e o Toscano.
Pecorino Romano
Da região de Lazio e Sardenha, trata-se de
um queijo duro produzido com leite cru de ovelha, tem a forma de um tambor, pesando de 22
kg a 33 kg. A casca é dura e lisa e tem uma cor
que varia com a idade do queijo, começando
pelo palha, passando pelo amarelo-claro até o
castanho-escuro. A textura do queijo é granulosa. Demora de 8 a 10 meses para maturar, período que desenvolve seu sabor: salgado e picante,
que se torna cada vez mais robusto à medida
que se torna mais maduro.
Pecorino Sardo
Da região da Sardenha, é feito com leite cru
de ovelha. Menor que o romano, tem forma cilíndrica e pesa de 1 kg a 4 kg. A casca é dura e
lisa e sua cor varia com a idade, começando pelo
palha até o castanho-avermelhado-escuro. A
textura é granulosa e o sabor é de nozes e ervas.
Há dois tipos de pecorino sardo, o doce (maturado de 20 a 60 dias, pesa de 1 kg a 2 kg e tem a
massa branca e firme), com sabor delicado e não

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA
• Para engrossar o feijão que ficou aguado,
acrescente uma mistura de água e maisena.
• Quando preparar omeletes ou suflês, adicione
uma pitada de fermento em pó aos ovos batidos.
Assim, eles renderão muito mais.
• Se a cozinha estiver com cheiro forte de fritura,
encha um copo com vinagre e coloque-o sobre a
geladeira ou armário.
• Para o bife à milanesa ficar com aquela casquinha crocante, você deve passar os bifes na

farinha de trigo, depois nos ovos batidos e por
último na farinha de rosca.
• Retire a maionese que sobrou no fundo do vidro espremendo o suco de meio limão. A mistura
dará um ótimo molho para saladas.
• Se você fritou peixe e sobrou muita gordura,
passe por um filtro para reter as impurezas. Pingue algumas gotas de limão e deixe esquentar
um pouco. O óleo não ficará com cheiro nem
com gosto de peixe.

picante, e o maduro (maturado por até 1 ano),
que é mais duro, seco e com textura bem granulosa. Seu sabor é salgado e picante.
Pecorino Toscano
Da região da Toscana, trata-se de um queijo duro produzido com leite cru de ovelha, tem
forma cilíndrica e pesa de 1 kg a 3 kg. A casca
varia do palha até o castanho, podendo chegar
ao preto (pecorino toscano crosta nero). Entre
os pecorinos é o menor e o que tem maturação
mais rápida. Quando jovem, o pecorino toscano
é frutado, aromático, com textura flexível e sabor de nozes e caramelo.
Como usar
Ralado e servido em massas ou risotos, no
preparo de molhos e em saladas (ralado na parte mais grossa do ralador). Na cozinha siciliana é
usado no preparo das clássicas e deliciosas sardinhas frescas recheadas com uma pasta de alho
e pecorino e marinadas em louro.
Continua na próxima edição.

C U L I N Á R I A

Frango escondido
1 porção
Ingredientes
- 1 filé de frango (100 g)
- sal e pimenta do reino à gosto
- 1/2 xícara (chá) de folhas grandes de espinafre
- 4 colheres (sopa) de vinho branco
- 1 colher (sopa) de molho de soja
- 1 colher (sopa) de amido de milho
Modo de preparo
Numa frigideira anti-aderente, doure o filé
de frango dos dois lados. Tempere com sal e
pimenta do reino (dos dois lados). Quando
estiver bem dourado, cubra o filé com as folhas de espinafre. Regue com o vinho. Tampe
e deixe em fogo baixo, até as folhas murcharem. Em seguida, retire o filé coberto de espinafre e coloque no prato. Na mesma frigideira, adicione o amido de milho dissolvido
no molho de soja, um pouco de água e deixe
reduzir rapidamente para fazer o molho. Sirva
o frango escondido regado com esse molho
e acompanhado de batatas fatiadas cozidas.
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HPA vai à praça para orientar população
sobre queimaduras
No dia 6 de Junho foi comemorado o Dia Nacional do Queimado.
Para marcar e data e principal-

mente devido ao grande número de queimaduras ocorridas na
região, a Unidade de Tratamento
de Queimados (UTQ) do
Divulgação
Hospital Padre Albino
orientou a população
sobre os cuidados e prevenção de queimaduras.
A atividade foi desenvolvida no próprio dia 6, na
Praça Monsenhor Albino
(Praça da Matriz), das
9h00 às 12h00, com distribuição de folhetos educativos e orientações de
Crianças são orientadas na praça sobre queimaduras

médicos, enfermeiros, auxiliares
e técnicos de enfermagem e integrantes da Liga de Cirurgia Plástica
do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino.
No dia 04, às 10h30, Dr. Eduardo
Carlos da Silveira Mendes Júnior,
médico responsável pela UTQ do
hospital, foi entrevistado sobre o
assunto na Rádio Bandeirantes,
no Programa do Gui, e no dia 05,
às 11h00, juntamente com a Enfermeira Ana Lúcia dos Santos, esteve
na Rádio Ondas Verdes, no programa da jornalista Mara Gabas.

MEIO AMBIENTE
A Comissão de Reciclagem do
Hospital Padre Albino, preocupando-se com a preservação do
meio ambiente, realizou, no dia
05 de junho, com a colaboração
da Profª Dirce Gimeniz, atividades e dinâmicas com os funcionários, destacando a importância
de reciclar.
A atividade foi realizada em
comemoração ao Dia Mundial do
Meio Ambiente, 5 de junho.

