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FIPA divulga datas dos vestibulares 2010
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) divulgaram as datas dos seus vestibulares 2010 para os cursos de Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem e Medicina, sob a responsabilidade da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – VUNESP. As inscrições começam em setembro próximo. Página 09.
Comunicação/HPA

Definida programação da
XVIII Semana Monsenhor Albino
A Fundação Padre Albino definiu a programação da XVIII Semana Monsenhor Albino, que será realizada de 14 a 20 de setembro próximo. Página 08.

Ensino a Distância forma
sua primeira turma

NOVA CENTRAL A Central de Agendamento do Ambulatório de
Especialidades do Hospital Escola Emílio Carlos já está funcionando em novo local. Página 07.

Vereador Nelson Martins propõe
emendas em favor da Fundação
O vereador Nelson Lopes Martins entregou ao deputado Mauro Bragato, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da
Assembleia Paulista, solicitações de inclusão no Orçamento do Estado de 2010 de emendas em favor da área da saúde da Fundação
Padre Albino, no valor aproximado de R$ 3,7 milhões. Página 11.

A Fundação Padre Albino promoveu dia 13 de agosto, às
20h00, no Colégio de Aplicação, a sessão solene de colação de
grau de formandos do Sistema de Ensino Presencial Conectado
– Modalidade a Distância, que mantém em parceria com a UNOPAR/Universidade Norte do Paraná. Foi a formatura da primeira
turma do Ensino a Distância do Pólo de Catanduva. Página 09.

Deputado Lobbe Neto destina
R$ 150 mil para a Fundação
O deputado federal Lobbe Neto esteve em Catanduva dia 13
de agosto para participar da assinatura de convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação Padre Albino. A Fundação
receberá R$ 150 mil destinados por Lobbe para aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital Padre Albino. Página 12.
Divulgação

Imprensa/FPA

VISITA Na segunda visita mensal aos Departamentos da Fundação, membros do Conselho de Curadores estiveram, dia 06 de
agosto, na sede das Faculdades Integradas Padre Albino e nos cursos de Medicina, Enfermagem e Educação Física, localizados no
campus sede, no Hospital Escola Emílio Carlos. Página 12.

VOLUNTÁRIOS A Associação de Voluntários da Fundação Padre Albino – AVOFPA integrou ao seu quadro, no mês de julho,
sete voluntários. Página 07.
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Marco de uma Administração
Diz a boa técnica comercial ser necessário
que o vendedor conheça bem o seu produto
para poder convencer seus clientes das suas
superiores qualidades, face à de seus concorrentes. Mudando o que deve ser mudado nesta assertiva, pois não se trata aqui de vender nenhum
produto, a administração do Dr. Geraldo Paiva à
frente da Diretoria Administrativa da Fundação
Padre Albino se inicia de forma altamente positiva, se confrontada aos conceitos administrativos
vigentes nos dias modernos.
Diferentemente do conceito equivocado de
que não se deve exigir conhecimento técnico ou
prático daqueles que se dispõem a doar parte de
seu tempo, livre ou não, para fins filantrópicos
ou humanitários, há, sim, necessidade de que o
filantropo possua qualidades necessárias para
gerir entidades a este fim destinadas por seus
idealizadores. Nem poderia ser diferente, pois
certamente elas não atingiriam seus objetivos.
Dr. Geraldo Paiva, dentista por formação,
não cursou nenhuma faculdade de administração de empresas ou MBA em gestão empresarial, e nem precisaria. Profissional renomado,
formou-se com louvor também na escola da
vida, tornando-se agricultor e empresário de
incontestável sucesso. Está mais do que qualificado para conduzir os destinos da principal obra
do nosso querido e saudoso Monsenhor Albino,
dentre muitas outras.
Estando há mais de trinta anos no Conselho
de Curadores da Fundação Padre Albino, e tendo
exercido com brio várias funções coadjuvantes,
seu feeling administrativo natural e aguçado o
levou, de imediato, a tentar corrigir uma lacuna
existente no órgão máximo da Fundação: nem
todos os membros do Conselho conheciam adequadamente a Fundação que ajudavam a dirigir.
Percebeu que muitos desejavam poder contribuir mais do que a necessária presença nas reuniões mensais, mas, pelas mais diversas razões,
não sabiam como fazê-lo.
No dia de sua posse à frente da Diretoria
Administrativa da FPA, eis que Dr. Geraldo
abre caminho para a concretização desse desejo, e nos convida a conhecermos primeiramente a estrutura física do Hospital Emílio
Carlos, onde se encontra a maioria dos seus
departamentos e para onde acorre a população carente dos serviços de saúde da cidade
e região. A primeira visita, ocorrida no dia 02
de julho, percorreu as instalações do Departamento de RH, Quimioterapia, Fisioterapia,
Ambulatórios, Enfermarias, UTI, Centro Cirúrgico, Laboratório de Análises e restaurante,
proporcionando inclusive contato direto com
pacientes, usuários e seus familiares.
Na segunda visitação, ocorrida no dia 06 de
agosto, tivemos a oportunidade de conhecer as
instalações físicas dos três cursos universitários
existentes no campus sede, ou seja, as Faculdades de Medicina (Fameca), de Enfermagem
(FEC) e de Educação Física (Esefic), incluindo
suas respectivas bibliotecas, laboratórios e fu-

turas instalações esportivas (Esefic), além da ala
administrativa das FIPA (Faculdades Integradas
Padre Albino) e das novas instalações da Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais (antigo Biotério). Só não foi possível o contato direto
com os alunos em razão do adiamento do reinício das aulas, como medida preventiva contra a
propagação da gripe A (H1N1).
Assim como na primeira visitação, houve
muitas surpresas, muitas agradáveis, outras
nem tanto, que expuseram a realidade do diaa-dia enfrentado pela administração das FIPA,
seus alunos e funcionários. Sem dúvida que as
surpresas agradáveis são muitas, mas é preciso
também conhecer os problemas para resolvê-los
convenientemente. As modernas instalações e
equipamentos de última geração, o reconhecimento de todos os cursos pelo MEC, as avaliações
positivas dos cinco cursos das FIPA, os trabalhos
de pesquisa e extensão premiados e as reformas
já em andamento são algumas destas agradáveis
surpresas, para muitos dos conselheiros. Outras,
não tão agradáveis, com certeza serão levadas
em consideração no momento de votarmos pela
aprovação dos vários projetos em andamento,
sempre visando a melhoria tanto da qualidade
do ensino, quanto das instalações físicas de seus
cursos, que, aliás, estamos envidando todo esforço para trazer novos cursos para as FIPA.
Como já tive oportunidade de me manifestar
quando da primeira visitação, esta atitude do Dr.
Geraldo Paiva inaugura uma nova era na administração da Fundação Padre Albino, pois, ao envolver seus conselheiros na labuta cotidiana da
instituição, certamente obterá resultados ainda
mais positivos para a população de Catanduva
e região, com a conjugação de esforços e objetivos comuns aos seus dirigentes. Não obstante,
temos que reconhecer também o sucesso das
administrações anteriores, em especial a do Dr.
Olegário Braido, que tendo superado grandes
obstáculos, colocou a Fundação no rumo certo,
propiciando assim que a atual administração se
volte exclusivamente para o seu crescimento na
busca da excelência.
Para mim é um orgulho fazer parte do Conselho de Curadores da Fundação Padre Albino,
principalmente tendo ao lado pessoas do quilate do Dr. Geraldo Paiva, assim como dos demais
companheiros do Conselho, cujo ideal cristão
está acima de qualquer sucesso pessoal. Tenho
por hábito dizer que a Fundação é maior do que
todos nós, e que nós sucumbiremos enquanto
ela prevalecerá. No entanto, a sua perpetuação
depende diretamente da atuação de seus dirigentes, e neste sentido podemos ficar tranqüilos,
pois a Fundação está em muito boas mãos. Está
nas mãos do Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, feliz indicação do Presidente do Conselho de Curadores
da Fundação Padre Albino, Dr. Antonio Hércules.
José Carlos Rodrigues Amarante
Membro do Conselho de Curadores
Vice-Diretor Geral das FIPA
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Aniversários - SETEMBRO
DIA / NOME
Coordenadoria Geral
08 – Célia Marilda Francisquetti Casarini
13 – Antonio Márcio Paschoal
18 – Mauro Tadeu Assi
Irineu Mesa
19 – Fernando Ruiz Cegatti

