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Fundação lança Campanha da Nota Fiscal Paulista
A Fundação Padre Albino aderiu ao Programa Nota Fiscal Paulista. Os catanduvenses poderão colaborar não colocando
seu CPF na nota ou cupom fiscal e depositando-os em uma das urnas da Fundação, disponíveis em estabelecimentos comerciais ou em seus Departamentos. Página 08.
Divulgação

FIPA remarca datas dos vestibulares

Em função da nova data da prova do ENEM (Exame Nacional
do Ensino Médio), as Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA)
remarcaram as datas das provas dos seus vestibulares 2010 para
os cursos de Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem
e Medicina, que serão aplicadas pela VUNESP, sendo mantidas as
demais instruções e prazo de inscrições.
A prova do Vestibular Unificado para os cursos de Administração,
Direito, Educação Física (Licenciatura) e Enfermagem marcada para
05 de dezembro foi transferida para o dia 12. As provas do Vestibular
da Medicina (FAMECA) que seriam aplicadas nos dias 7 e 8 de dezembro passaram para os dias 8 e 9 do mesmo mês. Página 11.
PEDIATRIA O Hospital Padre Albino inaugurou dia 16 de setembro as novas instalações da Pediatria. A Unidade Pediátrica
conta com 20 novos leitos e teve toda a sua estrutura reformada.
Dr. Olegário Braido (à esquerda) e Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
descerram a placa comemorativa da inauguração. Página 08.

FIPA desenvolve projeto de
visitas orientadas
As Faculdades Integradas Padre Albino desenvolvem até o mês de
novembro um projeto de visitas orientadas, recebendo estudantes
do último ano do ensino médio de escolas públicas e particulares de
Catanduva e região. Eles conhecem os laboratórios de aulas práticas
de algumas disciplinas, entre outras dependências. Página 09.

Projeto de pesquisa da Medicina
recebe auxílio da FAPESP
O projeto de pesquisa coordenado pela Profª Adriana Paula
Sanchez Schiaveto, docente de Fisiologia do curso de Medicina
das FIPA, recebeu, do Programa de Apoio a Jovens Pesquisadores em Centros Emergentes da FAPESP (Fundação de Amparo a
Pesquisa no Estado de São Paulo), um auxílio que deve chegar a
R$ 400.000,00. Ele será desenvolvido em novo laboratório, o de
Fisiologia Respiratória. Página 07.
Imprensa/FPA

Imprensa/FPA

Pesquisa já começou em novo laboratório

4ª VISITA O Campus I das Faculdades Integradas Padre Albino, que sedia os cursos de Administração e Direito, foi o local
da quarta visita mensal dos conselheiros aos Departamentos da
Fundação, realizada dia 1º de outubro. Página 12.

Hospital Emílio Carlos inaugura
novo Setor de Raio X
O Hospital Emílio Carlos inaugurou dia 17 de setembro, durante a XVIII Semana Monsenhor Albino, as novas instalações do
Setor de Raio X. Página 08.
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Fundação Padre Albino promove
alterações no seu Estatuto
A Fundação Padre Albino realizou assembleia geral extraordinária de seus membros e
promoveu alterações no seu Estatuto. De acordo com informações do Dr. Antonio Hercules, a
Fundação adaptou seu Estatuto às normas da
legislação que rege a qualificação das entidades
como Organizações Sociais de Saúde (OSS).
Os membros da Fundação continuam inalterados, ou seja, ela é composta pelos membros
do Conselho de Curadores, Membro Representativo, Membros Beneméritos, Membros Benfeitores e Membros Honorários.
A mudança ocorreu na Administração da
Fundação, sendo que os órgãos de deliberação
superior e de direção são a Assembléia Geral, o
Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal.
Dr. Antonio Hercules, presidente do Conselho
de Administração, explica que a Assembleia Geral é o órgão de decisão superior da Fundação,
constituída pelos atuais vinte Membros que compõem o Conselho de Curadores e pelo Membro
Representativo do Bispado de Catanduva.
O Conselho de Administração é composto
por nove membros, sendo cinco eleitos pela Assembleia Geral, dentre seus componentes, três
eleitos pelos demais integrantes do Conselho

de Administração, dentre pessoas da sociedade
de notória capacidade profissional e reconhecida
idoneidade moral, e um membro eleito pelos empregados. O mandato dos membros do Conselho
de Administração será de quatro anos, admitida
uma recondução, exceção feita ao primeiro mandato da metade dos membros eleitos ou indicados, que deverão ter mandato de dois anos. O
presidente do Conselho de Administração é o dirigente máximo da entidade, o qual também preside e convoca as assembleias gerais.
A Diretoria Administrativa é composta de um
Diretor Presidente, um Diretor Vice-presidente,
um Diretor Secretário, um Diretor Tesoureiro e
um Diretor Segundo Tesoureiro, todos eleitos
pelo Conselho de Administração e escolhidos
dentre os membros que compõem a Assembleia
Geral, com mandato de quatro anos.
O Conselho Fiscal será constituído de três
membros efetivos e três membros suplentes,
eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de
quatro anos, podendo ser reeleitos.
O novo Estatuto da Fundação Padre Albino,
com as alterações introduzidas, foi aprovado
pelo representante do Ministério Público, membro Curador de Fundações da Comarca, e já foi
registrado em Cartório, estando, assim, em vigor.

Capim ou café para você?
No curso de Medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! - responde o aluno.
- Quatro? - replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripudiar sobre os
erros dos alunos.
-Traga um feixe de capim, pois temos um asno na sala, - ordena o professor a seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! - replicou o aluno ao auxiliar do mestre.
O professor ficou irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era, entretanto, o humorista Aparício Torelly Aporelly (1895-1971), mais conhecido como o ‘Barão de Itararé’.
Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins ‘nós temos’. ‘Nós’ temos quatro: dois meus e dois seus.
‘Nós’ é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com o capim.
A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento! Às vezes as pessoas, por terem um pouco a mais de conhecimento ou ‘acreditarem’ que o tem, se acham no direito de subestimar os outros...
E haja capim!!!

Como dizer as coisas
Certa vez um imperador sonhou que havia
perdido todos os dentes.
Ele acordou assustado e mandou chamar
um sábio para que interpretasse o sonho.
- Que desgraça, senhor! - exclamou o sábio. Cada dente caído representa a perda de
um parente de Vossa Majestade.
- Mas que insolente! - gritou o imperador.
Como se atreve a dizer tal coisa?
Chamou os guardas e mandou que lhe dessem
chicotadas. Mandou também que chamassem outro sábio para interpretar o mesmo sonho.
O outro sábio chegou e disse:
- Senhor, uma grande felicidade vos está
reservada! O sonho indica que ireis viver
mais que todos os vossos parentes.
A fisionomia do imperador se iluminou e mandou dar cem moedas de ouro para o sábio.