AVOFPA precisa de voluntários para seu bazar
Divulgação

no próprio bazar ou entrar em
contato pelo fone (17) 3531.3034.
DOAÇÕES
A AVOFPA recebeu da Unidade do Senac de Catanduva roupas,
agasalhos e calçados, fruto de uma
campanha feita pela entidade junto aos seus alunos. Parte das roupas serão doadas para os pacientes

Bazar da AVOFPA precisa de doações e voluntários

A Associação de Voluntários da
Fundação Padre Albino (AVOFPA)
continua realizando seu bazar,
na esquina das ruas Maranhão e
Manaus, em Catanduva. No bazar
podem ser encontradas roupas,
calçados e bijuterias feitas pelos
voluntários a preço único, R$ 5,00.
Irmã Ana Maria Custódio, presidente da Associação, informou
que precisa de doações de calça
masculina. Com a renda do bazar
já foram adquiridas duas tevês de
21 polegadas para setores do Hospital Escola Emilio Carlos. Ela agradece as pessoas que estão colaborando, com doações de roupas e
calçados, assim como os senhores
Roberto e Antonio Simielli, que
cederam o local para realização

do bazar.
Após as reuniões de treinamento realizadas dias 21 e 28 de
maio, das 15h00 às 17h00, no anfiteatro da Fundação, receberam
jalecos azuis e já iniciaram seu trabalho as voluntárias Rosa Maria
Tanaka, Josefa Graminha Beganossi, Fátima Aparecida Monteleone
e Ondina Gonçalves da Silva, além
de Aparecida Oliveira de Carvalho
Horácio e Teresa Cristina D`Epiro,
que ficam na recepção do bazar.
Irmã Ana Maria precisa de voluntárias para o bazar, principalmente no período da manhã. “Se
tiver alguém disposto a doar seu
tempo e trabalho por esta causa
eu agradeço”, frisou. As pessoas
interessadas podem comparecer

HPA participa de Mutirão
de Mamografia
O Hospital Padre Albino participou do Mutirão de Mamografia que a
Secretaria de Estado da Saúde realizou dia 30 de maio.
O Centro de Diagnóstico por Imagem do HPA atendeu 240 mulheres
de Catanduva, Pindorama e Palmares Paulista. A realização da mamografia é importante para o diagnóstico e tratamento precoce do câncer
de mama e fundamental para aumentar as chances de cura da doença.

dos hospitais que necessitarem e
parte irá para o bazar.
Os agricultores Pedro Tonon,
da cidade de Itajobi, e Edson
Valderrama, de Nova Cardoso,
doaram à Associação, respectivamente, duas caixas de limão, duas
caixas de tangerina e várias abóboras, e duas caixas de lima, que
foram destinadas ao Serviço de
Nutrição e Dietética.

VISITA Ronald McDonald,
personagem símbolo da rede
McDonald´s, visitou o Hospital
Padre Albino dia 21 de maio.
Durante uma hora, das 15 às 16
horas, ele percorreu a Pediatria,
a Unidade de Tratamento de
Queimados e a Unidade de Urgência e Emergência encantando
e fazendo a alegria das crianças
(e adultos) internadas.

Divulgação

12ª SIPAT
O Hospital Padre Albino realizou dias 22, 23 e 24 de junho no
anfiteatro da Fundação, a sua 12ª
SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho.
A Semana foi aberta dia 22
com a atividade “Risco biológico”,
desenvolvida em todos os setores
do hospital das 7h00 às 17h00.
No dia 23, após a abertura oficial, as fisioterapeutas dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos
Renata Rocha e Flávia Natalício
falaram sobre Ergonomia e Humanização, às 8h30, e a Profª Juliana
Mossambani sobre A importância
da atividade física, a partir das

9h30. No dia 14, Dr. Durval Ribas
Filho, nutrólogo e endocrinologista, às 8h00, falou sobre Os indicativos nutricionais que previnem as
doenças crônicas e degenerativas
e às 14h00, o tema foi Motivação
x sexualidade, pela Drª Márcia Regina Rebelatto, ginecologista, obstetra e sexóloga.
A Semana foi encerrada às
15h00 com a premiação da frase
vencedora da SIPAT, “Segurança no
trabalho não se discute, praticase!” do funcionário Moisés Antonio
Francisquetti, e concurso das apostas de bombons. Houve sorteio de
brindes após todas as palestras.
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FIPA realiza III Encontro de Extensão

Divulgação

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizaram dia 29
de maio, no Campus I, a partir das
19h30, o III Encontro de Extensão.
O Encontro, de acordo com a
Coordenadora do Núcleo de Extensão (NEXT) das FIPA, Simone
Roque Mazoni, teve por objetivo
apresentar o Núcleo, as atividades
extensionistas em desenvolvimen-

to, as propostas para 2009, os resultados dos projetos de impacto
no ano de 2008, incluindo o relato
de experiência do Programa “Vamos ao Meio”, desenvolvido no
Vale do Jequitinhonha (MG).
As atividades de extensão
(programas, projetos, eventos,
cursos e prestações de serviços)
foram desenvolvidas por docen-

tes, acadêmicos e
professores/profissionais convidados,
financiadas
pela
própria instituição
e por parcerias
com a iniciativa privada ou pública e
estão nos quadros
a seguir.