Hospital Padre Albino
01 – Maria Lairde Boiatto Machado
02 – Amauricio Cappi
04 – Claunice Marques de Araújo
Dr. José Joaquim Ribeiro de Souza
05 – Regina Célia Zucchini Leite
Eliete Felisbino da Silva
06 – Margarida de Lourdes Dias Gozzi
07 – Mauro José Francisquetti
08 – Aparecida Ivanete Feliciano
Luciano Aparecido Fumagali
09 – Cacilda Aparecida Corradi
Maria Vanir Briguenti
Gislaine Fernanda Soares Pereira
11 – Nair Monari
Edna Santana
Vera Lúcia dos Santos Martinez
Neide da Motta
13 – Márcia Aparecida do Prado
14 – Lourdes de Jesus Silva
Daniele do Amor
15 – Benedito Barbosa da Silva
16 – Francisco Antonio Ferreira Neto
17 – Marco Antonio Milan
Jane Graciela Izepan
Andresa Bardela Ferreira
Simone Cristina Schincaglia Molas
18 – José Luis de Moraes
Daniela Cristina de Jesus
19 – Rosemeiri Benaduci
20 – Jovelina Correa Lemos Hanaoka
21 – Maria Angela Brocco Paião
Adriana Aparecida Bianchi Tanaka
22 – Celene Rebouças Luiz
23 – Estefani Barbosa de Aguiar
Hendrigo Carlos Milano
Rozemir Gusmão Castelani
Gabriel Gomes de Carvalho
24 – Claudina Angélica Crocciari
Aparecida de Lourdes Antonio
Erondina Cunha Barbosa
Maria Madalena Campos

DIA / NOME
Marcos Wagner da Silva
Maria Luiza Rodrigues
25 – Sandra Regina de Andrade Predassoli
26 – Bacilicia Ap. Medina Mameli
Benedito Carlos Rodrigues
Natália Cíntia Apolinário
27 – Eliana Cristina Vicente
Eleni Vieira Silva
28 – Sueli Aparecida Favaron
Renata Aparecida Rocha
29 – Dr. Antonio Jarbas Ferreira Júnior
30 – Maria Aparecida de Oliveira Lima
Antonio Luiz Marques da Silva

Hospital Emílio Carlos
01 – Maria Aparecida Capute
Sonia Maria Bonfim Masetti
Marta Ester Martins de Souza
Marielle Menossi
02 – Luzia de Fátima Araújo
Rafaela Cristina Poletti Caires
03 – Marcelo Expedito Fregonesi
04 – Sebastião Severo dos Santos
05 – Daniela Aparecida Costa
06 – Aparecido de Jesus Bertolim
07 – Paulo César Pincelli
08 – Maria Honória Alborgueti
Setuka Tereza Nose Araújo
09 – Fabiana Teresinha Bizari
10 – Agnaldo José dos Santos
12 – Helena Maria Nunes
Augusto Rodrigo de Lima
13 – Kátia Helena Curti
Cristiane Regina Revejes de Lima
14 – Juliana Darc Soares
Rogério Torres
15 – Neuci das Dores Barbosa Agustineli
Ivone Sousa Isidoro
Juliete Samira Tonon
16 – Maritsa de Freitas Scarbini
17 – Eva Aparecida Faria Bazon
18 – Cícera Aparecida de Jesus Baroni
19 – Valéria Cristina Tripodi
20 – Maira Gisele Spada
23 – Márcia Polimeno Coneglian
24 – Dierk Tiradentes de Oliveira
Giovanna Cinthia Cicone Coró
Antonio Donizeti Bratfish
Juliana Zarpelão

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
26 – Aparecida Ribeiro Merigue
27 – Vanessa Fernandes Rodrigues
Aline Cristina de Araújo Oliveira
28 – Ricardo Espinosa
Célia Regina Messias Piovesan
Solange Pereira Zini
30 – Elizabete Ap. de M. Mattioli
Ana Catarina dos Santos

Recanto Monsenhor Albino
01 – Ana Paula Floriano Ferreira
Malvina Giroto Euzebio
05 – Mauriza Souza Santos
07 – Maria Célia Oliveira Santos
08 – Aparecido Antonio Vicentin
14 – Maria de Lourdes dos Santos
15 – Denise Regiane de Oliveira
26 – Dr. Celso Luiz Barbieri

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Vilma Aparecida Nasorri
Prof. Durval Ribas Filho
02 – Prof. Ivanhoe Calache
10 – Cleusa Aparecida Vieira Pereira
11 – Profª Silvia Ibiraci de Souza Leite
12 – Profª Mirtes Abdelnur
14 – Prof. Vladir Antonio Dias
15 – Profª Maria Cláudia Parro
José Carlos Hernandes Garcia
Prof. Geovanne Furtado Souza
19 – Prof. Pedro Celso Ribeiro Bazilli
Prof. Thales Fernando Roque Barba
20 – Marcelo Aparecido Godoy Ruiz
24 – Prof. Eduardo Carlos da Silveira Mendes Júnior
25 – Ana Letícia Martin Vidoto
29 – Profª Eliana Meire Melhado
30 – Prof. Rubens Camargo Siqueira

Colégio de Aplicação
30 – Profª Rita de Cássia Massambani Peres

Membros do Conselho de Curadores
02 – José Pedro Motta Salles
04 – Renato Centurion Stuchi
20 – Valdemar Bergamaschi

Membros Honorários da Fundação Padre Albino
05 – Pedro Nechar
11 – José Altêmio Ferreira

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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História de Paciente
Octavio Rodrigues, 63 anos, foi
vítima de um Acidente Vascular
Cerebral – AVC, do qual ainda se
recupera.
No último dia 6 maio, o fiscal
geral aposentado trafegava de Ariranha para São José do Rio Preto
quando, inesperadamente, sentiu
um mal estar. “Encostei o carro
próximo ao trecho de Catiguá e
comentei com as pessoas que estavam comigo que eu não estava

bem”, conta.
Octavio se lembra do momento
em que um dos passageiros ligou
para o seu irmão e para o SAMU.
“Depois que o SAMU chegou, eu
apaguei”, diz. Ele passou por uma
cirurgia para drenagem do hematoma e ficou internado por 17 dias
no Hospital Padre Albino.
Grato pelos serviços que recebeu do SAMU, dos funcionários e
médicos do Hospital Padre Albino,

Padre Valdecyr: um exemplo de
dedicação à comunidade
O homem que segue os caminhos de Deus tem um grande
diferencial. É dedicado ao próximo, de coração manso, tranquilo,
bom, altruísta, deixando sua própria vida para servir. É isso que o
Padre Valdecyr do Espírito Santo
passou durante sua vida. Infelizmente o perdemos no último dia
27 de julho. Fisicamente ele não
se encontra mais aqui, mas sua
lição deve ser seguida, com entusiasmo, por todos os Cristãos que,
de algum modo, tiveram o privilégio de conhecê-lo.
Conhecemos Valdecyr há muitos anos, não me recordo com
exatidão, mas posso afirmar que o
tempo passou muito rápido. Sempre o via nos hospitais da Fundação Padre Albino, local que amou
como poucos.
Ia, quase que diariamente,
visitar os doentes que ali se encontram. E confortava as almas
dos pacientes com a “palavra”
de Deus. Transmitindo grande
otimismo, tenho certeza que foi
ponto de apoio para que muitos

se recuperassem de suas aflições,
físicas e espirituais.
Andava pelos dois hospitais,
Padre Albino e Emílio Carlos, de
quarto em quarto, não importando a condição social do interno.
Sua missão, com certeza, era seguir a palavra de Deus, de servir.
Muitos se comoviam quando
Padre Vadecyr chegava e sentavase ao lado do paciente para uma
prece. Era como uma luz que chegava para espantar a escuridão da
dor, do sofrimento.
Fico imaginando qual a sensação das pessoas que o recebiam e
poderiam se expressar, seja com
palavras ou até mesmo com lágrimas. Como é bom saber que
Deus se fazia presente naqueles
encontros. A esperança que era
transmitida, o amor que era derramado, o evangelho em vida.
Perdemos um grande amigo e,
nossa cidade, um grande homem.
Padre Valdecyr, estas poucas palavras são de agradecimento, por tudo
que fez de bom a nós. Obrigado.
Nelson Lopes Martins

Octavio Rodrigues
Álbum de Família

Octavio encaminhou uma carta a
Fundação Padre Albino. “Recebi
sempre o melhor. Estou bem graças ao bom trabalho da equipe
que me atendeu, e por isso, fiz
questão de fazer um agradecimento por escrito”, comenta.
Octavio realiza três vezes por
semana sessões de fisioterapia
em Ariranha, cidade onde reside.
E aos poucos retoma a rotina de
sua vida.