Quando este saía do palácio, um súdito
perguntou:
- Como é possível? A interpretação que você
fez foi a mesma do seu colega. No entanto ele
levou chicotadas e você moedas de ouro!
- Lembre-se sempre, amigo - respondeu o
sábio. Tudo depende da maneira de dizer as
coisas. E esse é o grande desafio da humanidade. É daí que vem a felicidade ou a desgraça;
a paz ou a guerra. A verdade deve sempre ser
dita, não resta a menor dúvida, mas a forma
como deve ser dita é que faz a diferença.
A verdade deve ser comparada com uma
pedra preciosa. Se a lançarmos no rosto de
alguém, pode ferir, provocando revolta. Mas
se a envolvermos numa delicada embalagem
e a oferecermos com ternura, certamente
será aceita com mais felicidade.
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Aniversários - NOVEMBRO
DIA / NOME
Hospital Padre Albino
02 – Gizele Daiana Panulo Vizicato
José Carvalho de Souza
03 – Márcia Regina Aleo Pereira
05 – Ozéias Ujaque
06 – Andreza Mathias Navarro
Daiane de Vietro
Francisca Honorata Melo Freitas
Rosemari da Costa Veroneze
08 – Roberta Del Vechio Adami
Valdete Salles Maransatto
09 – Margaret Bregolato Nicoleti
10 – Márcia das Graças Leite Braga
Marli Maria Camilo Carai
11 – Cleonice Queiroz dos Santos
Dario Hernandes
Maria Aparecida Veronesi Bigoni
Roseli Holanda da Fonseca
Vera Lúcia Alberganti Lucci
12 – Neide dos Santos Marques
13 – Graziela Valderrama
Marciel Joia Gimenez
Maria Ivonete Chagas
Mateus Domiciano Pinto
14 – Débora Cristina Costa
Elizabeth de Lima Crosariol
15 – Marco Roberto dos Santos Amaral
Maria de Faria Ramos
Maria de Lourdes dos Santos
17 – Weyde Gracielle Rodrigues dos Santos
18 – Isabel Cristina de Oliveira Won Ancke
19 – Rosimeire Aparecida Perossi Mellado
20 – Maria de Lourdes Cristianotte Costa
21 – Sérgio Valentim Trigo
Wanderley Carvalho de Azevedo Júnior
23 – Aliane Nascimento Silva Bastos
Sonia Aparecida Fernandes Casaletti
24 – Cristiane Aparecida Viana Acevedo
Edinéia Crispim de Oliveira
Maria das Graças França
Maria Nadege Castanha de Angelo
Nair Feliciana de Campos Silva
25 – Ana Maria da Penha
Carla Moraes Sampaio

DIA / NOME
25 – Rodrigo dos Santos Carvalho
Rogério Aparecido Cruz
Sonia Mingóia Boraschi
26 – Graziela Sanches Nasso
27 – Alessandra Cristina Maurício
Márcio Ricardo da Silva
29 – Cristiane Valéria da Silva P. de Oliveira
Joana Pinto
30 – Lucimara Tartaglia Honorato
Madalena Aparecida Correa
Nilda Pena Honório
Sueli Rodrigues Valente

Hospital Emílio Carlos
02 – Hosana Raquel Valério Félix
Maria de Fátima Bueno Almeida Romana
03 – Edson Luis Aparecido Ferreira Barbosa
06 – Conceição Aparecida Mancini Gardini
07 – Sandra Regina dos Santos
09 – Rosinei de Lourdes Mandelle de Paula
11 – Camila Carnelossi Pereira
12 – Idevanir Aparecido Gussi da Silva
Vanessa Mariano
13 – Márcia Regina da Silva Carvalho
18 – Maria do Carmo Galan Amaro
Vanessa do Carmo Vicente Gravata
19 – Eunice José da Silva Pereira
20 – Noelia Almeida Teixeira da Silva
21 – Fernando Henrique da Cruz
26 – Silvia Helena Lisboa Malavais
27 – Antonio Rodrigues dos Santos
Rosicléia Gomes dos Santos Camargo
28 – Angela Aparecida Gutierres Barretos
Ivone Alves Battilani
Odete Aparecida Bugatti
30 – Aparecida Donizete P. da Cruz Fiomano
Carla Defendi

Padre Albino Saúde
20 – Márcia Regina Capachuti de Jesus
23 – Keli Cristina Siscar

Recanto Monsenhor Albino
07 – Benedito Daniel de Almeida
Odanir Esteves
08 – Sandra Ap. Rosan de Paula Erchenberge

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: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000

DIA / NOME
15 – Valdeci Alves

Faculdades Integradas Padre Albino
05 – Prof. Celso Naoto Kashiura Junior
Profª Therezinha Hernandes G. Ribas
06 – Profª Dircelene Jussara Sperandio
07 – Profª Adriana Romero Braga
Profª Luciana de Carvalho Leite
08 – Thomáz Saturnino Rodrigues
09 – Prof. Marcos Antonio Lopes
10 – Heverton Mendonça Tortorello
12 – Carmen Cristina Cezare Simões
Prof. Emilio Herrera Junior
Prof. Everaldo Grégio
14 – Prof. Antonio José Trassi
Michele Cardoso Poiani
16 – Prof. Arlindo Schiesari Junior
17 – Mariane Celi Groggia Centurion
Renata De Fazzio Stuchi
Tatiane Sabião do Nascimento Ravazzi
19 – Prof. João Romera
20 – Luis Antonio Zanardi
Márcia Aparecida Mota Zirondi
Profª Silene Fontana
Profª Zélia de Oliveira Pantaleão
21 – Alessandro Favarom Pirota
28 – Dr. Marco César Peruchi

Colégio de Aplicação
08 – Aparecida de Fátima Lazarini Silva
24 – Profª Roseli Francisco Rainho de Lucena

Museu Padre Albino
17 – Prof. Sérgio Luiz de P. Bolinelli
Membros do Conselho de Curadores
12 – Joaquim Carlos Martins
27 – Dr. Nelson Jimenes
29 – Rodrigo Alonso Garcia
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
10 – Jayme de Andrade Telles
16 – Dr. Lenício Pacheco Ferreira
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Amigo aprendiz
Quero ser o teu amigo.
Nem demais e nem de menos.
Nem tão longe e nem tão perto.
Na medida mais precisa que eu puder.
Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida,
Da maneira mais discreta que eu souber.
Sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar.
Sem forçar tua vontade.
Sem falar, quando for hora de calar.
E sem calar, quando for hora de falar.
Nem ausente, nem presente por demais.
Simplesmente, calmamente, ser-te paz.
É bonito ser amigo, mas confesso é tão difícil
aprender!
E por isso eu te suplico paciência.
Vou encher este teu rosto de lembranças,
Dá-me tempo, de acertar nossas distâncias...
Fernando Pessoa

Amigo é...
Aquela pessoa que o tempo não apaga,
Que a distância não esquece,
Que a maldade não destrói.
É um sentimento que vem de longe,
Que ganha lugar no seu coração
E você não substitui por nada.
É alguém que você sente presente,
Mesmo quando está longe...
Que vem para o seu lado
Quando você está sozinho
E nunca nega um sentimento sincero.
Ser amigo não é coisa de um dia,
São atos, palavras e atitudes que se solidificam
No tempo e não se apagam mais.
Que ficam para sempre
Como tudo que é feito
Com o coração aberto.

Carta
É com muito carinho e prazer que escrevo para
parabenizá-los por esse maravilhoso veículo de
comunicação. Já faz alguns anos que sou assídua leitora desse jornal e sou fã ardorosa desse
belíssimo trabalho que informa, que emociona,
que presta ajuda e acima de tudo é super útil.
Rita de Cássia O. Maurício – Catanduva

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

História de Paciente
Maria de Jesus Vieira Costa, residente no
Sítio Roberto Razuo Nitsu, no município de Bastos (SP), conta que, no dia 09 de julho passado,
seu filho Igor, com 8 anos, e o irmão Michel,
com 10, resolveram fazer churrasco num quarto vazio da casa onde moram.
Colocaram fogo na churrasqueira e Michel
jogou o álcool com ela acesa. O litro do álcool explodiu e o fogo atingiu diretamente Igor. Como
esse quarto vago ficava próximo de um dormitório, o fogo avançou, atingindo as cortinas e
móveis. A tragédia não foi maior porque o avô
chegou a tempo.
Igor sofreu queimaduras de 3º grau nos braços, tórax, costas e pescoço. Maria conta que o
período de recuperação (ele ficou internado 26
dias) foi muito difícil, porque Igor se queimou
muito e, por ser uma criança muito agitada,
não queria ficar em uma cama. “Mas graças a
Deus e aos bons médicos e enfermeiros, que

Igor da Costa Pierim
Álbum de Família

tiveram muita paciência,
deram muita
atenção, a recuperação foi
um sucesso”,
comemora.
Igor recebeu alta no dia
04 de agosto
passado e tem
retornos constantes ao Ambulatório do
Hospital Emílio
Carlos para curativos. Não houve necessidade de
cirurgia plástica; ele somente vai fazer um enxerto nas costas. A mãe conta que ele só não pode
ficar no sol. Somente por isso sua vida ainda não
voltou ao normal.