Na abertura do Encontro, o
NEXT homenageou a Profª Márcia
Maria Anselmo Correa, do curso
de Enfermagem, com uma placa de
prata, pelo trabalho de responsabilidade social desenvolvido, o Programa Vamos ao Meio-Vale do Jequitinhonha, que recebeu, em 2008, o
prêmio “Cidadania Sem Fronteiras”,
instituído pelo Instituto da Cidadania Brasil e pelo SEMESP – Sindicato
das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior

no Estado de São Paulo. Profª Márcia fez um breve relato do trabalho
desenvolvido e da importância do
prêmio recebido.
No Encontro foram informadas
as atividades de responsabilidade
social que serão desenvolvidas
em 2009 pelos cursos de Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem e Medicina. Em
seguida, cada curso destacou uma
de suas principais atividades de
extensão de 2008: International

Federation of Londrina Medical
Students (IFLMS) – Intercâmbio
– curso de Medicina; Informática
inclusiva para Deficientes Visuais
– curso de Administração; Conhecendo seus direitos: Direito do Deficiente Físico – curso de Direito;
Educação em Saúde à comunidade de Catanduva – Hipertensão e
Diabetes – curso de Enfermagem
e Mostra Discente de Ginástica e
Dança – curso de Educação Física.
Fátima Bianchi, aluna do pro-

Profªs Jussara Sperandio (à esquerda) e Márcia Correa:
homenagem pelo trabalho de extensão premiado

jeto “Informática inclusiva para deficientes visuais”, em depoimento
que emocionou a todos, disse que
“adorava os sábados de manhã”,
pois tinha aula de informática, que
estava proporcionando a ela novas
oportunidades.
Cerca de 180 pessoas participaram do evento, incluindo Diretoria
Geral das FIPA e da Fundação, conselheiros, autoridades, docentes,
acadêmicos, funcionários e comunidade externa.

Lançada a revista da Medicina
na tinha sido muito importante,
já que no seu início havia sido
inaugurada a Unidade Didática e
de Pesquisas Experimentais e no
seu final acontecia o lançamento
da revista, no ano em que se comemora os 40 anos de fundação
da FAMECA.
A Editora da revista, Profª
Maria Luiza Nunes Mamede
Rosa, lembrou da revista anterior, a Klinikos, cuja prioridade
era para relatos da área clínica.
Com a evolução e qualificação do
corpo docente, interessados na
pesquisa, explicou, foram necessários modificar o estilo
da revista e o seu nome.
Ressaltou que o Conselho
Editorial é formado por
professores doutores, que
o Conselho Científico foi
composto com professores de fora da instituição
e que a revista pretende
reunir artigos científicos
de professores das FIPA
Imprensa/FPA

O curso de Medicina lançou
no último dia 19, no anfiteatro da
Fundação Padre Albino, às 19h00,
o primeiro número de sua revista,
Ciência, Pesquisa e Consciência.
Na solenidade, o Diretor Geral
das FIPA, Dr. Nélson Jimenes, disse
que o lançamento deste primeiro
número da revista é um marco para
a integração das faculdades, parabenizando sua editora e o Núcleo
de Editoração de Revistas das FIPA.
O Coordenador do curso de
Medicina, Dr. José Alves de Freitas, agradeceu a todos pela colaboração, lembrando que a sema-

A revista Ciência, Pesquisa e Consciência.

voltados à área da saúde.
Prof. Marino Cattalini, Coordenador do Núcleo de Editoração de
Revistas, falou da sua alegria pela
revista, exaltando sua qualidade
gráfica e conteúdo, e ressaltou
que com ela todos os cursos das
FIPA já lançaram um número neste ano. A revista Ciência, Pesquisa e Consciência traz onze artigos,
sendo nove originais, um de revisão e um relato de caso. Com tiragem de 500 exemplares, a revista
é anual e sua distribuição gratuita.
Ao lançamento compareceram
também o presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação, Dr.

Geraldo Paiva de Oliveira, docentes
e alunos do curso de Medicina.
CURSO
Após o lançamento da revista,
o Núcleo de Editoração de Revistas
(NER) promoveu o I Curso de Metodologia de Pesquisa, dirigido aos
docentes das FIPA.
Na sexta-feira foi ministrado o
curso Técnicas qualitativas em pesquisa, pelo Prof. Dr. Egberto Turato,
da Unicamp. No dia 20, sábado, a
partir das 8h30, o curso Técnicas
quantitativas em pesquisa, pelo Prof.
Dr. Luís Aparecido Milan, da UFSCar.

Participação em Jornadas
As enfermeiras Silvia Andréia Terrão Brizoti e Setuka Tereza Nose
Araújo representaram o Grupo de Curativos do Hospital Escola Emílio
Carlos na VII Jornada de Coloproctologia e III Jornada de Estomas e Feridas, realizadas dias 14, 15 e 16 de maio na Sociedade de Medicina e
Cirurgia de São José do Rio Preto.
Na sessão de pôsteres das Jornadas foi exposto o trabalho “Cicatrização de lesão traumática”, de autoria das enfermeiras.
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Direito discute mudanças na estrutura
familiar e seus reflexos jurídicos
Dia 22 de maio último, o curso
de Direito promoveu um debate
público para discutir a atual estrutura familiar e seus reflexos no
âmbito jurídico.
O debate reuniu o Coordenador
do curso, Prof. Donizett Pereira, os
professores Dr. Vinícius Pinheiro,
Dr. Fernando Emanuel Mourão e
Dr. Marcos Antonio Escobar, assim
como as psicólogas Marina Hernandes Ferreira, que atua junto ao Programa Saúde da Família na Unidade
Básica de Saúde “Alcione Nasorri”,
no Solo Sagrado, e Camila Cale-

ra, que atua no Programa Jovem
100%, da Vila Celso.
O coordenador do curso, Prof.
Donizett Pereira, informou que o
debate foi o primeiro de um ciclo
que se estenderá pelos próximos
meses, em complemento aos estudos curriculares. “O debate oferece aos alunos oportunidade de
vivenciar, conhecer e discutir o papel dos agentes sociais que atuam
na cidade de Catanduva e que, na
mais das vezes, refletem na tomada de decisões pelo Poder Público”, ressaltou.