Ao pé do farol
Li, certa vez que, ao pé do farol,
não há luz.
Mas, e o que dizer quando falamos não de uma proximidade
geográfica, mas emocional, como
na relação entre pai e filho, por
exemplo?
Somente hoje, distante de meu
pai, vejo o suficiente para enxergar, com relativa nitidez, a luz de
seu farol e para compreender a
liberdade acolhedora de seu amor
que, à época, eu percebia como
sufocante e limitador.
Foi preciso jogar-me ao mar,
navegar nas ondas e intempéries
daquilo a que chamamos vida,
para vislumbrar não somente em
que me tornei, mas também para
reconhecer a segurança do porto
de onde parti.
Só assim pude entender não
apenas o que hoje sou, mas de que
raízes brotei.
Lembro-me de, quando jovem,
ter dado a meu pai um livro do genial poeta Khalil Gibran. No capítulo “Dos Filhos”, Gibran escreve:
Vossos filhos não são vossos filhos.
São filhos e filhas da ânsia da vida
por si mesma”.
Eu, como todo jovem, clamava
por liberdade. E, como jovem, ignorante e esquecido dos perigos do

desconhecido, enxergava apenas o
mar que à minha frente se expandia.
Dar o livro a meu pai era como
dizer a ele: “me deixa viver, me
conceda a liberdade plena da experiência”.
Lembro que toda vez que discutíamos sobre liberdade ele me
falava dos perigos que a vida nos
reserva. Mas eu, que estava ao pé
do farol, enxergava apenas a beleza do horizonte e meus olhos não
percebiam a dureza do percurso.
Hoje sou pai.
Os filhos crescem, amadurecem, e percebo que, como muitos
pais, continuo a tratá-los como se
tivessem sempre a mesma idade,
a mesma mentalidade, as mesmas
fraquezas. Como hoje eu entendo que, para aprender a navegar,
precisamos desafiar os tormentos
e as borrascas do mar; é chegada
a hora de aceitar um dos inevitáveis desígnios da vida: se nossos
filhos estão ao pé do farol, eles só
poderão ver a luz se entrarem mar
adentro...
E o melhor que podemos fazer
é desejar-lhes boa viagem.
Com este texto, a homenagem
da Fundação Padre Albino a seus
funcionários pelo Dia dos Pais.

SETEMBRO - DATAS COMEMORATIVAS
1º - Dia do Caixeiro Viajante
02 – Dia do Repórter Fotográfico
03 – Dia das Organizações Populares, da Guarda Civil
e do Biólogo
05 – Dia do Farmacêutico e da Amazônia
06 – Dia do Alfaiate, do Barbeiro e do Cabeleireiro
07 – Aniversário da proclamação da independência
do Brasil
08 – Dia Mundial da Alfabetização
09 – Dia do Administrador e do Veterinário

10 – Dia da Imprensa
12 – Dia Nacional da Recreação e da Seresta
13 – Dia do Agrônomo
14 – Dia do Frevo
17 – Dia da Compreensão Mundial
18 – Dia dos símbolos nacionais
19 – Dia do Comprador
20 – Dia do pombo da paz
21 – Início da Primavera, Dia da Árvore, do Fazendeiro
e do Radialista

22 – Dia Nacional da Juventude, da Fauna e do Técnico
Agropecuário
24 – Dia do Soldador
25 – Dia Nacional do Trânsito e do Rádio
26 – Dia de São Cosme e Damião e Internacional das
Relações Públicas
27 – Dia Internacional do Idoso, Mundial do Turismo,
da Caridade, do Cantor e do Encanador
29 – Dia do Professor de Educação Física e do petróleo
30 – Dia Mundial da navegação, do Tradutor e da Secretária
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“Acreditar que basta ter filhos para ser um pai é tão absurdo quanto acreditar
que basta ter instrumentos para ser músico.”
(Mansour Chalita)

Você gosta de queijos?
amarelada e contém maior teor de gordura.

Queijo frescal
É o mais conhecido e consumido, principalmente por pessoas que querem perder ou
manter o peso. É consumido puro, em sanduíches e com doces, como a clássica combinação
com goiabada (Romeu e Julieta). Trata-se de
um queijo delicado, de massa crua e que deve
ser consumido até 10 dias depois de fabricado,
já que sua produção envolve muita manipulação e tem elevado teor de umidade. Fabricado
no sul de Minas e na Zona da Mata mineira.
Queijo-de-minas do tipo padrão
É firme, com casca amarelada, massa interna branco-creme, buracos irregulares, sabor
pronunciado e levemente ácido. Pode ser guardado sem perder as características por até 90
dias, desde que mantido sob refrigeração. Retire da geladeira de 15 a 20 minutos antes de
servir para que o queijo recupere a consistência
e sabor originais.
Queijo meia-cura
Também chamado de semicurado, é um
queijo com características entre o queijo-deminas padrão e o queijo prato. Seu tempo de
cura é maior do que o Minas padrão e varia de
acordo com o fabricante. Sua massa é macia,

Queijo brie
Originário de Ile-de-France é elaborado com
leite cru de vaca. As duas principais variedades,
ambas com denominação de origem, são o
brie de Meaux e o brie de Melun. O primeiro
tem textura macia, mas firme (sem derreter) e
tem aroma e sabor de cogumelos. Quando está
bem curado, tem sabor forte, mas não picante.
O brie de Melum tem sabor mais pronunciado
e é um pouco mais salgado. Quando curado,
sua textura quase derrete, o aroma é penetrante e o sabor, forte.
Como usar
Somente como queijo de mesa. Sirva acompanhado de pães diversos, incluindo o sueco.
Queijo ricota
De origem italiana, a ricota é produzida
a partir do soro de leite de vaca (bem poucas
são elaboradas com soro de leite de ovelha).
Quando se faz o queijo, o leite deve ser antes
coagulado, separando a parte sólida (massa
para fazer queijo) da líquida (soro). Nessa separação, a parte líquida ainda contém um pouco
de sólido, que pode ser recuperado. Para isso,
ferve-se o soro e a parte sólida (pequenos pedaços brancos) vem à superfície. Em seguida,
essa mistura é coada, resultando num produto
mole, esbranquiçado, que nada mais é do que
a ricota. Uma ricota de boa qualidade deve ser
firme, mas jamais sólida, e não deve esfarelar
(a verdadeira ricota derrete na boca). Pedaços
grosseiros de coágulos resultam num produto

de qualidade inferior. Evite as ricotas de textura
granulosa e arenosa e as que apresentam umidade excessiva. Existe ainda a ricota defumada,
usada para ralar.
Como usar
De sabor bem suave, a ricota pode entrar
na composição de recheios de massas e pastéis, na elaboração de sobremesas e para fazer
pastas para canapés.
Queijo camembert
Originário da região da Normandia, é produzido com leite cru de vaca. Em outras regiões
pode ser feito também com leite pasteurizado.
O formato é arredondado e pode pesar até 250
g. A casca apresenta uma crosta branca de bolor, que deve ser fina. À medida que o queijo
matura, a casca ganha pigmentos coloridos
(vermelhos, caramelo e amarelos) e o sabor e o
aroma se intensificam. Tem textura macia muito agradável, aroma e sabor delicados e característicos. O original da Normandia apresenta
sabor mais picante.
Como usar
Somente como queijo de mesa. Sirva com
pães diversos.
Continua na próxima edição.

CURIOSIDADE

C U L I N Á R I A

Quando estamos em pé, mas com o tronco do corpo tombado, as pessoas dizem “foi assim
que Napoleão perdeu a guerra”?
Quando o exército de Napoleão estava voltando da Rússia, os soldados estavam tão exaustos
e havia tanto gelo que eles mal conseguiam andar. Fatigados, eles acabavam tombando na neve,
com as pernas e o tronco formando um ângulo de 90 graus.
Do Guia dos curiosos - O livro das perguntas e das respostas

Cookies de Chocolate

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA
• Os ovos fritos ficarão com as claras bem
brancas e sem beiradas esturricadas se, logo
após terem sido colocados na frigideira, receberem uma ligeira borrifada de água fria.
• Purê de batata requentado: adicione um
pouco de leite e bata vigorosamente com
uma colher de pau.
• Repolho roxo, cozido e não desbotado: adicione à água do cozimento gotas de limão ou
vinagre.
• Para deixar o repolho claro e macio, acrescente a seu cozimento um pouco de leite.

• Quando a tábua de carne ficar com cheiro
de alho, cebola, peixe etc., esfregue-a bem
com um pedaço de limão enxaguando em
seguida.
• O arroz ficará mais gostoso se depois de
pronto você colocar um pedaço de manteiga
e misturar com um garfo.
• O bife ficará mais macio se você juntar ao
tempero um pouco de óleo.
• Para que a omelete não grude no fundo da
frigideira, esfregue sal no local antes de colocara a mistura.