Coisas que a vida ensina depois dos 40
Amor não se implora, não se pede, não se espera... Amor se vive, ou não.
Ciúmes é um sentimento inútil. Não torna
ninguém fiel a você.
Animais são anjos disfarçados, mandados à
terra por Deus para mostrar ao homem o que
é fidelidade.
Crianças aprendem com aquilo que você faz,
não com o que você diz.
As pessoas que falam dos outros para você,
vão falar de você para os outros.
Perdoar e esquecer nos torna mais jovens.
Água é um santo remédio.
Deus inventou o choro para o homem não
explodir.
Ausência de regras é uma regra que depende
do bom senso.
Não existe comida ruim, existe comida mal
temperada.
A criatividade caminha junto com a falta de grana.
Ser autêntico é a melhor e única forma de agradar.
Amigos de verdade nunca te abandonam.

O carinho é a melhor arma contra o ódio.
As diferenças tornam a vida mais bonita e
colorida.
Há poesia em toda a criação divina.
Deus é o maior poeta de todos os tempos.
A música é a sobremesa da vida.
Acreditar não faz de ninguém um tolo. Tolo é
quem mente.
Filhos são presentes raros.
De tudo, o que fica é o seu nome e as lembranças acerca de suas ações.
Obrigado, desculpa, por favor, são palavras
mágicas, chaves que abrem portas para uma
vida melhor.
O amor... Ah, o amor...
O amor quebra barreiras, une facções, destrói preconceitos, cura doenças...
Não há vida decente sem amor!
E é certo: quem ama, é muito amado.
E vive a vida mais alegremente...
Artur da Távola - 1936/2008

NOVEMBRO - DATAS COMEMORATIVAS
1º - Dia de todos os santos
02 – Dia de finados
03 – Dia do Guarda Florestal e do Cabeleireiro
04 – Dia do Inventor
05 – Dia nacional da Cultura e da Ciência, do Cinema
brasileiro, do Escrivão de Polícia e do Radioamador
08 – Dia mundial do Urbanismo e do Aposentado
09 – Dia nacional do Hoteleiro e do Manequim
11 – Dia nacional do Supermercado
12 – Dia do Diretor de Escola e Municipal da Educação
Ambiental
14 – Dia nacional de Alfabetização
15 – Aniversário da Proclamação da República (1889)
e Dia do Esporte Amador
17 – Dia da Criatividade

18 – Dia nacional de combate ao racismo
19 – Dia da Bandeira Nacional e Mundial do Xadrez
20 – Dia nacional da consciência negra e do Auditor
Externo
21 – Dia nacional da Homeopatia e do Diabético
22 – Dia da Música e do Músico
24 – Dia mundial do Vovô
25 – Dia mundial do doador de sangue e internacional
contra a exploração da mulher
26 – Dia nacional de Ação de Graças e do Ministério Público
27 – Dia do Técnico de Segurança do Trabalho e internacional da luta contra o câncer
28 – Dia do Soldado Desconhecido
30 – Dia da Reforma Agrária, do Estatuto da Terra, do
Síndico e do Teólogo
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Às vezes nos preocupamos com quem está certo ou errado, que
esquecemos o que é certo e errado.

Queijos e vinhos sem conflito

Ainda que nosso inverno não seja rigoroso, é
comum nessa época do ano reunir os amigos para
saborear queijos e vinhos. Apesar de ser esse um
hábito antigo, a mistura não é tão simples quanto parece. O vinho errado pode matar o sabor do
queijo. O contrário também é verdadeiro.
Veja algumas sugestões de harmonização:
Queijos frescos
Muito apreciados pelo paladar nacional, os
queijos frescos são ideais para iniciar uma reunião
e pedem vinhos brancos frescos, secos, com boa
acidez e aromáticos, como o Gewürztraminer,
Riesling, Moscatel e Malvasia. Vale abrir também
uma garrafa de um rosé. A maioria dos queijos
cremosos de leite de cabra também casa perfeitamente com esses vinhos.
Queijos macios
Tanto o brie quanto o camembert combinam
com vinhos brancos estruturados, como um Chardonnay que tenha permanecido em barrica de
madeira por algum tempo. Um Sancerre é outra
alternativa de primeira. Tintos leves, pouco tânicos, como os do Vale do Ródano, os conhecidos
Côtes du Rhône, ou um cru Beaujolais, são outros
exemplos de boa companhia. Na Normandia, região de origem do camembert, acompanha-se
esse queijo com goles de calvados, destilado feito
de maçã, assim como a sidra, o fermentado da
mesma fruta. Um camembert maduro e de boa

procedência não fará feio se for saboreado com
um champanhe.

mussarela funciona bem com um tinto leve ou
de médio corpo.

Queijos azuis
O sabor complexo e picante do roquefort
combina com um Sauternes, vinho francês de sobremesa de alta concentração de açúcar. Com um
Tokai húngaro, o resultado também será agradável. No caso do italiano gorgonzola, a combinação
clássica é um tinto leve como um Valpolicella nobre, um Barbera ou Bardolino. Arrisque também
com um Passito di Pantelleria, o vinho licoroso
da Sicília. Você verá que não fica nada mal. Outra
possibilidade é abrir um Moscatel português.

Queijos duros
Em geral, esses queijos são reservados para
a seqüência final, uma vez que com sabor demasiadamente marcante, acabam ofuscando os demais. As virtudes de um parmiggiano reggiano ou
de um grana padano são ressaltadas com tintos
potentes como um Cabernet Sauvignon Reserva
chileno, um Amarone della Valpolicella ou um
Zinfandel californiano encorpado. O pecorino
vai bem com vinhos de médio corpo. Vale provar
com um Malbec argentino, por exemplo. O Malbec traz uma doçura que produz um interessante
contraste com esse queijo.
Uma opção interessante é contrariar a regra
clássica de aproximar queijos duros e salgados
de vinhos encorpados. Experimente prová-los
com vinhos generosos, como um Porto ou Madeira. A mesma sugestão se aplica ao provolone. A bebida licorosa rompe com o gosto de
defumado desse queijo.