Os alunos do curso, de
acordo com Prof. Donizett,
lotaram o salão de audiências, onde foi realizado o
evento, e participaram
ativamente do debate,
proporcionando proveitosa interação entre o corpo
docente e discente.

Divulgação

O debate foi o primeiro de um ciclo

Missa ao cadáver desconhecido

Professor lança livro
Dia 30 de maio, às 10h30, no
Campus I, foi lançado o livro “Crítica da igualdade jurídica: contribuição ao pensamento jurídico
marxista”, de autoria de Celso Naoto
Kashiura Júnior, professor de História do Direito e Sociologia Jurídica do curso de Direito.
Resultado de sua dissertação
de mestrado, defendida em agos-

to de 2008 junto à Faculdade de
Direito da USP, o livro foi publicado pela editora Quartier Latin. Na
cerimônia de lançamento, Prof.
Kashiura Júnior agradeceu a professores, funcionários e alunos e
enalteceu as qualidades do curso
de Direito das FIPA. Logo após, os
presentes participaram de um coquetel.

Faculdade da Terceira Idade
faz passeio cultural
As alunas da Faculdade da 3ª
Idade do curso de Educação Física,
em parceria com a APEOESP – Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo,
estiveram nos dias 29, 30 e 31 de
maio último na cidade de Águas de
São Pedro.
A Coordenadora da faculdade,
Profª Neuza Mattos, disse que o
objetivo foi o de proporcionar às
alunas um passeio voltado ao lazer

e cultura. De acordo com ela, as
alunas visitaram os pontos turísticos da cidade, assistiram a palestra
de um termologista, que explicou
o teor medicinal e fez indicações
terapêuticas das águas, e a uma
apresentação folclórica do grupo
de Rio Claro, quando dançaram e
se divertiram ao som de diversos
ritmos, participando também de
serestas e atividades recreativas
pelos parques.
Divulgação

Alunas da 3ª idade: passeio voltado ao lazer e a cultura

Neder Abdo e Cibelle Rocha Abdo. Também
participaram
professores, funcionários, a Coordenadora Pedagógica das
FIPA, Profª Dulce
Vendruscolo, e o presidente da Diretoria
Administrativa
da
Fundação, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira.
A missa é realizada num momento em que os alunos já estão
familiarizados com os instrumentos de ensino dos cursos e mais
conscientes das questões que envolvem vida e morte. Ela objetiva a
reflexão sobre os valores espirituais
e de reverência àqueles, esquecidos pela sociedade em vida, que
servem seus corpos como campo
de estudos para os estudantes.

Imprensa/FPA

As disciplinas de Anatomia e
Histologia do curso de Medicina
promoveram dia 28 de maio, às
8h30, no Laboratório de Anatomia, no Campus Sede, a missa ao
cadáver desconhecido.
Celebrada pelo Pe. Rosinei
Pessini, a missa contou com a participação dos alunos dos primeiros anos dos cursos de Educação
Física, Enfermagem e Medicina e
foi coordenada pelos professores

Medicina promove curso
Fundamentos em Medicina Intensiva
O curso de Medicina promove
dias 25 e 26 de julho próximos, no
Campus Sede, no Hospital Escola
Emílio Carlos, o curso “Fundamentos em Medicina Intensiva (FCCS)”,
destinado a médicos, enfermeiros e
fisioterapeutas.
Os interessados devem fazer

suas inscrições com a Sra. Tânia B.
Menegoli, fone 17- 3531.3229. O
curso é organizado pela AMIB (Associação de Medicina Intensiva
Brasileira) e Área do Conhecimento
em Medicina Intensiva/Urgência e
Emergências Médicas do curso de
Medicina das FIPA.

Museu recebe muitas visitas
O número de visitas ao Museu
Padre Albino vem aumentando.
São alunos de escolas da cidade e
também jornalistas, a fim de concluir trabalhos e esclarecer dúvidas sobre a história da cidade.
“É bom lembrar que tanto as
visitas quanto as pesquisas são
monitoradas e o que se tem notado é um grande interesse e participação dos alunos pelas visitas,
sendo os mesmos os maiores di-

vulgadores dessa valiosa instituição catanduvense mantida pela
Fundação Padre Albino”, ressalta
Prof. Sérgio Bolinelli, diretor do
Museu.
O Museu Padre Albino, na Rua
Belém, 647, esquina com Rua Ceará, funciona de 2ª à 6ª feira, das
7h00 às 17h00, e aos sábados,
das 7h00 às 11h00. As visitas podem ser agendadas pelo fone (17)
3522.4321. A entrada é franca.
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Administração debate realidade das
micro e pequenas empresas
O curso de Administração promoveu dia 06
de junho, às 9h00, no Campus I, o 4º Encontro
de Micro e Pequenos Empresários da Região de
Catanduva.
No Encontro foram apresentadas a realidade das micro e pequenas empresas de Catanduva e Região, os trabalhos e os serviços
oferecidos pelas entidades associativas e de
apoio aos micro e pequenos empresários. Os

participantes ouviram depoimentos de micro
e pequenos empresários sobre a realidade de
mercado para o profissional de Administração e
o desenvolvimento das suas atividades.
Germano Braga Bianchini e Ivo Pinfildi Júnior apresentaram, respectivamente, os serviços oferecidos pela ACE – Associação Comercial
e Empresarial de Catanduva e Sincomércio,
Wilson César Alves de Toledo, agente de crédito

