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Câmara aprova subvenção para o HPA

Curso de Direito recebe
aprovação da OAB Federal

O curso de Direito das Faculdades Integradas Padre Albino recebeu 
parecer favorável da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Federal para 
o seu reconhecimento pelo MEC. O curso já havia recebido a visita in 
loco da Comissão de Ensino Jurídico da OAB/SP, que também ti nha 
dado parecer favorável. Página 09.

FPA faz campanha pró
Serviço de Hemodiálise

A Central para Captação de Doações da Fundação Padre Albino está 
fazendo campanha com o objeti vo de trocar as máquinas do Serviço de 
Hemodiálise do Hospital Padre Albino. A previsão é de adquirir dez má-
quinas até o fi nal deste ano, sendo uma, de compra imediata, exclusiva 
para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Página 07.

Projeto de aluna da Medicina
ganha bolsa do Cremesp

O projeto Informação genéti ca na mídia digital: o aconselhamen-
to genéti co da aluna Fernanda Angotti   Cucolo, do terceiro ano do 
curso de Medicina, foi contemplado pelo Programa de Bolsas em Éti -
ca Médica do Cremesp – Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo. Página 06.

Rotary Club doa subsídio para
horta do Recanto Monsenhor Albino

O Rotary Club desti nou subsídio para a horta do Recanto Monse-
nhor Albino. No últi mo dia 03 de novembro, Jam Ihden, do Rotary Club 
de Hamburgo, esteve em Catanduva para visitar a horta e conhecer o 
trabalho desenvolvido. Últi ma página.

O vereador Nélson Lopes Marti ns elaborou emenda  ao projeto de lei  
que esti ma receita e fi xa despesas do município de Catanduva para 2009, 
desti nando R$ 300 mil para auxílio e subvenção à Unidade de Urgência 
e Emergência do Hospital Padre Albino. A propositura  foi aprovada pela 
Câmara Municipal. Últi ma página.

Vereador Nélson Marti ns: emenda de R$ 300 mil para o HPA.

ArquivoArquivo

ARQUIVOARQUIVO

Congresso premia 28 trabalhos
de Iniciação Científica

O II Congresso de Iniciação Cientí fi ca e o I Workshop de Pós-Graduação 
das Faculdades Integradas Padre Albino, promovido de 6 a 8 de novembro 
últi mo, premiou 28 trabalhos de alunos dos cursos de Administração, Direi-
to, Educação Física, Enfermagem, Medicina e Pós-Graduação. Página 08.

Palestra sobre células tronco abriu o Congresso.

DivulgaçãoDivulgação

Projeto da Enfermagem
é finalista de prêmio

O projeto “Vamos ao Meio”, desenvolvido pelo curso de Enferma-
gem das FIPA em parceria com a Congregação das Irmãs de Nossa Se-
nhora da Ressurreição, no Vale do Jequiti nhonha (MG), é fi nalista da 2ª 
edição do Prêmio Cidadania sem Fronteiras. Últi ma página.

Trabalho social do curso de Enfermagem em Minas Gerais é realizado há 3 anos.



JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO02

Bons amigos são importantes
Um jovem recém casado estava sentado 

num sofá num dia quente e úmido, beberican-
do chá gelado durante uma visita ao seu pai. Ao 
conversarem sobre a vida, o casamento, as res-
ponsabilidades da vida, as obrigações da pessoa 
adulta, o pai remexia pensati vamente os cubos 
de gelo no seu copo e lançou um olhar claro e 
sóbrio para seu fi lho.

Nunca esqueça de seus amigos, aconselhou! 
Serão mais importantes na medida em que você 
envelhecer. Independentemente do quanto você 
ame sua família, os fi lhos que porventura venham 
a ter, você sempre precisará de amigos. Lembre-se 
de ocasionalmente ir a lugares com eles; faça coi-
sas com eles; telefone para eles. 

Que estranho conselho, pensou o jovem. Aca-
bo de ingressar no mundo dos casados.

Sou adulto. Com certeza minha esposa e a 
família que iniciaremos serão tudo que necessito 
para dar senti do à minha vida!

Contudo, ele obedeceu ao pai. Manteve con-
tato com seus amigos e anualmente aumentava 
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o número de amigos. Na medida em que os anos 
se passavam, ele foi compreendendo que seu pai 
sabia do que falava. Na medida em que o tempo 
e a natureza realizam suas mudanças e mistérios 
sobre um homem, amigos são baluartes de sua 
vida.  Passados mais de 50 anos, eis o que aprendi: 
o tempo passa; a vida acontece; a distância separa; 
as crianças crescem; os empregos vão e vêem; o 
amor fi ca mais frouxo; as pessoas não fazem o que 
deveriam fazer; o coração se rompe; os pais mor-
rem; os colegas esquecem os favores; as carreiras 
terminam.

Mas os verdadeiros amigos estão lá, não im-
porta quanto tempo e quantos quilômetros estão 
entre vocês. Um amigo nunca está mais distante 
do que o alcance de uma necessidade, torcendo 
por você, intervindo em seu favor e esperando 
você de braços abertos, abençoando sua vida!