Queijos semiduros
Queijos como o emmenthal, o gruyère e o
queijo-de-minas curado e semicurado ficam
bem com tintos leves, no máximo de médio corpo, como um Côtes du Rhône, um Pinot Noir ou
um Beaujolais (feito com a uva Gamay, já tem
versões brasileiras), todos poucos tânicos. Também vão bem com alguns italianos mais leves
como o Barbera e o Dolcetto. Podem ser bons
parceiros brancos secos como os Chardonnays
estruturados que permaneceram em barricas
de carvalho. Os holandeses gouda e edam e o
italiano asiago têm sabor mais pronunciado e
pedem vinhos potentes, como os da uva Shiraz
- não a casta original francesa Syrah, mas sua
variação espalhada pelo Novo Mundo (Austrália, África do Sul, Argentina). Também formam
ótima parceria com um Rioja Reserva, um Cabernet Sauvignon proveniente do Chile ou
mesmo um Tannat uruguaio. O provolone pode
ser associado com um Chianti Clássico, tinto da
Toscana, ou um outro tinto de médio corpo. A

CURIOSIDADE
Qual era a capacidade de transporte dos navios negreiros?
Normalmente, os navios negreiros transportavam de 300 a 600 escravos. Os negros eram trancafiados no porão dos navios, todos amontoados, e sofriam muito com as péssimas condições de
higiene e alimentação. Em O Homem e a Terra no Brasil, de Edgar Rodrigues, consta que a situação
era tão precária que nas duas ou três semanas necessárias para a travessia morriam de 50 a 70%
dos escravos.
Do Guia dos curiosos - O livro das perguntas e das respostas

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA
• Para couve ficar macia: depois de rasgadas,
deixe-as de molho por alguns minutos em
uma vasilha com água quente. E ao refogar,
use manteiga com bastante alho cortado e
bem fininho.
• Quando for preparar carne a milanesa, para ficar mais saborosa, acrescente à farinha de rosca
um pouquinho de queijo parmesão ralado.
• Purê de batata leve e fofo: esprema as batatas ainda quentes, por isto, cozinhe-as sem

cascas. Um pouco de leite em pó deixará seu
purê leve como suflê.
• Para dar sabor especial ao peixe, deixe-o
mergulhado no leite antes de fritar.
• Para reduzir o cheiro de peixe no ar, ponha
suco de limão no óleo em que vai fritar o peixe. Isso diminuirá a fumaça e o cheiro.
• Para tirar o amargo da berinjela, deixe-a de
molho na água com um pouco de sal e vinagre por meia hora.

Continua na próxima edição.

C U L I N Á R I A

Torta completa
Ingredientes/Massa
2 batatas médias cozidas e amassadas; 1 ovo;
sal a gosto; 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
Recheio
400 g de carne moída; 1 cebola picada;
2 tomates picados sem pele e sem sementes
Cobertura
2 ovos; 200 g de queijo minas; 1/2 xícara (chá)
de leite; 2 colheres (sopa) de queijo parmesão
ralado
Modo de preparo
Para a massa, misture a batata, o ovo, o sal e
vá adicionando a farinha de trigo até dar ponto. Forre o fundo e os lados de uma forma de
abrir untada e leve ao forno enquanto prepara
o recheio.
Para o recheio: doure a carne em uma panela
antiaderente e junte a cebola, o tomate e o sal.
Deixe cozinhar por cerca de 15 minutos, retire e
adicione a salsinha. Reserve.
Para a cobertura: bata os ingredientes da cobertura no liquidificador. Retire a torta do forno,
coloque o recheio de carne e por cima a mistura
do liquidificador. Volte ao forno até a cobertura
ficar firme e dourada.
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Unidade Didática centraliza pesquisas
do curso de Medicina
Inaugurada dia 15 de junho último, a Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais (UDPE) centraliza
todas as pesquisas do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA).
O Coordenador da Unidade,
Prof. Manzélio Cavazzana Júnior, disse que grandes projetos já estão em
desenvolvimento ou serão iniciados.
Além desses, outros projetos em andamento e todos os que envolvem
pesquisa com animais serão desenvolvidos na Unidade.
Prof. Manzélio, com a participação de cinco alunos de várias séries
do curso, inicia dois projetos sobre a
Doença de Chagas, envolvendo células tronco adultas retiradas diretamente da medula óssea de camundongos e ratos.
De acordo com ele, os trabalhos
estão relacionados à imunização
contra o Trypanosoma cruzi. “A partir de outras espécies de Trypanosoma que não causam doenças no homem, vamos avaliar se eles induzem
alguma proteção, mesmo que seja
parcial, contra os que causam”, explica ele. A partir desses experimentos,
os camundongos que desenvolveram a doença serão tratados com
suas próprias células tronco adultas
e de animais diferentes para avaliar
o efeito terapêutico, conclui Prof.
Manzélio.
ANTIINFLAMATÓRIOS
Em função do desenvolvimento
de seu Doutorado, Profª Ana Paula
Girol faz parte de um grupo de pesquisa da Unesp de São José do Rio
Preto, coordenado pela Profa. Dra.
Sonia Maria Oliani, que por sua vez
desenvolve trabalhos em colaboração com pesquisadores do Instituto de Pesquisa William Harvey, da
Universidade de Londres, do Departamento de Anatomia Humana da
Universidade de Oxford, além de
pesquisadores da Famerp de São
José do Rio Preto e do ICB-USP de
São Paulo. Desse modo, de acordo
com a professora, também as FIPA
passam a integrar o grupo de pesquisa.
O objetivo das pesquisas, informa Profª Ana Paula, é o estudo de
uma proteína denominada Anexina
A1 (ANXA1), que é produzida pelo
organismo e apresenta importantes

papéis fisiológicos, entre eles ações
antiinflamatórias. “Os descobridores da proteína, do Instituto William
Harvey, purificaram a porção relacionada com as ações antiinflamatórias
e desenvolveram um peptídeo (pequena porção da parte inicial da proteína), que pode ser administrada
por meio de injeções. Assim, vários
trabalhos têm sido desenvolvidos
para testar a eficácia do peptídeo na
busca de um medicamento eficaz e
com menores efeitos colaterais, capaz de substituir os corticóides, comumente usados em situações de
inflamação”, explica.
O projeto que Profª Ana Paula
vai desenvolver na UDPE envolve
o estudo dessa proteína na uveíte,
por meio de diferentes técnicas de
laboratório, para avaliar o papel da
ANXA1 nos tecidos oculares, tendo
em vista as aplicações futuras dessa
proteína como um novo medicamento antiinflamatório. “A ideia é
envolver os alunos do curso de Medicina das FIPA para que aprendam
as técnicas de laboratório necessárias ao desenvolvimento de pesquisas, assim como dar continuidade ao
estudo da expressão e mecanismos
de ação da Anexina A1 em vários órgãos, em condições normais e patológicas”, completa.
Ela explica que a uveíte “é uma
inflamação ocular que pode afetar
qualquer parte do olho e sua natureza recorrente pode resultar em
complicações secundárias como
catarata, glaucoma, descolamento
de retina, e por fim, destruição dos
tecidos oculares e cegueira. É um
processo doloroso e associado à fotofobia. A uveíte pode ser causada
por organismos infecciosos ou por
processos imunomediados, como a
artrite reumatóide juvenil”.
Profª Ana Paula ressalta que os
sete alunos do segundo ano que
participarão do projeto foram escolhidos durante os exames para monitoria. No momento, alguns atuam
como monitores de Histologia e outros desenvolvem estágio em técnicas histológicas.
SAÚDE MENTAL
Três grandes projetos que utilizam modelos animais (ratos) para o
estudo das alterações cerebrais associadas à perda da saúde mental (“do-

enças mentais”), como
Imprensa/FPA
a depressão severa, esquizofrenia e estresse,
já estão em andamento sob a coordenação
e orientação da Profª
Drª Maria Luiza Nunes
Mamede Rosa, responsável pelo Laboratório
de Neurociência. Neste
laboratório há também
dois outros grandes Centro Cirúrgico da Unidade Didática
projetos de pesquisa
to dos projetos aproximadamente
que investigam o prejuízo cerebral 22 acadêmicos, do 3º ao 6º ano de
que ocorre como consequência do medicina.
alcoolismo crônico.
Em todos esses projetos, explica
VENTILAÇÃO MECÂNICA
Profª Maria Luiza, são investigadas
inicialmente as alterações de comProf. Manzélio informou tamportamento relacionadas à capaci- bém que o Prof. Dr. Jorge Luis Vadade de aprendizado, à manutenção liatti vai desenvolver na Unidade
da memória, ao prejuízo da mobi- trabalhos relacionados a ventilação
lidade motora e às alterações das mecânica. Estes trabalhos serão resensações de medo e ansiedade. Em alizados no LIMI (Laboratório de Inuma etapa posterior, já no aspecto vestigação em Medicina Intensiva),
molecular, são estudadas as altera- instalado dentro na própria UDPE e
ções provocadas por esses tratamen- coordenado pelo Dr. Valiatti.
tos dentro do cérebro. Estes estudos
O trabalho da Profª Adriana
utilizam o próprio tecido cerebral Paula Sanchez Schiaveto, com verpara avaliar a expressão de proteínas ba da FAPESP, será desenvolvido na
e genes em locais específicos.
Unidade e no novo Laboratório de
De acordo com Profª Maria Luiza Fisiologia Respiratória (ver matéria
estão envolvidos no desenvolvimen- nesta edição).