Festa Caipira do Colégio de Aplicação
O Colégio de Aplicação promoveu dia 06 de junho, a partir
das 18h00, a sua Festa Caipira,
com inúmeras atrações.
Com a presença de mais
de mil pessoas, a festa proporcionou aos alunos, pais e convidados, danças, quermesse e
barracas com comidas típicas.
A aluna Ana Clara Gomes Balbino, do 4º ano B, foi coroada
Rainha da Festa, sendo Princesas, Letícia Belentani Fabrício,
do Jardim I, e Nicole de Almeida Valle, do 1º ano A.

Divulgação

do Banco do Povo, as linhas de crédito para os
micro e pequenos empresários, o aluno Thiago
Pereira, os serviços oferecidos pelo Posto de
Atendimento do Sebrae Catanduva, os alunos
do 3° ano de Administração Cedenir Zanirato
e Thales Baldan, pesquisa com a realidade das
micro e pequenas empresas de Catanduva e
região, os empresários Carlos Eduardo Zirondi,
proprietário do Posto Xisto, e Roseli Boragina
Lobrito, proprietária da empresa Foto & Cia.,
falaram sobre a realidade de suas empresas.
A organização do evento, que teve a participação de mais de 160 pessoas, entre alunos, representantes de organizações e público de interesse,
foi dos alunos 2º ano A e B do curso de Administração, com coordenação do Prof. Cleber Peres e
apoio da Faeca Junior – Empresa de Consultoria.

IV Vivência de Pesquisa

Mais de mil pessoas compareceram à festa

Educação Física participa de feira das
profissões em Novo Horizonte
O curso de Educação Física participou dia 29
de maio da 1ª Feira das Profissões do Colégio
Santa Rita, na cidade de Novo Horizonte.
A palestra aos alunos interessados no curso
de Educação Física teve duração de 60 minutos e foi ministrada pela Profª Janaina Rogante Huck, Técnica do Laboratório de Fisiologia e
Avaliação Física. Através de apresentações do
vídeo institucional, de imagens do Festival de
Ginástica e Dança, entre outras, Profª Janaína
falou dos projetos e atividades que o curso oferece anualmente aos alunos. Ela ainda esclareceu dúvidas e falou das perspectivas de mercado da área de Educação Física.

Divulgação

O curso de Administração promoveu dias
16 e 30 de maio, no Campus I, a IV Vivência de
Pesquisa em Administração.
No dia 16, das 13h00 às 15h00, Profª Vera
Lúcia Lopes Spina falou sobre “Normas Técnicas” e das 15h20 às 17h00, o tema foi “Redação
Científica”, pela Profª Luciana Prudente Guiotti.
No dia 30, das 13h00 às 15h00, “Análise
de Dados”, pelos professores Vera Lúcia Lopes
Spina e Nilson Mozas Olivares, e das 15h20 às
17h00, “Redação Científica de Artigos”, pelos
professores Nilson Mozas Olivares e Luciana
Prudente Guiotti.

Treinamento de liderança

Profª Janaína (primeira à esquerda) com alunos na
Feira de Profissões

A Empresa Support Assessoria Empresarial
promoveu de 16 de abril a 29 de maio um treinamento sobre Liderança aos funcionários (Coordenadores) da Fundação Padre Albino.
Ministrado pelos técnicos Silvio Flório, Marilú Rodrigues e Mariana Lima, o treinamento,
com a participação de aproximadamente 100
funcionários, teve carga horária de 12 horas.

Ensino a Distância terá vestibular em julho
A Fundação Padre Albino recebe até dia 09
de julho inscrições para o Processo Seletivo de
Inverno para os seus cursos do Ensino a Distância. O vestibular será no dia 12, domingo,
às 10h00, no Colégio de Aplicação (Colégio Catanduva), o resultado divulgado no dia 23 e as
aulas terão início no dia 03 de agosto.
De acordo com a Profª Tânia Mazinini Pimentel,
diretora do Colégio de Aplicação, os cursos oferecidos são Processos Gerenciais e Gestão Ambiental,
ambos tecnológicos, no turno noturno, 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 apenas uma vez por semana.

Mais informações pelo fone (17) 3522-4177
ou www.unoparvirtual.com.br A Fundação Padre
Albino oferece os cursos em parceria com a UNOPAR/Universidade Norte do Paraná.
PALESTRA
Dia 27 de maio, às 19h30, no Colégio de Aplicação, pólo do Ensino a Distância (EAD) da Fundação Padre Albino, foi promovida uma palestra
à cargo do Engº Carlos Augusto Calixto Lapera,
Secretário do Meio Ambiente e Agricultura do
município de Catanduva, aos alunos do curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental.