Ingredientes
2 ¼ xícara de farinha de trigo
1 colher (chá) de pó royal
1 colher (chá) de sal
1 xícara (chá) de manteiga
¾ xícara (chá) de açúcar mascavo
¾ xícara (chá) de açúcar cristal
1 colher (chá) de baunilha
2 ovos
2 xícaras de chocolate meio amargo picado (± 2 barras)
Modo de preparo
Bater tudo e acrescentar o chocolate picado
por último. Levar ao forno médio (pré-aquecido) por, em média, 20 minutos. Quando sai
do forno, o cookie ainda está meio mole.
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Hospitais participam de pesquisa do Programa Estadual DST/AIDS
Os hospitais Emilio Carlos e Padre Albino foram selecionados segundo uma amostra aleatória feita
pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS para colaborar
numa pesquisa do Programa Estadual de DST/AIDS de São Paulo sobre a transmissão vertical do HIV e
da Sífilis.
O administrador dos hospitais,
José Reinado Marques, o ginecologista e obstetra, Ivan Humberto Sanches, e o coordenador do
Programa Municipal DST/AIDS,
Richard Rodrigues Ferreira, estiveram reunidos no último dia 23/07
com a técnica do Programa Estadual DST/AIDS, Dra. Carmen Silvia
Bruniera Domingues, e com a coordenadora do Grupo de Vigilância
Epidemiológica – GVE 29, Zumira
da Rocha Meireles. Na oportunidade, a técnica do Programa Estadual
elogiou a estrutura da Fundação
Padre Albino e os seus procedimentos. “Que bom que Programa

DST/AIDS de Catanduva pode contar com o apoio e a estrutura do
complexo de saúde mantido pela
Fundação”, diz.
De acordo com a coordenadora
do estudo, Luiza Harunari Matida, a
metodologia da pesquisa está baseada no conhecimento, através de
prontuários hospitalares/ambulatoriais, dos casos notificados das gestantes positivas ao HIV e das crianças notificadas como casos de AIDS
no ano de 2006, além dos dados
coletados nas entrevistas com os
serviços que prestam atendimentos
a gestantes e parturientes.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Centro de Referência e
Treinamento – CRT do Programa
Estadual de DST/AIDS. O CRT DST/
AIDS participa de pesquisas altamente relevantes nos campos da
prevenção, epidemiologia e clínica
na área de DST-HIV e AIDS, financiadas por organismos internacionais, a exemplo da Agence Na-

Nova CIPA do Hospital Padre Albino
A nova Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes – CIPA,
gestão 2009/2010, do Hospital Padre Albino tomou posse no último
dia 17 de agosto.
Os novos membros da CIPA
são: Alessandra Aparecida Barbosa
da Silva, Samuel Félix, Marco Antonio Salvador, Rogério Aparecido
Cruz, Ana Paula Almeida Zanella e
Moisés Antonio Francisqueti (efetivos), Paulo César Fatorelli, Michele
Figlioli Bueno, Mário Lúcio Aparecido Garcia, Vanessa Tatiane Cantele
e Ana Daniela Santana Correa Fernandes (suplentes).
Os integrantes indicados pelo
empregador são: Renata Aparecida Rocha, André Luis Izidoro
dos Santos, Fabiana Bertelli dos

Santos, Cybele Mara Vulcano Lorenzon, Alex Segecic Pereira e
Marcela Aranha Bordini (efetivos),
Benedito Carlos Rodrigues, Camila
Dias Fernandes, Roseleide da Silva, Vera Lúcia Toppe da Silva e Carlos Henrique Ornellas (suplentes).
Amanda Merlei Jacob e Cássia
Regina Moreira Ferreira são as secretárias.
De acordo com a presidente
da CIPA do Hospital Padre Albino,
Renata Rocha, além de programar novas atividades, a gestão
2009/2010 dará sequência às
ações desenvolvidas por CIPAs
anteriores. “Informações sobre
a segurança dos trabalhadores e
palestras fazem parte da programação”, diz.

Investimento
O Hospital Padre Albino adquiriu 130 lixeiras de 40 litros, 150 de
25 litros e 70 de 20 litros. No total,
são 350 peças distribuídas em diferentes setores.
De acordo com a supervisora
de serviço de higiene e limpeza do
hospital, Alessandra Barbosa, as novas lixeiras possuem acionamento
mecânico por pedal e atentem as
normas de biossegurança. “Aumentamos o número de lixeiras no hospital e ainda substituímos algumas
peças que estavam desgastadas”,

comenta.
As lixeiras descartadas pelo
serviço de higiene e limpeza serão
direcionadas ao Programa de Reciclagem da Fundação Padre Albino.
Comunicação/HPA

Hospital Padre Albino tem novas lixeiras

tionale de Recherches
sur le sida – ANRS da
França, o National Institute of Health – NIH dos
Estados Unidos e o GTZ
da Alemanha, e organismos nacionais como a
Fundação de Amparo a
Pesquisa do Estado de
São Paulo – Fapesp e o
Ministério da Saúde.

Comunicação/HPA

José Reinaldo Marques, Dra. Carmen Silvia Bruniera
Domingues, Zumira da Rocha Meireles, Richard Rodrigues
Ferreira e Dr. Ivan Humberto Sanches.

Colaboradores dos hospitais e diretoria
da FPA participam de treinamento
Nos últimos dias 24 e 25 de julho,
o Prof. Dr. em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas
– FGV, Marcelo Aidar, ministrou um
treinamento sobre o planejamento
e a estratégia empresarial para os
colaboradores dos hospitais Emilio
Carlos e Padre Albino.
A origem e evolução da estratégia empresarial, as principais escolas
de pensamento, as definições de estratégia, o ambiente de negócio e as
partes interessadas foram alguns dos
temas abordados durante o curso.
Na oportunidade, Aidar explicou que a evolução das espécies é
similar à estratégia empresarial. “A
teoria evolucionista de Darwin diz
que a evolução ocorre por meio da
diferenciação. Na natureza, acontece
de forma espontânea por causa da

seleção das espécies. Com a estratégia ocorre um processo parecido,
mas não é aleatório, pois depende
das decisões tomadas pela empresa
a partir das leituras dos ambientes
externo e interno”, afirma.
O especialista ressaltou ainda
que as empresas que fazem uma
boa análise do mercado conseguem
tomar as decisões mais acertadas.
“Os hospitais da Fundação Padre
Albino, referência na região, estão
preocupados em identificar as transformações do setor para se manterem cada vez mais competitivos em
relação às outras organizações hospitalares”, comenta.
O evento contou com a participação do presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação Padre
Albino, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira.
Comunicação/HPA

Colaboradores dos hospitais e diretoria da Fundação Padre Albino participam de treinamento

Congresso debate
humanização em saúde
A assistente social do Hospital
Emílio Carlos, Maria Regina Mendes
de Santi, participou do 6º Congresso
de Humanização da Saúde em Ação,
promovido de 9 a 11 de julho pelo
Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP, no Centro de Convenções
Rebouças, na capital paulista.
O evento discutiu um modelo
de atenção e gestão na saúde mais
preocupado com enfoque para o paciente e não para a doença. De acordo com a assistente social, foram

apresentadas as principais tendências na área. “É muito gratificante saber que os hospitais Emilio Carlos e
Padre Albino, mantidos pela Fundação Padre Albino, estão implantando
um projeto de humanização frente
à transformação dos modelos assistenciais e de gestão”, comenta.
Recentemente foi constituída uma
Comissão, composta por coordenadores e colaboradores dos dois hospitais,
para o desenvolvimento e a execução
das ações para a implantação dos conceitos e princípios da humanização.
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Ambulatório do Hospital Emílio Carlos tem
nova Central de Agendamento
A Central de Agendamento do
Ambulatório de Especialidades já
está funcionando em um novo ambiente do Hospital Emilio Carlos, a
partir desse mês de agosto. As consultas e os retornos podem ser agendados no novo espaço com mais facilidade e conforto para os pacientes.
As especialidades atendidas

no Ambulatório são cardiologia,
dermatologia,
endocrinologia,
gastroenterologia,
ginecologia/
obstetrícia, nefrologia, neurologia,
neurologia infantil, oftalmologia,
oncologia, hematologia, audiometria, pneumologia, reumatologia,
urologia, moléstias infecto-contagiosas, pediatria, puericultura,