Falece Irmã Laura Mild
Dia 16 de setembro último,
às 13h40, em Araraquara, aos 90
anos, faleceu Irmã Laura Mild, que
atuou por 17 anos no Hospital Padre Albino.
Theresia Elisabeth Mild nasceu na cidade de Wetzawinkel,
Áustria, em 05/08/1919, sétima
filha dentre os doze do casal. Aos
18 anos ingressou no aspirantado
da Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição
em seu país. No ano seguinte veio
para o Brasil.
Após sua profissão perpétua,
em 1943, realizou suas atividades
em diversas Casas da Congregação, como enfermeira: Beneficência Portuguesa de Araraquara, um
ano; Santa Casa de Misericórdia
de Barretos, 13 anos; Santa Casa
de Misericórdia de S.J. Rio Preto, 3
anos; Hospital São Vicente de Paula de Monte Azul Paulista, 3 anos,
e Santa Casa de Olímpia, 14 anos.

Em 1989, Irmã Laura foi transferida para a Casa Provincial, em Araraquara, onde passou a cuidar das
Irmãs doentes.
Em histórico impresso distribuído, a Congregação das Irmãs
Franciscanas ressaltou que Irmã
Laura “foi uma irmã muito responsável e dedicada com todas as
obrigações que lhe foram confiadas. Era exigente no cumprimento
de seu dever. Como enfermeira
procurou fazer o melhor possível
para aliviar a dor e o sofrimento
das pessoas a ela confiadas. Aos
doentes levava o conforto corporal e espiritual. Tinha um especial
cuidado e zelo pelos sacerdotes e
não media esforços para ajudá-los
em suas necessidades espirituais
e materiais. Realizava tudo com
muita discrição e no silêncio do
seu coração entregava tudo o que
tinha para os mais pobres e necessitados”.
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Projeto de pesquisa da Medicina
recebe auxílio da FAPESP
O projeto de pesquisa Papel da
melatonina no controle respiratório de vertebrados, coordenado
pela Profª Adriana Paula Sanchez
Schiaveto, docente de Fisiologia
do curso de Medicina das FIPA,
recebeu, do Programa de Apoio a
Jovens Pesquisadores em Centros
Emergentes da FAPESP (Fundação
de Amparo a Pesquisa no Estado
de São Paulo), um auxílio que deve
chegar a cerca de R$ 400.000,00.
O auxílio, explica Profª Adriana, será utilizado para aquisição
de equipamentos nacionais e importados, que após 4 anos serão
integralmente transferidos às FIPA,
materiais de consumo nacionais
e importados, bolsas de iniciação
científica para alunos e para treinamento técnico e auxílio para a divulgação dos resultados do projeto
em congressos no Brasil e exterior.
O projeto tem a duração de
quatro anos (2009 a 2013) e será
desenvolvido no Laboratório de
Fisiologia (ver matéria abaixo). A
professora adianta que a Unidade
Didática e de Pesquisas Experimentais será de extrema importância no fornecimento e manutenção dos animais utilizados.
Profª Adriana informa que há
dez alunos envolvidos no projeto,
sendo nove da Medicina das FIPA

e uma aluna da Fafica, que já possui licenciatura em Biologia e cursa
bacharelado. “O desenvolvimento
do projeto requer habilidades em
técnicas de introdução de cateteres
em artérias de animais, assim como
microinjeção de drogas no sistema
nervoso central. Acima de tudo
isso, como todo projeto científico,
requer muito estudo, disciplina por
parte de todos os envolvidos e muito respeito e cuidado com os animais experimentais”, ressalta.
Para a professora, com a aprovação deste projeto “criar-se-á condições para nucleação de um novo
grupo de pesquisa, além de gerar
oportunidades valiosas a estudantes
de conhecer de perto o desenvolvimento de uma pesquisa científica e
despertá-lo para a importância da
geração de conhecimento”.
O PROJETO
Profª Adriana informa que
o controle respiratório é, atualmente, foco de intensa pesquisa
na área de Neurofisiologia Respiratória. Estudos têm mostrado
uma importante correlação entre
alterações em parâmetros respiratórios e o ciclo claro-escuro em
roedores e humanos. “A reduzida
sensibilidade à pressão parcial

de gás carbônico em humanos
durante a noite e as diferentes
respostas ventilatórias encontradas durante o período noturno e
o diurno em ratos, são exemplos
dessa correlação”, explica.
De acordo com ela, o hormônio melatonina, produzido pela
glândula pineal, é um importante
sinalizador do ciclo claro/escuro,
ou seja, pela sua presença (ou
maior concentração) ou ausência
(ou menor concentração) diárias
na circulação e nos diversos líquidos corpóreos, sinaliza se é noite
ou dia no meio exterior. “Pelas características do seu perfil plasmático noturno (duração do episódio
secretório de melatonina), fornece informações para o meio interno a respeito da estação do ano
(uma vez que durante o inverno o
período de escuro é mais longo).
A melatonina atua sobre diversos
parâmetros fisiológicos como reprodução, grau de constrição de
vasos sanguíneos, resposta imunológica, sono e temperatura corporal”, acrescenta.
A pesquisadora informa ainda
que estudos recentes demonstraram a expressão de receptores de
melatonina em algumas células
periféricas envolvidas com o controle da respiração. No entanto,

não há informações sobre a presença de receptores de melatonina em
células localizadas no Sistema Nervoso Central que desempenham o
principal papel no monitoramento
das respostas ventilatórias.
Diante disso, Profª Adriana esclarece que o projeto objetiva estudar essas células com relação à
possível influência da melatonina e
assim obter maiores informações a
respeito do controle da ventilação
e da ação do ciclo claro-escuro nesse processo. Adicionalmente, continua, o projeto também pretende
estudar a influência da melatonina
na respiração de lagartos teiús. Estes animais são vertebrados ectotérmicos, nos quais são observados
diferentes padrões ventilatórios
durante as estações ativas (primavera e verão) e no período de dormência (outono e inverno).
Profª Adriana informa que serão realizados experimentos com
animais criados na UNESP de Rio
Claro (com autorização do Ibama),
na tentativa de elucidar se a melatonina participa dessas diferentes
respostas ventilatórias. Além disso,
ela destaca a importância de aumentar o conhecimento a respeito
das espécies da fauna nativa do
Brasil, como é o caso do lagarto Tupinambis meriane (teiú).