Na palestra o secretário abordou vários temas, entre eles história da formação da secretaria e seu atual cronograma, Projeto Lixo Mínimo,
projetos para despoluição de rios e córregos,
conservação de APPs, matas ciliares, projeto de
melhorias do zoológico, com melhor aproveitamento da área, revitalização do viveiro municipal,
fiscalização da paralisação do antigo lixão e sua
mitigação, acompanhamento do aterro sanitário
com fotos das fases de implantação.
Carlos Lapera informou aos alunos que todas
essas medidas são tentativas de alcançar notas
para Catanduva e, consequentemente, o selo de
“Município Verde”.
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.- Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495. - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689. - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA
•Dr. José Luís Sampaio Martins
Rua Manaus, 810. - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137. - Fone: 3522 2383
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190. - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497.
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
•Dr. Wanderley Batista Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063. - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristina Z. Giocondo
Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522-1179
CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.
Fone: 3522 3166
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658. - Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide

•Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1.405. - Fone: 3524 4809
GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689.
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495. - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959. - Fone: 3522 6684
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA
•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Olinda, 620. - Fone: 3522 1207

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195. - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416. - Fone: 3521 1970
MEDICINA DO TRABALHO
INSMED
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 4930
NEFROLOGIA
•Dra. Luciana S. Devito Grisotto
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830.
Fone: 3522 5586

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3522 4566 – 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673. - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939. - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436
PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fone: 3523 2223

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

fia e potenciais evocados auditivo e visual.

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

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

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

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

•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502. - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento

•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909.
Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA
E LENTES DE CONTATO
•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289. - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963. - Fone: 3522 4070
•Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625. - Fone: 3522 1116
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Antônio Carlos Alonso Braido
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263
•Dr. Ricardo Zupirolli
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA
•Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269.
Fones: 3522 5396 – 3522 5397
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586. - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin
Rua 13 de Maio, 1.143.
Fone: 3522 4269

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Manaus, 789. - Fone: 3522 3899
REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 4907
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
Dr. Ronaldo Nami Pedro
Rua Cuiabá, 413. - Fone: 3522 1369
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850. - Fone: 3523 2511
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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Enfermagem comemora Dia Mundial
do Meio Ambiente
O curso de Enfermagem elaborou uma programação para comemorar o Dia Mundial do Meio
Ambiente (05 de junho) realizada
dias 08 e 09.
No dia 08, às 8h00, no saguão
do 1º andar do Campus Sede das
FIPA, no Hospital Escola Emílio
Carlos, foi aberta a exposição de
fotos das visitas técnicas realizadas pelos alunos da 1ª série às

Estações de Tratamento de Água e
Esgoto de Catanduva e Novo Horizonte. Às 19h00, na sala de aula
da 1ª série do curso de Medicina,
Prof. Nélson Lopes Martins, membro do Conselho de Curadores da
Fundação e vereador do município de Catanduva, fez a palestra
Projeto de reaproveitamento do
óleo vegetal de cozinha para a fabricação de biodiesel; às 20h00,
Imprensa/FPA Carlos Alberto Calixto Lapera, Secretário Municipal do Meio Ambiente e
Agricultura de Catanduva,
falou sobre as atividades
desenvolvidas pela Secretaria.
No dia 09, na sala de
aula
da 1ª série do curso
Prof. Nélson Martins: reaproveitamento do óleo
de Enfermagem, às 8h00,
vegetal de cozinha

Meio Ambiente: Hospital Emílio
Carlos realiza atividades
O Grupo de Reciclagem e Mercúrio do Hospital Escola Emílio
Carlos realizou duas atividades
para comemorar a Semana do
Meio Ambiente, dirigida a todos
os funcionários do hospital, nos
dias 17 e 18 de junho.
Dia 17, na sala de espera do
Ambulatório de Ortopedia, o
Enfermeiro João César Jacon falou sobre o Projeto Mercúrio, às
11h00 e às 14h00. No dia 18, no
mesmo local, às 10h00 e às 14h00,
houve oficina de reciclagem com a
Profª Dirce Aparecida Gimeniz.
Em sua oficina, Profª Dirce
procurou conscientizar os fun-

cionários sobre a importância da
preservação da natureza. “Nada
se joga, tudo se aproveita, tudo se
transforma”, disse ela, mostrando
o que se pode fazer com material
reciclável.
Usando garrafas pet de vários
tamanhos, caixas de leite, de ovos
e de pizza e latas variadas ela ensinou os funcionários a fazer brinquedos – carrinhos, bonecas de
lata e de plástico, perna de lata,
vai e vem, dominó gigante, jogo
de encaixe, fantoche, instrumentos musicais e utilitários – porta
lápis e caneta, porta treco, cofrinhos, entre muitos outros.

XIII SIPAT
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do Hospital Escola Emílio Carlos e o Serviço Especializado em Segurança
e Medicina do Trabalho (SESMT)
da Fundação Padre Albino, realizaram dias 27 e 28 de maio, a XIII
SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho.
Antes do início da palestra de
abertura a funcionária Rosinei de
Lourdes Mandelli de Paula, do
Serviço de Higiene e Limpeza, recebeu o prêmio de R$ 100,00 por

ter sido vencedora do concurso de
frases promovido pela CIPA. Sua
frase foi “Segurança em todo lugar
é acidente zero no placar”.
As palestras foram ministradas a partir das 14h00, na sala de
espera do Ambulatório da Ortopedia. No dia 27, o médico Jaime
João Jorge falou sobre “Drogas lícitas” e no dia 28 o tema foi “A importância da vacinação para trabalhadores em estabelecimentos
de saúde”, pela Enfermeira Karina
Martins Molinari Morandin.