Administradores dos hospitais
visitam a Fundação Pio XII
Com o objetivo de conhecer o
projeto de humanização do Hospital
do Câncer de Barretos, os administradores dos hospitais (Padre Albino e
Emílio Carlos) da Fundação Padre Albino, Renata Cristiane Armiato e José
Reinaldo Marques, acompanhados
por uma equipe multidisciplinar, realizaram no último dia primeiro de julho
uma visita monitorada à Fundação
Pio XII. Na oportunidade, a gerente da
qualidade, Lucilena Françolin, apre-

sentou algumas das ações desenvolvidas pelo hospital do câncer.
O Projeto de Humanização nos
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos está na fase inicial de implantação. Recentemente foi constituída
uma Comissão, composta por coordenadores e funcionários dos dois
hospitais, para desenvolvimento e
execução dos projetos para implantação dos conceitos e princípios da
humanização.
Divulgação

psiquiatria, cefaléia e epilepsia. Já
na Clínica Cirúrgica, as áreas são
pediatria, gastroenterologia, ginecologia/obstetrícia, prevenção,
mama, pré-anestésico, neurocirurgia, oftalmologia, catarata, oncolo-

Hospitais homenageiam pais
Os hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos realizaram várias
ações comemorativas em torno do
Dia dos Pais.
O Coral Allegria, do Fundo Social de Solidariedade, sob a regência de Martha Ocon, levou música
aos pais/pacientes internados no
Emílio Carlos. Foram cerca de 40
minutos de emoção e descontração onde todos cantaram e
se alegraram. O paciente José da
Costa Lima ficou surpreso com a
homenagem. “Eu amo a música e
não esperava receber um presente
deste dentro do hospital”, diz.
No dia 6 de agosto, funcionários, pacientes e acompanhantes
participaram da missa em ação de
Comunicação/HPA

Café e lanche para os pais nos hospitais

Administradores e equipe dos hospitais da FPA que visitaram a Fundação Pio XII

AVOFPA tem novos voluntários
A Associação de Voluntários da
Fundação Padre Albino – AVOFPA
integrou ao seu quadro, no mês
de julho, sete voluntários que passaram por treinamento nos dias
18, 30/06 e 7/07, das 16h às 18h,
no anfiteatro da Fundação, na
rua Treze de Maio, 1064. Os participantes receberam orientações
sobre o trabalho voluntário, as
normas e estatuto, como também
cuidados necessários em ambiente hospitalar.
A AVOFPA entregou jalecos
rosa a três voluntários (Josefa Graminha Bergosse, Fátima Aparecida
Montelione e Sandra Gonzaga de
Oliveira), que cumpriram 30 horas
com jaleco azul como voluntários
estagiários no bazar AVOFPA. De
acordo com a presidente da associação, Irmã Ana Maria Custódio,

todo voluntário deve passar por
esse estágio e, se aprovado, tem o
direito de usar o jaleco rosa, que
é a cor universal do voluntariado.
Os novos voluntários/estagiários são Silvia Renata da Silva Carneiro, Luis Mário Baldussi De Vitto,
Rosimary Piovan Favarão, Anderson José Barboza de Lima, Pércio
Migliaccio Miguel, Pedro Henrique de Siqueira e Irisneide Delazari Baiocato.
A pessoa interessada em
ser voluntária pode entrar em
contato com a AVOFPA, que
fica no Hospital Padre Albino
– rua Belém, 519, no Centro.
Mais informações pelo telefone 17 3531 3034 – 81160639.
Terreirão 2009
A AVOFPA participou na

gia, plástica, cirurgia torácica, urologia, vascular e ortopedia.
O atendimento estende-se das
7 às 16 horas, de segunda a sextafeira, aos pacientes de Catanduva e
região.

barraca da batata frita do primeiro Terreirão, realizado de 19 a 20
de junho pela Secretaria de Educação de Catanduva, no Recinto
de Exposições. A festa reuniu 33
escolas municipais e nove entidades.
Com a participação, a AVOFPA
arrecadou R$ 794,85. Com o valor
foram adquiridas novas cadeiras
para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Padre Albino.

As novas cadeiras da UTI

Comunicação/HPA

graças ao Dia dos Pais, na sala de espera do ambulatório da ortopedia
do Emílio Carlos.
Ainda em comemoração aos
pais, o grupo de humanização e a
administração dos hospitais da Fundação realizaram, no dia 7 de agosto, um café da manhã e um lanche
da tarde especial para os pais/funcionários.
Além disso, os grupos de humanização e reciclagem dos hospitais
presentearam os pais/funcionários
com um mimo. Já os pais/pacientes
receberam no dia 9 de agosto da
Associação de Voluntários da Fundação Padre Albino – AVOFPA pares
de meias que foram doados pela comunidade.
Comunicação/HPA

Mimo entregue pelo Dia dos Pais

AVOFPA agradece
doações
A Associação de Voluntários da
Fundação Padre Albino – AVOFPA
agradece a todos que colaboraram
com a campanha do Dia dos Pais,
comemorado no último dia 9 de
agosto.
De acordo com a presidente da
associação, Irmã Ana Maria Custódio, a campanha atingiu seu objetivo. “Recebemos 450 pares de
meias, presenteamos todos os pais
internados e ainda fizemos um estoque para os pacientes carentes”,
comenta.
Entre os doadores, o Grupo
Urupeense de Apoio à Fundação
Padre Albino – GUAFUPA, o Clube
Flor das Acácias, a Butique Azuly,
entre outros.
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PROGRAMAÇÃO DA XVIII SEMANA
MONSENHOR ALBINO
A Fundação Padre Albino definiu a programação da XVIII Semana Monsenhor Albino, que será realizada de 14 a 20 de setembro próximo.
A Semana Monsenhor Albino tem o objetivo de reverenciar a memória deste que foi o maior benfeitor de Catanduva e que deixou um patrimônio que hoje beneficia milhares de pessoas de Catanduva e região nas áreas da saúde, educação e promoção social.

14/09 – SEGUNDA-FEIRA
Hospital Emílio Carlos
7h30 – Saguão principal - Café da manhã, apresentação da
vida e obra do Monsenhor Albino e do filme institucional
da Fundação Padre Albino
8h30 – Sala de espera da Ortopedia - Apresentação do coral
do Projeto “Criança: cidadão do futuro”
14h00 - Saguão principal - Café da tarde, apresentação da
vida e obra do Monsenhor Albino e do filme institucional
da Fundação Padre Albino
- Sala de espera da Ortopedia - Apresentação do coral do
Projeto “Criança: cidadão do futuro”

Diagnóstico por Imagem - Café da tarde, apresentação da
vida e obra do Monsenhor Albino e do filme institucional
da Fundação Padre Albino
- Pronto Atendimento - Apresentação da vida e obra do
Monsenhor Albino e do filme institucional da Fundação
Padre Albino
- Arrecadação solidária de produtos de higiene pessoal
para o Recanto Monsenhor Albino
Polícia Rodoviária
Curso de Enfermagem
8h00 – Programa Educação e Saúde – Saúde do Caminhoneiro

mento e Centro de Diagnóstico por Imagem - Apresentação
da vida e obra do Monsenhor Albino e do filme institucional da Fundação Padre Albino
8h00 – Rampa de acesso - Feira de Talentos (até às 18h00)
8h30 - Tour integrativo com os funcionários
- Arrecadação solidária de produtos de higiene pessoal
para o Recanto Monsenhor Albino
Recanto Monsenhor Albino
10h00 - Visita dos membros do Conselho de Curadores
Colégio de Aplicação
14h00- Campeonato de xadrez

Campus sede/FIPA
Curso de Enfermagem
8h30 - Sala de aula 2 - V Simpósio de atualização em feridas

Colégio de Aplicação
14h00 - Visita a Pediatria do Hospital Padre Albino para entrega de doação

Conjunto Esportivo
Curso de Educação Física
20h00 – Festival de Ginástica e Dança

Hospital Padre Albino
7h30 – Unidade de Urgência e Emergência e Centro de
Diagnóstico por Imagem - Café da manhã, apresentação da
vida e obra do Monsenhor Albino e do filme institucional
da Fundação Padre Albino
- Pronto Atendimento - Apresentação da vida e obra do
Monsenhor Albino e do filme institucional da Fundação
Padre Albino
14h00 - Unidade de Urgência e Emergência e Centro de
Diagnóstico por Imagem - Café da tarde, apresentação da
vida e obra do Monsenhor Albino e do filme institucional
da Fundação Padre Albino
- Pronto Atendimento - Apresentação da vida e obra do
Monsenhor Albino e do filme institucional da Fundação
Padre Albino
- Arrecadação solidária de produtos de higiene pessoal
para o Recanto Monsenhor Albino
15h00 – Capela
Missa de abertura da Semana

16/09 – QUARTA-FEIRA

18/09 – SEXTA-FEIRA

Hospital Emílio Carlos
7h30 – Saguão principal - Apresentação da vida e obra do
Monsenhor Albino e do filme institucional da Fundação Padre Albino
8h30 - Tour integrativo com os funcionários
- Saguão principal - Feira de Talentos (até às 16h00)
14h00 - Saguão principal - Apresentação da vida e obra do
Monsenhor Albino e do filme institucional da Fundação Padre Albino