Projeto será desenvolvido em novo laboratório
O curso de Medicina passou a tre outros. Na segunda sala serão
contar com um novo laboratório, o de avaliados parâmetros respiratórios e
Fisiologia Respiratória, para o desen- sanguíneos e a terceira será a sala de
volvimento do projeto da Profª Adria- microscopia.
No laboratório,
na Schiaveto.
Imprensa/FPA
todas as sextasO Departafeiras, são realimento de Manuzadas
reuniões
tenção e Obras da
com a duração de
Fundação adapuma hora, geraltou e reformou
mente das 12h30
uma área para a
às 13h30, para
instalação do ladiscussão de um
boratório. Foram
trocadas as ins- Reunião no laboratório para discussão de trabalho trabalho (paper)
publicado em retalações elétrica
e hidráulica, colocadas bancadas de vista de grande impacto científico
granito, ar condicionado, piso de gra- relacionado com a linha de pesquisa
em desenvolvimento.
nilite, além de mobiliário próprio.
“Este trabalho é escolhido por
O laboratório possui três ambientes. Uma sala onde serão realizados mim e enviado aos alunos uma seprocedimentos cirúrgicos, manipu- mana antes da data prevista para a
lação de substâncias químicas, en- leitura” explica Profª Adriana. Essa

atividade, continua ela, tem, entre pesquisa com qualidade internaciooutros, os objetivos de despertar nos nal e para a formação de alunos que
alunos interesse cada vez maior pela desejarem obter sucesso em suas
pesquisa; desenvolver a fluência na profissões, independentemente da
língua inglesa, uma vez que a quase área que irão seguir, uma vez que
todos os trabalhos científicos são pu- essa atividade nos coloca em conblicados em inglês; atualizar-se com tato com aquilo que é realizado de
relação à pesquisa que é desenvol- melhor no mundo”, conclui.
vida no mundo; aprender
Imprensa/FPA
a redigir um artigo científico; aprender novas metodologias e conceitos e desenvolver o senso crítico
com relação às pesquisas
e assim ter a capacidade
de avaliar melhor aquilo
que realiza.
De uma forma geral,
Profª Adriana acredita
que essa atividade “é
muito importante para Cirurgia de canulação da aorta femoral do rato para
o desenvolvimento de retirada de amostras sanguíneas
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Fundação lança Campanha da Nota Fiscal Paulista
Campanha arrecada recursos para investimento em projetos e benfeitorias
A Fundação Padre Albino aderiu
ao Programa Nota Fiscal Paulista.
Os catanduvenses poderão colaborar com a instituição não colocando
seu CPF na nota ou cupom fiscal e
depositando os mesmos em uma
das urnas da Fundação, disponíveis
em estabelecimentos comerciais e
setores da instituição.
“Escolha ajudar, pra gente ajudar sem escolher” é o slogan da
campanha que tem por objetivo
arrecadar recursos para projetos
da Fundação Padre Albino. “Os
munícipes poderão colaborar com
os hospitais Emílio Carlos e Padre

Albino e Recanto Monsenhor Albino e assim beneficiar os assistidos
em Catanduva e região”, comenta o
presidente da Diretoria Administrativa, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira.
De acordo com a gestora do Hospital Padre Albino, Renata Armiato, a
campanha não tem prazo para terminar, uma vez que o dinheiro será
investido em projetos e benfeitorias
para a população. “Os recursos arrecadados serão destinados para o
projeto de radioterapia dos hospitais da Fundação”, informa.
As lojas da Rede Central Farmácia
e Manipulação já disponibilizam as

INAUGURAÇÕES

Hospital Emílio Carlos inaugura
novo Setor de Raio X
O Hospital Emílio Carlos (HEC)
inaugurou dia 17 de setembro, durante a XVIII Semana Monsenhor
Albino, as novas instalações do setor de raio-x.
Foram investidos cerca de R$
48 mil em recursos próprios do
hospital. De acordo com arquiteta
coordenadora de projetos da Fundação Padre Albino, Sônia Corradi,
a reforma foi realizada sem interrupção nos serviços aos pacientes. “Trocamos o piso, repusemos
azulejos e pintamos todo o setor”,
informa. Além disso, a secretaria
recebeu um guichê de vidro temperado. E a câmara escura para a
revelação foi remodelada.

De acordo com o gestor do hospital, José Reinaldo Marques, o HEC
conta com 141 leitos, atende em
média 530 internações mensais e
realiza cerca de 140 cirurgias. “Por
mês são mais de cinco mil atendimentos ambulatoriais”, afirma.
Comunicação/HPA

Resolução
Apenas entidades paulistas
de assistência social e da área da
saúde, sem fins lucrativos, devidamente cadastradas na Secretaria
Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS), na situação “ativa”, poderão usufruir dos
créditos concedidos no âmbito do
Programa da Nota Fiscal Paulista
conforme Resolução Conjunta nº
01, de 05 de maio de 2009, da Secretaria da Fazenda e da SEADS.

Reprodução

“Escolha ajudar, pra gente ajudar sem escolher”
é o slogan da campanha

Funcionário do HPA vence
Copa Apolo de Supino
Rogério Aparecido Cruz, funcionário do Serviço de Higiene e
Limpeza do Hospital Padre Albino, patrocinado pelo Padre Albino Saúde, sagrou-se campeão de
supino, categoria 140 kg, na 10ª
Copa Apolo, realizada no último
dia 27 de setembro, em Rio Claro.
O atleta venceu ainda, no último
dia 9 de agosto, o Campeonato Brasileiro de Supino e Levantamento Terra, categoria 180 kg, em Pirangi.

Divulgação

Rogério: mais um título no Supino

Colaboradores participam de treinamento
Recepção do setor recebeu guichê de vidro

Hospital Padre Albino
inaugura nova Pediatria
O Hospital Padre Albino (HPA)
inaugurou dia 16 de setembro as
novas instalações da Pediatria. A
Unidade Pediátrica conta com 20
novos leitos e teve toda a sua estrutura reformada.
Foram investidos cerca de R$
450 mil em recursos próprios do
hospital. De acordo com a arquiteta coordenadora de projetos da
Fundação Padre Albino, Sônia Corradi, a reforma foi iniciada em janeiro de 2009. “O projeto da nova
pediatria faz parte de um conjunto
de obras iniciado com a reestruturação das Unidades de Terapia
Intensiva Neonatal e Pediátrica”,
explica. No total, foram remodela-

urnas da campanha para seus clientes. Os lojistas interessados em aderir
à campanha devem entrar em contato com a Fundação Padre Albino.

dos 448,60 m².
Entre as melhorias está a substituição do elevador. “A nova pediatria tem um elevador com uma
cabine maior para transporte de
macas”, diz. Além disso, foram instaladas novas redes hidráulica e
elétrica para a prevenção e o combate aos incêndios, informa Sônia.
De acordo com a gestora do
hospital, Renata Armiato, o HPA
conta com 209 leitos, atende em
média 892 internações mensais
e realiza aproximadamente 559
cirurgias. “A nossa Unidade de Urgência e Emergência realiza, em
média, 6.641 atendimentos mensais de diversas áreas”, diz.