Quando iniciamos esta aventura chamada 
vida, não sabíamos das incríveis alegrias ou triste-
zas que estavam adiante. Nem sabíamos o quanto 
precisaríamos uns dos outros.

A Santa Ceia

Significados

Diz uma lenda referente à pintura da Santa Ceia 
ou “Últi ma Ceia de Jesus com seus Apóstolos”: ao 
conceber este quadro, Leonardo da Vinci deparou-se 
com uma grande difi culdade: precisava pintar o bem 
- na imagem de Jesus, e o mal - na fi gura de Judas, o 
amigo que resolvera traí-lo durante o jantar. 

Interrompeu o trabalho no meio até que con-
seguisse encontrar os modelos ideais. Certo dia, 
enquanto assisti a a um coral, viu em um dos rapa-
zes a imagem perfeita de Cristo. Convidou-o para 
o seu ateliê e reproduziu seus traços em estudos 
e esboços. 

Passaram-se três anos. A “Últi ma Ceia” estava 
quase pronta, mas Da Vinci ainda não havia encon-
trado o modelo ideal de Judas.

O cardeal, responsável pela igreja, começou a 
pressioná-lo, exigindo que terminasse logo o mu-
ral. Depois de muitos dias procurando, o pintor 
fi nalmente encontrou um jovem prematuramen-

Saudade é quando o momento tenta fugir 
da lembrança para acontecer de novo e não 
consegue. 

Lembrança  é quando, mesmo sem autoriza-
ção, seu pensamento reapresenta um capítulo. 

Preocupação é uma cola que não deixa o que 
ainda não aconteceu sair de seu pensamento. 

Indecisão é quando você sabe muito bem o 
que quer, mas acha que devia querer outra coisa. 

Intuição é quando seu coração dá um pulinho 
no futuro e volta rápido.

Pressenti mento é quando passa em você um 
trailer de um fi lme que pode ser que nem exista. 

Vergonha é um pano preto que você quer 
para se cobrir naquela hora. 

Ansiedade é quando sempre faltam muitos 

te envelhecido, bêbado, esfarrapado, ati rado na 
sarjeta. Imediatamente pediu aos seus assistentes 
que o levassem até a igreja.

Da Vinci copiava as linhas da impiedade, do pe-
cado, do egoísmo tão bem delineadas na face do 
mendigo, que mal conseguia parar em pé. Quando 
terminou, o jovem - já um pouco refeito da bebe-
deira – abriu os olhos e notou a pintura à sua fren-
te. E disse, numa mistura de espanto e tristeza:

- Eu já vi esse quadro antes!
- Quando? perguntou, surpreso, Da Vinci.
Há três anos atrás, antes de eu perder tudo o 

que ti nha, numa época em que eu cantava num 
coro, ti nha uma vida cheia de sonhos e o arti sta 
me convidou para posar como modelo para a face 
de Jesus.

“O Bem e o Mal têm a mesma face; tudo de-
pende apenas da época em que cruzam o cami-
nho de cada ser humano”. 

minutos para o que quer que seja. 
Interesse é um ponto de exclamação ou de 

interrogação no fi nal do senti mento. 
Senti mento é a língua que o coração usa 

quando precisa mandar algum recado. 
Raiva é quando o cachorro que mora em 

você mostra os dentes. 
Tristeza é uma mão gigante que aperta 

seu coração. 
Felicidade é um agora que não tem 

pressa nenhuma. 
Lucidez é um acesso de loucura ao contrário. 
Razão é quando o cuidado aproveita que a 

emoção está dormindo e assume o mandato. 
Amizade é quando você não faz questão de 

você e se empresta para os outros.
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Aniversários - DEZEMBRO
D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E

Membros do Conselho de Curadores
02 – Prof. Nélson Lopes Marti ns

Coordenadoria Geral
06 – Luciano César Cotrin
19 – Giseli Aguiar Volpi
28 – Juliano Lázaro Villa

Faculdades Integradas Padre Albino

Curso de Medicina
01 – Edgard Mendonça
02 – Prof. Renato Eugênio Macchione
         Prof. Mayrton Mascaro
05 – Prof. José Celso Assef
11 – Prof. Helvécio Baeta Chaves
         Rodrigo Marti n Arroyo
12 – Luciana Pirolla
16 – Prof. Joelson Isaac Braga da Mott a
24 – Prof. João Marcelo Caetano J. F. Porcionato
29 – Prof. Ayder Anselmo Gomes Vivi

Curso de Enfermagem
02 – Rita de Cássia Soares
09 – Soraya Maria Zanata

Curso de Educação Física
04 – Prof. Américo Riccardi Vaccari Lourenço
16 – Maria Cristi na da Silva 
23 – Profª Maria Ângela Figueiredo Tuma

Cursos de Direito e Administração
05 – Prof. Paulo Roberto Vieira Marques
09 – Prof. Odir Zuge Júnior
19 – Profª Rima Gorayb 

Colégio de Aplicação Unifi pa
14 – Profª Inês Ângela Sebasti ana de Jesus Costa
17 – Profª Ana Paula Loma
22 – Aparecida Costa