Hospital Emílio Carlos
7h30 – Saguão principal - Apresentação da vida e obra do
Monsenhor Albino e do filme institucional da Fundação Padre Albino
10h00 - Sala de espera da Ortopedia - Apresentação musical dos alunos do Conservatório Santa Cecília e soltura de
balões
14h00 - Saguão principal - Apresentação da vida e obra do
Monsenhor Albino e do filme institucional da Fundação Padre Albino

Conjunto Esportivo
Curso de Educação Física
8h00 às 18h00 - Atendimento a profissionais de Educação
Física pela Unidade Móvel do Conselho Regional de Educação Física (até dia 20)
Anfiteatro da Fundação Padre Albino
20h00 – Outorga dos Troféus Monsenhor Albino e Fundação Padre Albino
- Outorga do título de Professor Emérito ao Prof. Dr. Alysson
Leandro Barbate Mascaro

15/09 – TERÇA-FEIRA
Hospital Emílio Carlos
7h30 – Saguão principal - Café da manhã, apresentação da
vida e obra do Monsenhor Albino e do filme institucional
da Fundação Padre Albino
8h30 - Tour integrativo com os funcionários
- Sala de espera da Ortopedia - Apresentação do coral da
APAE
14h00 - Saguão principal - Café da tarde, apresentação da
vida e obra do Monsenhor Albino e do filme institucional
da Fundação Padre Albino
- Sala de espera da Ortopedia - Apresentação do coral da
APAE
Hospital Padre Albino
7h30 – Unidade de Urgência e Emergência e Centro de
Diagnóstico por Imagem - Café da manhã, apresentação da
vida e obra do Monsenhor Albino e do filme institucional
da Fundação Padre Albino
Pronto Atendimento - Apresentação da vida e obra do Monsenhor Albino e do filme institucional da Fundação Padre Albino
8h30 - Tour integrativo com os funcionários
14h00 – Unidade de Urgência e Emergência e Centro de

Hospital Padre Albino
7h30 – Unidade de Urgência e Emergência, Pronto Atendimento e Centro de Diagnóstico por Imagem - Apresentação
da vida e obra do Monsenhor Albino e do filme institucional da Fundação Padre Albino
8h00 – Rampa de acesso - Feira de Talentos (até às 18h00)
8h30 - Tour integrativo com os funcionários
9h30 - Inauguração da Pediatria
10h00 - Saguão principal - Apresentação musical dos alunos do Conservatório Santa Cecília
- Arrecadação solidária de produtos de higiene pessoal
para o Recanto Monsenhor Albino
Padre Albino Saúde
8h30 – Premiação do 3° Concurso de Fotografia “Esporte e
qualidade de vida inspiram saúde”.
Colégio de Aplicação
14h00 - Visita ao Recanto Monsenhor Albino para entrega
de doação
Museu Padre Albino
20h00 – Abertura da exposição fotográfica “Retrospectiva:
10 anos da inauguração do Museu Padre Albino”

17/09 – QUINTA-FEIRA
Hospital Emílio Carlos
7h30 – Saguão principal - Apresentação da vida e obra do
Monsenhor Albino e do filme institucional da Fundação Padre Albino
8h30 - Tour integrativo com os funcionários
- Sala de espera da Ortopedia - Apresentação de dança –
Projeto “Criança: cidadão do futuro”
14h00 - Saguão principal - Apresentação da vida e obra do
Monsenhor Albino e do filme institucional da Fundação Padre Albino
- Sala de espera da Ortopedia - Apresentação de dança –
Projeto “Criança: cidadão do futuro”
15h30 – Inauguração das novas dependências do Serviço
de Raio-X
Hospital Padre Albino
7h30 – Unidade de Urgência e Emergência, Pronto Atendi-

Hospital Padre Albino
7h30 – Unidade de Urgência e Emergência, Pronto Atendimento e Centro de Diagnóstico por Imagem - Apresentação
da vida e obra do Monsenhor Albino e do filme institucional da Fundação Padre Albino
10h00 - II Abraço solidário ao hospital
- Arrecadação solidária de produtos de higiene pessoal
para o Recanto Monsenhor Albino
Colégio de Aplicação
14h00 – Jogos interclasses
Clube de Tênis Catanduva
Curso de Administração
20h00 - Simpósio Empresa Escola - Palestra “Profissional do conhecimento – competências para o sucesso”, por Gilclér Regina
Conjunto Esportivo
Curso de Educação Física
20h00 – Festival de Ginástica e Dança

19/09 – SÁBADO
Museu Padre Albino
9h00 – V Caminhada Monsenhor Albino até o Cemitério
Nossa Senhora do Carmo
Igreja Matriz de São Domingos
19h00 – Missa de encerramento da Semana
Colégio de Aplicação
9h00 – Jogos interclasses

20/09 – DOMINGO
Conjunto Esportivo
Curso de Educação Física
8h00 às 12h00 – Atendimento a profissionais de Educação
Física pela Unidade Móvel do Conselho Regional de Educação Física
Padre Albino Saúde
9h30 – PAS Bike Tour - passeio ciclístico
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FIPA define datas dos vestibulares 2010
As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) definiram as datas
dos seus vestibulares 2010 para os
cursos de Administração, Direito,
Educação Física, Enfermagem e
Medicina, sob a responsabilidade
da Fundação para o Vestibular da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – VUNESP.
As inscrições para o Vestibular
Unificado para os cursos de Administração, Direito, Educação Física
(Licenciatura) e Enfermagem estarão
abertas entre 14 de setembro e 20
de novembro de 2009, disponíveis
exclusivamente pela internet, pelo

site www.fundacaopadrealbino.org.br
ou www.vunesp.com.br , mediante o
preenchimento da ficha de inscrição
e o pagamento da taxa, por meio de
boleto bancário, em qualquer agência
bancária. A efetivação da inscrição
se dará somente com o pagamento
do boleto bancário (estará disponível serviço de internet aos candidatos nas Secretarias dos cursos para
a realização da inscrição). A taxa de
inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais)
e o manual do candidato estará disponível aos interessados somente
no site www.vunesp.com.br
O curso de Administração (no-

Ensino a Distância da FPA forma
sua primeira turma
A Fundação Padre Albino pro- tutora do curso, Josiane Aparecida
moveu dia 13 de agosto, às 20h00, Zambom, e a patronesse, a Profª
no Colégio de Aplicação, a sessão Tânia Maria Mazinini Pimentel, disolene de colação de grau de for- retora do Colégio de Aplicação.
mandos do Sistema de Ensino PreA mesa de honra foi composta
sencial Conectado – Modalidade a pelo Presidente da Diretoria AdmiDistância, que mantém em parceria nistrativa da Fundação, Dr. Geraldo
com a UNOPAR/Universidade Nor- Paiva de Oliveira, pelo Vice-diretor
te do Paraná. Foi a formatura da das FIPA, Dr. José Carlos Rodrigues
primeira turma do Ensino a Distân- Amarante, pela Diretora do Colégio
cia do Pólo de Catanduva.
de Aplicação, Profª Tânia Maria MaA Turma “Dr. Nelson Jimenes” é zinini Pimentel, pela Srta. Josiane
composta de 13 formandos do cur- Aparecida Zambom, paraninfa da
so de graduação de Tecnologia em Turma, pelo Presidente do ConseProcessos Gerenciais, iniciado em lho de Curadores da Fundação, Dr.
Julho/2007. A solenidade foi reali- Antonio Hércules, pelos Conselheizada na tele sala do Colégio, uma ros Sr. Renato Centurion Stuchi e
vez que a formatura foi on line, Prof. Nélson Lopes Martins, pela
conduzida da sede da Unopar, em Coordenadora Pedagógica das FIPA,
Londrina (PR).
Drª Dulce Maria Silva Vendruscolo,
A solenidade foi iniciada com e pela Coordenadora Pedagógica
a formação da mesa de honra e a Técnico-Administrativo da Unopar,
entrada dos formandos, aguardan- Pólo de Catanduva, Luciana Freire
do-se, depois, o início do cerimo- de Matos Barreto Joaquim.
nial oficial, que foi conduzido pela
O Vice-diretor das Faculdades
Reitora da Unopar, Profª Elisabeth Integradas Padre Albino, Dr. José
Bueno Laﬀranchi. Após a execu- Carlos Rodrigues Amarante, repreção do Hino Nacional Brasileiro e sentando o Diretor Geral, Dr. Nela oração do Pai Nosso, a formanda son Jimenes, encerrando a soleniDiaine Maruse Sega Marcondes, do dade, parabenizou os formandos
curso de Pedagogia/Licenciatura, e seus familiares, agradecendo a
proferiu o juramento em nome de confiança depositada nas FIPA e no
todos os formandos, assim como Colégio de Aplicação.
recebeu o grau, representanImprensa/FPA
do-os, e o formando Nilton
Messias, do curso Superior de
Tecnologia em Processos Gerenciais, foi o orador geral dos
formandos. A seguir, a Reitora
da Unopar encerrou a sessão
solene e o Colégio de Aplicação prosseguiu com a entrega
dos certificados.
A paraninfa da turma foi a A primeira turma do EAD da Fundação