Renata Guedes Vianna,
Imprensa/FPA
Engenheira de Segurança
do Trabalho da Fundação
Padre Albino, falou sobre
Resíduos sólidos; às 9h00,
Sérgio Henrique Rezende
Crivelaro, da Secretaria do
Meio Ambiente do município de Novo Horizonte, falou sobre Equilíbrio
Sérgio Crivelaro: equilíbrio pessoal x meio ambiente
pessoal x meio ambiente.
A programação foi encerrada às de cozinha para a fabricação de
10h00, com a palestra Projeto de biodiesel, pelo Prof. Nélson Lopes
reaproveitamento do óleo vegetal Martins.

Visitas técnicas
Alunos da 1ª série do curso de
Enfermagem matutino, acompanhados da docente da disciplina Ecologia
e Saúde, Profª Antonia de Fátima
Zanchetta Serradilha, fizeram visitas
técnicas à Estação de tratamento de
água e esgoto, ao projeto de reciclagem de lixo e Estação de transbordo
de resíduos sólidos domiciliares do
município de Novo Horizonte dia 26
de maio, das 8h00 às 12h00.
Profª Fátima Serradilha disse que
os objetivos das visitas foram estimular o aluno a compreender e lidar
com questões relacionadas à água,
esgoto e lixo, buscando contribuir
para uma melhor qualidade de vida.
Dia 31 de março, das 8h00 às
12h00, os alunos visitaram os poços
de captação e reservatórios de água
do município de Catanduva, a estação elevatória de esgoto da Vila Soto,
o laboratório de análises da água distribuída no município e as obras do
aterro sanitário. Cilmar José da Silva
Braz, Chefe do Departamento de

Água e Esgoto da Superintendência
de Água e Esgoto de Catanduva –
SAEC – acompanhou os alunos e deu
todas as informações técnicas.
Dia 03 de junho, alunos, professores e funcionários do curso de
Enfermagem, com apoio das FIPA,
participaram da Hospitalar 2009, em
São Paulo.
A Coordenadora do curso, Profª
Jussara Sperandio, informou que a
Hospitalar é a maior e mais completa mostra de produtos, equipamentos e serviços para atendimento de
hospitais, laboratórios, clínicas, consultórios médicos e odontológicos.
“É uma oportunidade única de conhecer “in loco”” o que tem de mais
atual para o atendimento em saúde”,
disse. Ela frisou que os alunos da Enfermagem sempre participam de
eventos importantes para a atualização profissional.
A primeira visita técnica à Hospitalar do curso de Enfermagem foi
realizada em junho de 2007.

Reforma de sanitários do Recanto
A reforma dos sanitários dos
apartamentos dos pavilhões das
alas masculina e feminina do Recanto Monsenhor Albino, num
total de 21 (vinte e um), continua.
O trabalho foi finalizado no Pavilhão Irmã Tarcísia (masculino) e
prossegue no Pavilhão Anita Costa
(feminino).
A Fundação Padre Albino iniciou em março último a reforma
dos sanitários, que inclui impermeabilização, troca do piso, azulejos da parede e rede hidráulica.
A horta do Recanto, que recebeu subsídios e está sendo ad-

ministrada pelos Rotarys Clubes,
vem aumentando sua produção.
No mês de maio foram colhidos
1.170 pés de alface, 239 maços de
couve, 304 kgs de abóbora, entre
outros. A produção é destinada ao
Recanto e hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos.
Localizado na Rodovia Dr. Alberto Lahós de Carvalho (Catanduva a Novais), Km 4, o Recanto
Monsenhor Albino abriga hoje
61 idosos de ambos os sexos. As
pessoas que quiserem colaborar
devem entrar em contato pelo telefone 3522.5234.
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FIPA inaugura Unidade Didática e de
Pesquisas Experimentais do curso de Medicina
animais/Ceuas, que serão obrigatórias em todas as
instituições que pratiquem a experimentação animal. O Coordenador acrescentou que o curso de
Medicina se adiantou e criou a CEUA, através da
Portaria FIPA nº 08/07, de 08/02/2007.
Informou também sobre a criação do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal/Concea,
como órgão normatizador, credenciador, supervisor e
controlador das atividades de ensino e de pesquisa com
animais, inclusive monitorando e avaliando a introdução de técnicas alternativas que substituam a utilização
de animais em ensino e pesquisa. Entre as normas estabelecidas pelo Concea está a aplicação de analgésicos
ou anestesias que aliviem o desconforto das cobaias durante o procedimento, sendo que elas também devem
crescer e se desenvolver em ambientes seguros, limpos,
com temperatura e umidade adequadas.
Há, ainda, a Lei nº 11.794, de 8/10/08 (Lei Arouca),
que regulamenta os procedimentos para o uso cientifico de animais. Segundo Dr. José Alves, esta lei será
responsável por autorizar ou não experimentos com
animais e deverá viabilizar a formação de uma política
nacional para o uso de cobaias.
Por fim, Dr. José Alves, em nome do curso de Medicina, agradeceu a todos que colaboraram para a construção da Unidade. Disse que a lista era grande, mas
seria necessário destacar “a participação fundamental
dos professores Izídio, Eduardo Mendes, Maria Luiza e
Manzélio e do apoio das FIPA, na pessoa do Dr. Nélson,
e da Fundação Padre Albino, inicialmente na pessoa do
Dr. Olegário e agora com o Dr. Geraldo Paiva”.
Na solenidade falaram, também, a deputada
Beth Sahão e os professores Jorge Luís Valiatti,
Nilce Barril Brighetti e Maria Luiza Nunes Mamede Rosa. A bênção das instalações foi feita pelo
Bispo da Diocese, D. Antonio Celso de Queirós, e
pelo Pe. Rosinei Pessini.
A inauguração contou com a presença de autoridades, conselheiros e diretores da Fundação, Coordenadores de Cursos das FIPA e docentes da Medicina.
A UNIDADE
A Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais
está disposta em dois blocos, sendo um para cirurgia experimental, com secretaria, sala de aula, duas
salas cirúrgicas, laboratório para estudos com venti-