O Setor de Recursos Humanos mento profissional”, diz.
A nutricionista e responsável
da Fundação Padre Albino encerrou em setembro o treinamento pelo Serviço de Nutrição e Die“Formação de Times”. O curso mi- tética do Hospital Padre Albino,
nistrado pela empresa Support As- Marcela Bordini, participou do
sessoria Empresarial foi iniciado em treinamento e conta que o mesmo
junho e contou com a participação ajudou no dia-a-dia. “Cursos como
esse nos proporcionam uma base
de cerca de 650 colaboradores.
Com a ação, a Fundação Padre teórica para o melhor desempeAlbino demonstra sua preocupação nho profissional”, afirma.
O papel do líder, o desenvolviem capacitar seus profissionais. De
acordo com a gerente de Recursos mento das equipes, as dificuldades
Humanos, Cristiane Valéria da Silva no funcionamento do grupo, os inProcópio de Oliveira, ainda esse ano teresses individuais e o conceito das
os colaboradores devem participar relações humanas foram alguns dos
do treinamento “Como solucionar tópicos abordados. Comunicação/HPA
Conflitos e Comunicação”.
“Estamos sempre buscando
ótimos cursos; o objetivo é
fazer com que os funcionários
adquiram novos conhecimentos e novas habilidades. Desta
forma, auxiliamos também na
conscientização sobre a im- Cursos proporcionam base teórica para melhor
portância do autodesenvolvi- desempenho profissional
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FIPA desenvolve projeto de visitas orientadas
Faculdades recebem alunos do Ensino Médio para conhecer suas instalações
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) desenvolvem até
o mês de novembro a atividade de
extensão Escola
aberta à comunidade: Interação
FIPA,
comunidade estudantil
- visitas orientadas.
Drª
Dulce
Vendruscolo, Coordenadora Pedagógica das FIPA, informou que
o objetivo dessas visitas orienta-

das é proporcionar à comunidade
estudantil possibilidade para uma
escolha profissional mais adequada, além de divulgar os cursos
oferecidos pelas
Faculdades Integradas Padre Albino.
Na visita, destinada a estudantes do último ano do ensino médio
de escolas públicas e particulares
de Catanduva e região, é apresen-

III Congresso de Iniciação Científica
e II Workshop de Pós-Graduação
As Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) realizam de 05 a 07 de
novembro próximo, no Campus I, o
seu III Congresso de Iniciação Científica e o II Workshop de Pós-graduação.
As inscrições para trabalhos estão
encerradas e para alunos ouvintes
podem ser feitas até 05 de novembro
através do site www.fipa.com.br/cic
O Congresso é aberto aos interessados de Catanduva e Região, na condição de expectadores das apresentações programadas.
De acordo com a Profª Maria Luiza Rosa, Coordenadora do Congresso, participam dele, representadas
por seus alunos de graduação e PósGraduação, as instituições credenciadas para o ensino superior nacionais,
privadas e públicas, assim como, na
condição de orientadores, professores pesquisadores - nacionais e es-

trangeiros. Profª Maria Luiza informa
também que participam os alunos de
graduação, desde que regularmente matriculados em Instituições de
Ensino Superior, bolsistas ou não de
agências de fomento à pesquisa.
Os trabalhos estarão enquadrados em duas áreas do conhecimento – Ciências Biológicas/Ciências da
Saúde e Ciências Humanas e serão
considerados sob duas categorias apresentação oral e em painéis. Na
abertura do Congresso serão divulgados os valores das premiações.
As pessoas interessadas em
mais informações ou dúvidas devem enviar mensagem através do
site do evento, pelo e-mail cic@fipa.
com.br ou através do telefone 17 –
3311.3328. O Campus I das FIPA fica
na Rua Seminário, 281, São Francisco,
Catanduva/SP, Fone 17 - 3522-2405.

tada a Unidade
Sede das FIPA,
compreendendo
bibliotecas, salas
de aulas, laboratórios de ensino, Unidade de
Pesquisa Experimental, além de
demonstração de
algumas práticas
de laboratórios.
Os alunos conhecem os laboratórios de aulas
práticas de algumas disciplinas,
como anatomia, microbiologia, parasitologia, patologia, bioquímica,
procedimentos de enfermagem,
biomecânica e fisiologia do exercício, entre outros, dos cursos de
Medicina, Enfermagem e Educação Física. Dos cursos de Administração e Direito são apresentados
painéis dos trabalhos de extensão
desenvolvidos por eles.
A visita orientada tem a duração de duas horas e reúne grupos
de até 35 alunos. O agendamento
para o mês de novembro deve ser
feito pelo telefone 17 – 3311-3335.
Cristiane Stuchi Maria, monitora responsável pelas visitas, informou que 245 alunos das escolas
EE Nicola Mastrocola, Colégio Jesus adolescente, Grupo Cerradinho - Projeto Doce Energia, COC/

Fotos: Divulgação

Catanduva, Colégio São Mateus,
Colégio Objetivo/Catanduva e Colégio Nossa Senhora da Ressurreição já visitaram as FIPA. Já estão
agendadas as visitas do Cursinho
Objetivo e da segunda turma do
“Ressurreição”.

Recanto promove Semana do Idoso
O Recanto Monsenhor Albino
A Semana foi encerrada na 6ª
promoveu, de 21 a 25 de setem- feira com missa, às 10h00, almobro, mais uma Semana do Idoso.
ço, às 11h00, e às 14h00 os idosos
No dia 21, 2ª feira, houve al- foram ao cinema para assistir ao
moço festivo, lanche no Recanto, filme Auto da compadecida, patrooferecido pela Sra. Eliana Varini, e cinado pelo Padre Albino Saúde.
recreação com fisioterapeutas. No
Os idosos participaram, ainda,
dia 22, almoço festivo, lanche es- do 7º Encontro Municipal do Idopecial seguido de baile com o con- so realizado dia 03 de outubro, no
junto musical Wave Trio e, à noite, Sesc/Catanduva.
jantar na Pizzaria Cascata.
Divulgação
A 4ª feira, dia 23, começou
com passeio de trenzinho, às
9h00, seguido de almoço especial na chácara do Tozo e bingo.
Na 5ª feira, almoço especial e
lanche no Recanto, oferecido
pela Sra. Lazinha Alves de SouSemana do Idoso: atividade de lazer
za, a partir das 14h00.

FIPA convida interessados em
participar de coral
O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) está
formando um coral. Os ensaios
são realizados toda segunda e
quarta feira, das 18h00 às 19h15,
na sala do NAE, em frente ao Laboratório de Histopatologia do
curso de Medicina, no Campus
Sede, no Hospital Emílio Carlos.
Os professores Cláudio Errerias

e Lígia Rodrigues, Coordenadores,
informaram que alunos, professores, funcionários das FIPA e dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos
estão convidados a participar.
O coral é uma das atividades
desenvolvidas pelo NAE e começou a ser formado no início de
setembro. Sara Eleodoro Mussi,
aluna do curso de Medicina, é
estagiária responsável pelo coral.
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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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Medicina abre inscrição para vestibular 2010
O curso de Medicina (FAMECA) das Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA) abriu dia 28
de setembro as inscrições para o
Processo Seletivo Vestibular 2010
para as suas 64 (sessenta e quatro) vagas em período integral
(manhã e tarde). As inscrições serão aceitas até 06 de novembro
de 2009.
O processo de inscrição é de
responsabilidade da VUNESP, disponível exclusivamente pela internet, pelos sites www.vunesp.
com.br ou www.fundacaopadrealbino.org.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 08 e 09/12/2009.
A divulgação dos resultados é de
responsabilidade da VUNESP e
está prevista para o dia 13 de janeiro de 2010.
No Vestibular 2009 foram inscritos 1.639 candidatos, numa
proporção de 25 por vaga.
UNIFICADO
As inscrições para o Vestibular Unificado para os cursos de Administração, Direito, Educação Física (Licenciatura) e Enfermagem
estarão abertas até 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

Professora da Enfermagem
obtém mestrado
Profª Antonia de Fátima Zanchetta Serradilha, docente do curso
de Enfermagem das FIPA, defendeu
sua tese de mestrado dia 04 de setembro, às 13 horas, no Centro de
Desenvolvimento do Ensino Superior
em Saúde (CEDESS) da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP).
O mestrado, área de Ciências
da Saúde, foi realizado no período
de 2007 a 2009 e o título da tese foi
“Estudantes do ensino técnico de
Enfermagem e o uso de álcool e tabaco: ações educativas no âmbito
da escola”. Profª Fátima teve como
Orientadora a Profª Drª Lídia Ruiz
Moreno Brisola e como co-orientadora a Profª Drª Otilia Maria Lúcia