turno) oferece 180 vagas; Direito
(noturno), 100 vagas; Educação
Física/Licenciatura (matutino), 60
vagas; Educação Física/Licenciatura (noturno), 120 vagas; Enfermagem (matutino), 30 vagas; Enfermagem (noturno) 60 vagas.
A prova será aplicada em Catanduva, no Campus I (FAECA),
na Rua Seminário 281, Bairro São
Francisco, no dia 05/12/2009, às
14h00.
A divulgação dos resultados é
de responsabilidade da VUNESP e
está prevista para o dia 18 de dezembro de 2009.
MEDICINA
A partir de 28 de setembro e até
06 de novembro de 2009 estarão
abertas as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2010 do curso
de Medicina (FAMECA), que oferece
64 (sessenta e quatro) vagas em pe-

ríodo integral (manhã e tarde).
O processo de inscrição será de
responsabilidade da VUNESP, disponível exclusivamente pela internet,
pelo site www.vunesp.com.br mediante o preenchimento da ficha de
inscrição e o pagamento da taxa, por
meio de boleto bancário, em qualquer agência bancária.
A efetivação da inscrição se
dará somente com o pagamento do boleto bancário. A taxa de
inscrição é de R$ 100,00 (cem reais) e o manual do candidato estará disponível aos interessados
somente no site www.vunesp.
com.br O candidato deverá assinalar, na Ficha de Inscrição, a
cidade em que deseja realizar as
provas - Catanduva ou São Paulo,
que serão aplicadas nos dias 07 e
08/12/2009. A divulgação dos resultados é de responsabilidade da
VUNESP e está prevista para o dia
13 de janeiro de 2010.

Medicina promove Jornada de
Atualização em Pediatria
As disciplinas de Clínica Pediátrica e Puericultura do curso de Medicina (FAMECA) das FIPA promovem dia 03 de setembro próximo, a
partir das 20h00, no anfiteatro da
Fundação Padre Albino, uma Jornada de Atualização em Pediatria.
Os Coordenadores da Jornada,
Profª Drª Terezinha Soares Biscegli
(Área Materno Infantil), Prof. Dr.
Carlos Elysio Castro Corrêa (Professor Titular de Pediatria e Puericultura) e Profª Drª Gisele Maria
Couto (Presidente da Liga de Pediatria), informaram que o progra-

ma será este:
20h00 – Novos paradigmas no
manejo da infecção do trato urinário infantil – Profª Drª Inalda Facincani – USP/Ribeirão Preto
21h00 – Processo Saúde-Doença: Puericultura e Pediatria – Prof.
Dr. Rubens Garcia Ricco – USP/Ribeirão Preto.
Mais informações pelos fones (17) 3531.3229 (Tânia) ou
3521.1931 (Cidinha). O anfiteatro
da Fundação Padre Albino fica na
rua 13 de maio, 1064, Centro, em
Catanduva.

Campeonato de Boliche no
Recanto Monsenhor Albino
No período de 24 de julho a 1º
de agosto foi realizado no Recanto
Monsenhor Albino o II Campeonato de Boliche entre os idosos. O
campeonato contou com 16 participantes, tanto os que se locomovem
em cadeira de rodas quanto os que
andam normalmente.
O vencedor foi Nelson Mendes,
seguido de João Mongolini, Antônia Troiano e Mafalda Mantese. Os
quatros finalistas ganharam brindes pela participação.
PALESTRA
Dia 30 de julho, às 13h00, na

sala de vídeo e eventos do Recanto,
o fisioterapeuta Rodrigo Paschoal
Prado fez a palestra Osteoporose:
prevenção e tratamento. A palestra
faz parte do Programa de Incentivo
ao Trabalhador do Recanto, que
tem o objetivo de levar informações para melhorar a qualidade de
vida dos funcionários.
O palestrante deu informações
à equipe de enfermagem com relação à osteoporose na terceira
idade, alertando sobre as quedas
e outros problemas ocasionados
pela doença.
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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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Vereador Nelson Martins propõe emendas
em favor da Fundação
O Orçamento Estadual Paulista
de 2010 deve ter, em suas emendas,
dois pedidos em favor da área da
saúde da Fundação Padre Albino, no
valor aproximado de R$ 3,7 milhões.
O vereador Nelson Lopes Martins (PSDB) entregou as solicitações
ao deputado Mauro Bragato (PSDB),
presidente da Comissão de Finanças
e Orçamento da Assembleia Paulista, que no dia 14 de agosto realizou
uma audiência pública na Câmara
de Vereadores de Catanduva com

a presença de inúmeros deputados,
prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil organizada
de toda a região.
Solicitações
O vereador solicitou verba para
substituição de 14 das 17 máquinas
do Serviço de Terapia Renal Substitutiva do Hospital Padre Albino, que
já possuem mais de 5 anos de uso.
O serviço atende a 70 pacientes/
mês, exclusivamente SUS. O valor
de cada máquina é de R$ 45 mil,

Medicina realiza Curso
Fundamentos em Medicina Intensiva
O curso de Medicina (FAMECA) Hospital Samaritano, de São Paulo,
das FIPA e a Associação de Medici- e Dr. Marcelo Mook, médico intenna Intensiva Brasileira (AMIB) pro- sivista, professor de Medicina Intenmoveram dias 25 e 26 de julho, das siva do curso de Medicina da UNISA
8h00 às 17h00, nas dependências e diretor da UTI do Hospital Estadual
da Unidade Didática e de Pesquisas do Grajaú, de São Paulo.
Do curso participaram 25 médiExperimentais, o curso Fundamentos em Medicina Intensiva (FCCS), cos como alunos regulares, a imensa
sob a coordenação do Prof. Dr. Jorge maioria médicos residentes, e quatro alunos do sexto ano de Medicina,
Luis Valiatti.
Este curso, criado nos Estados pertencentes a Liga de Medicina InUnidos pela Critical Care Medical tensiva da FAMECA (LIGAMI), como
Association, é ministrado no mundo ouvintes. Ao final do curso foi realitodo nos mesmos moldes. Dr. Valiatti zada uma prova, com aprovação de
informa que o curso teórico/ prático 100% dos participantes, “fato reletem por objetivo melhorar o atendi- vante”, segundo Dr. Valiatti, instrutor
mento ao paciente grave nas fases do curso há mais de 10 anos.
Divulgação
iniciais e utiliza, além de aulas
teóricas, atividades práticas em
simuladores.
Juntamente com o Dr. Valiatti, mais três instrutores ministraram as aulas: Dr. Paulo
Antoniazzi, médico intensivista
e diretor da UTI da Santa Casa
de Ribeirão Preto; Drª Rosa Docentes do curso: Drª Márcia, Dr. Marcelo,
Alheira, médica intensivista do Dr. Paulo e Dr. Valiatti

Simpósio da Administração aborda
competências para o sucesso
Tradicional evento do curso de
Administração das FIPA, o Simpósio Empresa Escola, promovido
pelos alunos do 4º ano, será realizado dia 18 de setembro próximo, às 20h00, no Clube de Tênis
Catanduva.
O tema da palestra, com coquetel, será Profissional do conhecimento – competências para o
sucesso, ministrado por Gilclér Regina, graduado em Administração
de Empresas e Marketing e um dos
palestrantes mais procurados para

convenções de empresas e programas internos de Gestão no Brasil.
A palestra é dirigida a empresários, profissionais liberais, diretores e gerentes, administradores de empresas e universitários.
Os organizadores esperam pela
participação de 850 pessoas. Os
convites, a R$ 80,00, podem ser
adquiridos no campus I das FIPA,
na Rua Seminário, 281, fone (17)
3522.2405, Catanduva. Alunos do
curso de Administração pagam R$
60,00. Os convites são limitados.
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sendo que a substituição
custará R$ 630 mil.
O segundo pedido é para
construção de área física e
aquisição de acelerador linear para a implantação do
Serviço de Radioterapia da
Fundação. A verba solicitada é de R$ 1,6 milhão para
a construção de área física, Vereador Nélson Martins: emendas para
a FPA de quase R$ 3,7 milhões
incluindo a Casa Mata, e R$
ço de Radioterapia e está disposta
1,5 milhão para aquisição
e instalação do acelerador linear e a assumir os custos de operacionalização – materiais de consuequipamentos complementares.
“A Fundação Padre Albino mo, funcionários e mobiliário dos
sabe da importância de um Servi- atendimentos”, finalizou Martins.