lação mecânica, central de material, vestiário e sala
de recuperação anestésica; o segundo, destinado a
pesquisas experimentais, conta com outros dois laboratórios, além de setores destinados a limpeza e
esterilização de materiais. Todo o prédio é climatizado, com filtragem de ar completa a cada 8 horas.
A área em torno do prédio foi toda cercada e gramada, com calçada e estacionamento, assim como instalado sistema de segurança, com sensor de presença
e alarme, sistema de exaustão e ar condicionado.
Prof. Manzélio Cavazzana Júnior, Coordenador da
Unidade, informou que com a construção dessa unidade, as FIPA deram um grande salto na qualidade de
sua pesquisa. “A Unidade também beneficiará as Ligas
Estudantis do curso de Medicina, proporcionando um
local ideal para o aprendizado de técnicas cirúrgicas e
áreas afins”, lembrou.
No momento da sua inauguração, continuou o
Coordenador, a Unidade Didática já está sendo considerada modelo para outras instituições de ensino.
“Toda estrutura do prédio e funcionamento foram desenhadas e estão acima dos padrões exigidos pelas entidades nacionais e internacionais de pesquisa e ética
animal e por isso poderão ser desenvolvidos projetos
de pesquisa aplicados a praticamente todas as áreas
da saúde”, considerou.
Na Unidade, de acordo com Prof. Manzélio, serão
utilizados, nas pesquisas, somente animais de experimentação oriundos de criadouros certificados e licenciados pelos comitês de ética e pesquisa com animais,
para a segurança e confiabilidade em todos os resultados obtidos nos experimentos, ou seja: mini pigs,
camundongos, ratos e coelhos.
Finalizando, Prof. Manzélio frisou que de acordo
com o Regulamento da Unidade todos os experimentos deverão oferecer padrões em que o animal nunca
sofra dores ou qualquer desconforto durante a fase de
experimentação.
A obra foi iniciada em 2004. A arquiteta Sonia Corradi, responsável pelo projeto, disse que seguiu legislação canadense. “Quando começamos a fazer o levantamento da obra tivemos dificuldade em encontrar
uma literatura que atendesse esse tipo de construção,
até que chegamos na canadense”. Ela contou que foram visitados centros de pesquisas similares, como os
da Unesp de Jaboticabal e Botucatu, USP de Ribeirão
Preto e Unicamp.

Fotos: Arquivo

A Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais (UDPE) das Faculdades Integradas
Padre Albino, local onde serão realizados trabalhos de ensino e pesquisa do curso de Medicina, construída em área de 849,85 m2, anexa ao
Hospital Emílio Carlos, foi inaugurada dia 15 de
junho último, às 10h00.
A solenidade foi aberta pelo Diretor Geral das
FIPA, Dr. Nélson Jimenes. Agradecendo a Diretoria
Administrativa da Fundação Padre Albino pela obra,
disse que Catanduva tem coisas importantes, sendo uma delas aquela Unidade que estava sendo
inaugurada. Jimenes destacou a sua importância
para a iniciação científica, mais um passo dado para
a melhoria do ensino. “A Fundação está fazendo o
que lhe compete, contribuindo para a melhoria das
condições de ensino e saúde”, finalizou.
Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, Presidente da Diretoria Administrativa, disse da alegria de ver concretizada uma das maiores reivindicações dos docentes e discentes da Medicina. Também destacou
a importância da Unidade, uma das mais avançadas
do Brasil, ressaltando que ela “é um patrimônio de
Catanduva e região”.
O Coordenador do curso de Medicina, Dr. José
Alves de Freitas, explicou que o nome Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais veio substituir
nomenclaturas estigmatizadas, como Biotério ou
Centro de Bioterismo, uma vez que estas remetem
à utilização de animais.
Disse que de um lado não há como questionar
a importância da experimentação com animais para
o avanço dos estudos sobre a saúde humana. No
entanto, lembrou que os cientistas e pesquisadores
“reconhecem ser necessário e desejável encontrar
alternativas ao uso de animais vivos, ressalvando
que a ciência básica, provavelmente, nunca conseguirá eliminar sua presença nos laboratórios”.
Citou os ativistas radicais chamados, no Reino Unido, de ecoterroristas, e ressaltou que “devemos entender que independente de ser animais de laboratório, eles devem ser respeitados
enquanto seres que vão contribuir para a ciência” e que têm sido propostas normas relativas
à utilização humanitária de animais com a finalidade de ensino e de pesquisa científica. Dentre
elas, a criação das Comissões de ética no uso de
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