Barbosa Seiﬀert.
A banca examinadora foi formada pela Profª Drª Irani Ferreira
da Silva Gerab, Professora Adjunta
do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo/Campus
Baixada Santista, Profª Drª Sandra
Cristina Pillon, Professora Associada do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto/USP e Profª Drª
Ana Regina Noto, Professora Adjunta da Disciplina de Medicina e
Sociologia do Abuso de Drogas do
Departamento de Psicobiologia da
Universidade Federal de São Paulo.
Divulgação

Profª Fátima (4ª da esquerda para direita) com sua banca e orientadoras

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
CONGRESSO O Coordenador do
curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino, Dr. José Alves
de Freitas, participou do Congresso
Brasileiro de Nutrologia, realizado em
São Paulo, de 16 a 18 de setembro último, ministrando conferência Nutrição em doenças do fígado. De acordo com ele, a repercussão foi muito
grande e após o evento foi entrevistado por duas redes de tevê, sendo que
uma das entrevistas foi ao ar neste
mês de outubro na Record News.

www.vunesp.com.br
O curso de Administração (noturno) 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 12/12/2009, às 14h00.
Divulgação

Enfermagem presta assistência à
saúde dos caminhoneiros
Dia 17 de setembro último, dos a procurar Unidades Básicas
acadêmicos do curso de Enferma- de Saúde em suas cidades. Graças
gem das FIPA realizaram, das 8h00 a parceria com a Secretaria Muniàs 12h00 e das 13h30 às 17h00, cipal de Saúde, os motoristas reatendimentos aos motoristas de ceberam vacinas contra rubéola,
veículos de carga na Polícia Rodo- tétano, hepatite B, febre amarela,
viária de Catanduva, na Rodovia caxumba e gripe.
Washington Luís.
Ricardo José Conzi mora em
Os acadêmicos, orientados Matão, foi atendido pelos acadêpor docentes, realizaram 137 micos e elogiou o projeto. “Viajo
atendimentos assistenciais e de direto e quando estou de folga,
educação em saúde, que incluí- não dá tempo para fazer esses
ram aferição de pressão arterial, exames”, disse.
glicosimetria, antropometria, com
O Programa Educação e Saúde
cálculos do índice de massa cor- – Saúde do Caminhoneiro teve a
pórea, educação em saúde em hi- participação de 52 alunos do curpertensão, diabetes e problemas so de Enfermagem das FIPA, do 1º
relacionados a doenças sexual- ao 4º ano.
mente transmissíveis.
Imprensa/FPA
Os dados, de acordo com a Coordenadora do curso, Drª Jussara Sperandio, foram
colhidos após cada
participante assinar
o Termo de Consentimento de Pré e Pós
Esclarecimento.
Os
motoristas que tiveram exames com alte- Acadêmicos realizaram atendimentos assistenciais e de
rações foram orienta- educação em saúde
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Administração homenageia Prof. Nelson Pires
Dia 19 de setembro, o curso de Administração das FIPA prestou homenagem ao Prof.
Nelson Pires, falecido em junho de 2008, dando seu nome a uma sala de aula, usada também como auditório.
A solenidade foi iniciada com um breve
relato da vida do professor, que iniciou suas
atividades como docente no ano de 1954, no
Instituto Barão do Rio Branco, onde ficou até
1989; ele lecionou também em outras escolas
públicas e particulares. Na Fundação Padre
Albino, precisamente no curso de Administração, atuou desde o início do seu processo de
implantação, em 1971, depois como docente,
Divulgação

Na abertura, Dr. Nelson Jimenes fala aos filhos do
homenageado

e por vários anos como vice-diretor.
Prof. Joacyr Vargas, Coordenador do curso
de Administração, ressaltou que Prof. Nelson Pires foi um homem “comprometido com valores
nobres de cidadania e dedicado a formar pessoas éticas em condições de contribuir para uma
sociedade melhor. Dedicou sua vida à nobre
arte do conhecimento e jamais se negou a compartilhar seu conhecimento com quem quer
que fosse. Fez de sua própria vida uma grande
lição recheada com carisma, paciência e muita
boa vontade. O professor Nelson nos deixou
exemplos da persistência e de amor à profissão
de educador, jamais desistindo de seus sonhos
e dos ideais que faziam bater mais forte seu coração”, disse.
Na solenidade falaram ainda Dr. Nelson Jimenes, Diretor Geral das Faculdades Integradas
Padre Albino, Prof. Dr. Constante Frederico Ceneviva Junior, representando o prefeito municipal, Dr. Afonso Macchione Neto, e todos os professores do curso, e o aluno Cleber Alexandre
Duarte, representando todos os alunos do curso
de Administração.

Em seguida foi exibida uma homenagem
preparada pelo Coordenador do curso de Administração e pelos funcionários; depois, no
corredor, foi descerrada uma placa pelos filhos
do Prof. Nelson, Conceição Aparecida Cordiolli
Pires e Nelson Benedito Cordiolli Pires, e dada a
bênção final pelo Pe. Synval Januário.
À solenidade compareceram, ainda, o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação,
Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, membros do Conselho de Curadores, Coordenadores de Núcleos
das FIPA, professores do curso de Administração, funcionários, alunos, ex-alunos e amigos.
Divulgação

Filhos do Prof. Nelson Pires descerram a placa comemorativa

Campus I: 4ª visita dos conselheiros
O Campus I das Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA), que sedia os cursos de
Administração e Direito, foi o local da quarta
visita mensal dos conselheiros aos Departamentos da Fundação. Ela foi realizada dia 1º
de outubro, a partir das 8h30.
Antes do início da visita, o conselheiro e
Diretor Geral das FIPA, Dr. Nélson Jimenes,
enfatizou a importância dessa iniciativa do
Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, presidente da
Diretoria Administrativa, e agradeceu a presença dos conselheiros. Justificou a ausência do Dr. Geraldo e do conselheiro Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, Vice-diretor das
FIPA, que tinham ido a São Paulo tratar de
assuntos da Fundação.
Acompanhados dos Coordenadores dos
cursos de Administração e Direito, Prof. Joacyr Vargas e Dr. Donizett Pereira, respectivamente, e pela secretária do Campus, Ondina
Bataglia Barreira, os conselheiros visitaram

salas de aula, biblioteca, sala de estudo, Laboratório de Informática, onde estava tendo aula
de um projeto social da área, salão de audiências do curso de Direito, salas do Ceprajur e
Faeca Júnior, secretaria e diretório acadêmico.
Desta quarta visita participaram os conselheiros Dr. Nélson Jimenes, Valdemar Bergamaschi, Joaquim Carlos Martins, Edison Bonutti, José Pedro Motta Salles, Dr. Olegário Braido,
Pe. Rosinei Pessini, Vicente Chiavolotti e Rodrigo Alonso Garcia, além do secretário geral das
FIPA, Prof. Sidnei Stuchi.
“A visita dos conselheiros é extremamente importante para estreitar os laços entre os
diversos segmentos da instituição e mostra a
preocupação da Fundação Padre Albino em
manter uma estrutura de ensino compatível
com as exigências de qualidade e excelência
de um curso superior”, disse o Coordenador do
curso de Direito, Dr. Donizett Pereira.
O Coordenador do curso de Administração,
Prof. Joacyr Vargas, disse ser “muito louvável a
iniciativa da Diretoria Administrativa de realizar
visitas aos vários Departamentos da Fundação.
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A informalidade que caracteriza tais encontros
permite uma aproximação entre funcionários
e dirigentes, propiciando troca de informações
e impressões, com resultados positivos para o
clima organizacional.”
Fotos: Imprensa/FPA
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