Direito promove aula magna
O curso de Direito das FIPA realizou dia 17 de agosto cerimônia
de abertura do segundo semestre
letivo, a partir das 19h30, no auditório do Campus I. A aula magna
foi proferida pelo coordenador do
curso, Donizett Pereira, com o tema
“Novas perspectivas para o ensino
jurídico”.
Donizett Pereira enfatizou os
esforços de todos os envolvidos, coordenação, corpo docente, discente, administrativo e mantenedora,
na consecução de uma estrutura
voltada para o ensino jurídico de
qualidade, reconhecido em todas
as avaliações efetuadas, pelo MEC e
OAB/SP, e especialmente destacou
o excelente trabalho e comprometimento pessoal e intelectual do
primeiro Coordenador, Dr. Alysson
Mascaro, que elaborou e incentivou
as diversas atividades acadêmicas
ali implementadas e que tornaramse o grande diferencial do curso.
Destacou ainda, o Coordenador,
a necessidade de empreender uma
nova etapa para a manutenção da
excelência do curso, com a adoção
das novas dinâmicas pedagógicas,
maior participação discente nos
eventos e um comprometimento

maior dos alunos em torno de sua
própria formação acadêmica, tornando-o aptos a se mostrarem os
verdadeiros protagonistas de sua
futura carreira jurídica.
A Coordenadora Pedagógica
das FIPA, Drª Dulce Vendruscolo,
saudou os alunos e falou sobre as
providências tomadas e os cuidados
necessários na prevenção contra a
gripe suína. A cerimônia também
contou com a presença do presidente da Diretoria Administrativa
da Fundação, Dr. Geraldo Paiva de
Oliveira, do Vice-diretor das FIPA,
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante,
e do Secretário Geral, Prof. Sidnei
Stuchi.
Na oportunidade, Donizett Pereira deu posse a dois novos docentes, os professores Ricardo Alves
de Oliveira e Beatriz Trigo, esta exaluna do curso.
Divulgação

Audiotório lotado para a aula magna

Professora da Educação Física
faz palestra em Brasília
A Profª Liana Romera, docente
da disciplina Pesquisa e Orientação
na Educação Física do curso de Educação Física das FIPA, participou,
em Brasília, de 13 a 15 de agosto
último, do II Encontro Nacional de
Formadores do Programa Esporte

e Lazer da Cidade.
O convite partiu do Ministério
do Esporte. Profª Liana participou
da mesa redonda sobre Juventudes,
tema do seu doutorado, proferindo
palestra no dia 15, juntamente com o
Prof. Carlos Henrique Martins (RJ).
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Conselheiros visitam FIPA, cursos de
Medicina, Enfermagem e Educação Física
Na segunda visita mensal aos Departamentos
da Fundação, membros do Conselho de Curadores estiveram, dia 06 de agosto último, às 8h00,
na sede das Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA) e nos cursos de Medicina, Enfermagem e
Educação Física, localizados no campus sede, no
Hospital Escola Emílio Carlos.
Após café da manhã, os conselheiros conheceram, inicialmente, a área administrativa
e pedagógica das FIPA e depois as instalações
dos cursos de Medicina, Enfermagem e Educação Física: Setor de Biológicas (Laboratórios de
Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Citogenética), Laboratórios de Informática I e II, Biblioteca, salas de aula, Laboratórios de Patologia,
Histologia, Embriologia, Microscopia, Histologia
e Anatomia, dependências administrativas e
secretaria acadêmica dos cursos, salas de aula e
Laboratório de Enfermagem, Unidade Didática e
de Pesquisas Experimentais, Setor de Fisiológicas
(Laboratórios de Fisiologia, Farmacologia, Biofísica e Bioquímica e de Habilidades) e salas de aula
e dependências físicas (em fase de acabamento)
do curso de Educação Física.
Nas visitas, os conselheiros foram ciceroneados pelo Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, Vicediretor das FIPA, pelo Prof. Sidnei Stuchi, Secretário Geral, pela Coordenadora Pedagógica, Profª
Drª Dulce Vendruscolo, pelos Coordenadores dos
cursos, Prof. Dr. José Alves de Freitas (Medicina),
Profª Drª Jussara Sperandio (Enfermagem) e Prof.
Antonio Lourival Lourenço (Educação Física), e
pelo Prof. Dr. Manzélio Cavazzana Júnior, Coordenador da Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais.
Participaram desta segunda visita os conselheiros, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira e Dr. Antonio
Imprensa/FPA

Hércules, presidentes da Diretoria Administrativa
e do Conselho de Curadores, respectivamente,
Renato Centurion Stuchi, Valdemar Bergamaschi,
Joaquim Carlos Martins, Dr.
José Rodrigues, Padre Rosinei Pessini e Dr. Antonio José
dos Santos.
A próxima visita será
no dia 17 de setembro ao
Recanto Monsenhor Albino, dentro da XVIII Semana
Monsenhor Albino.
COMENTÁRIOS

Curso de Educação Física

Padre Rosinei Pessini - As visitas mensais pelos
Departamentos favorecem o conhecimento e o
comprometimento maior com todo o trabalho que
esta Fundação realiza em Catanduva e região. Nesta
visita tivemos a oportunidade de ver todos os setores que compõem os cursos de Medicina, Enfermagem e Educação Física, acompanhados pelos seus
coordenadores responsáveis. É a Fundação Padre
Albino que continua a investir e trabalhar na formação de profissionais capacitados. Que este sonho
continue dentro de todos nós. Colabore e ajude a
Fundação a ser melhor.

Dr. Antonio José dos Santos – Sempre tentei
junto aos demais conselheiros essas visitas. Tanto
que em muitas reuniões do Conselho eu os convidava para conhecer os
Imprensa/FPA
departamentos de saúde.
Infelizmente, poucos frutos
colhi. Portanto, a ideia do
nosso presidente foi muito
feliz, pois é mais fácil fazer
os convites individuais para
colher melhores frutos. Parabéns pela iniciativa.
Dr. José Rodrigues – A
série de visitas foi uma ideia
ótima, pois assim os conselheiros conhecem realmente os Departamentos e ficam sabendo o que a
Fundação está fazendo.
Imprensa/FPA

Curso de Enfermagem

Gripe suína: FIPA orienta alunos na volta às aulas
No reinício das aulas neste segundo semestre letivo, dia 17 último, as FIPA tomaram todas
as medidas necessárias de prevenção e orientação aos seus alunos com relação à gripe suína
(Influenza A H1N1).
De acordo com a Coordenadora Pedagógica,
Profª Drª Dulce Vendruscolo, foram elaborados
e distribuídos a todos os alunos folhetos educativos com perguntas e respostas sobre a gripe e
com orientações gerais sobre os cuidados pes-

soais, inclusive para as gestantes, este afixado
nas salas de aula e demais dependências dos
prédios, assim como exibido um vídeo do Ministério da Saúde em todas as salas de aula. A
Coordenadora disse também que foram feitas
reuniões com funcionários do Setor de Higiene e Limpeza e transmitidas orientações nas
secretarias e bibliotecas, através de roteiro de
procedimentos gerais e medidas preventivas de
higiene e limpeza.

Deputado Lobbe Neto destina R$ 150 mil
para a Fundação
Curso de Medicina

O deputado federal Lobbe Neto (PSDBSP) esteve em Catanduva dia 13 de agosto, às
17h00, para participar da assinatura de convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e a
Fundação Padre Albino. A Fundação receberá
Imprensa/FPA

Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, com deputado Lobbe
Neto ao lado, assina o convênio
R E M E T E N T E : F u n d a ç ã o P a d r e A l b i n o - A v. S ã o V i c e n t e d e P a u l o , 1 4 5 5

R$ 150 mil destinados por Lobbe para aquisição
de equipamentos hospitalares para o Hospital
Padre Albino. Serão adquiridos monitores multiparamétricos e camas para parto normal para
o Centro Obstétrico e Unidade de Tratamento de
Queimados.
O convênio foi assinado pelo presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. Geraldo Paiva
de Oliveira, na sede da Coordenadoria da Fundação,
com a presença de diretores da Fundação, dos administradores hospitalares e funcionários.
Lobbe Neto informou que havia feito uma
emenda ao Orçamento Geral da União, mas, infelizmente, naquele ano o Governo Federal não
empenhou. Diante disso, fez a solicitação ao Governador José Serra e ao Secretário da Saúde,
Dr. Barradas, que liberaram o recurso.
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