Hospital Padre Albino
02 – Eliane Perrussine dos Santos
         Márcio Paulo Farinelli da Costa 

03 – Cleide Maria Paulino de Lima
04 – Eduarte Ferreira dos Santos
05 – Jorge Eduardo de Araújo Neto
         Aparecido do Carmo Pereira dos Santos
06 – Luiza Trindade Silva Alexandre
08 – Elaine Barbosa
09 – Cacilda Pontes Gouveia
         Isabel Caetano Santos
11 – Daniela Carolina Leão Lopes
         Renata Cristi na Moreira dos Santos
12 – Shirley Aparecida Crepaldi Bigoni
         Solange Aparecida Souza 
15 – Dr. Álvaro Alves de Campos Júnior
         Renata Pereira Guedes Vianna
17 – Helena Aparecida de Souza 
         Antonio Aparecido Gasparini 
         Ioanis Panagioti s Theodoropoulos
         Pedro Consoline
18 – Marco Antonio Salvador
         Sandra Dionizio Rodrigues
         Dr. João Barbizan Filho
         Maílson Fernando Ferreira
22 – Dr. Antonio Tadeu Tartaglia
         João Henrique Biagi
         Aparecida Natalina Morial Roque 
         Nathália Miler
         Amanda da Silva
23 – Dercelino Paulino
         Célia Aparecida Pissolito
         Gislaine de Oliveira
         Rejiane Cristi na Luciano
24 – Vera Lúcia Cordasso de Oliveira
25 – Celina Fernandes Silva
27 – Tarcila Aparecida de Souza Figueiredo
         Fabiana Bertelli dos Santos
         Silmara Regina de Aguiar
         Cláudia Ferreira Santos
28 – Paula Geovana Lunardeli Contrera
29 – Sandra Perpétua Cruz Sanches
30 – Cristi na Marson Coimbra
         Roberta Espírito Santo Coca
         Renata Maria de Souza Silva

Hospital Emílio Carlos
01 – Laércio Aparecido Pinto Barbosa

03 – Maria Tercilia Salti 
         Márcio Antonio Coelho
05 – Luciano Aparecido Serpa
         Dr. Eduardo Rogério Malaquias Chagas
08 – José Landim 
         Darliana Cristi na B. de C. Matosinho
09 – Nara Neves Hiroshi
10 – Cláudio Eurico da Costa
11 – Rogério Rodrigues de Lima
         Thais de Oliveira Silva
12 – Luciana de Lourdes Spinelli
         Anielle dos Santos Abegão
         Fernanda Couto Siviero Pereira
13 – Márcia Luciane Messias
         Ellen Cristi na Costa
14 – Maria Luzia Rocha Francisco
         Edimara Cristi na Simoneti  Moraes
15 – Dr. Farid Felício Casseb Filho
         Giovanni Thiago dos Santos Dias
16 – Jean Carlos da Silva Risse
18 – Sonia da Silva Estevo
         Célia Cristi na Pinto
19 – Cristi ane Raimundo da Silva
20 – Michele Sona
21 – Tânia Cristi na Manganeli
         Jucinéia Lima Rodrigues
         Donizeti  Socorro Aparecido Marti ns
22 – Vanessa Tati ane Cantelle
23 – Lucimar Pinheiro
25 – Silvana Aparecida de Lima
         Gilson Sílvio Bezerra
27 – Fabiane Pereira da Silva
         Cínti a Nisikava
29 – Lauraci de Jesus Camargo
30 – Cristi leine Rossi Cotrin

Recanto Monsenhor Albino
13 – Divina Aparecida Banholi
30 – Maria do Carmo Carlos Limeira Guelfi 

Padre Albino Saúde
13 – Bruno da Silva Marostegone

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

Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos 

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

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

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

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

TELEVENDAS  17  3522-6167(    )
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EU TEMIA! 
Eu ti nha medo de fi car sozinho ...
Até que aprendi a gostar de mim mesmo.
Temia fracassar…
Mas percebi que só fracasso se desisti r...
Eu ti nha medo do que as pessoas pudes-
sem pensar de mim ...
Até que eu percebi que o que conta real-
mente é o que eu penso de mim mesmo... 
Eu temia ser rejeitado…
Até que percebi que devo ter fé em mim 
mesmo…
Eu ti nha medo da dor...
Até que percebi que o sofrimento só me 
ajuda a crescer…
Eu temia a verdade 
Até descobrir a feiúra da menti ra...
Eu temia a morte...
Até que aprendi que a morte não é o fi m, 
mas um começo…
Temia o ódio...
Até que aprendi que o ódio
é apenas “ignorância”…
Eu temia o ridículo...
Até que aprendi a rir de mim mesmo...
Temia fi car velho...
Até que compreendi que ganho sabedoria 
a cada dia…
Temia ser ferido nos meus senti mentos…
Até que aprendi que ninguém consegue 
me ferir sem minha permissão
Temia a escuridão ...
Até que entendi a beleza da luz de uma 
estrela.
Temia mudanças …
Até que percebi as mudanças por que tem 
que passar uma bela borboleta
Antes de poder voar.
Vamos enfrentar cada obstáculo 
à medida que apareçam em nossas vidas 
com coragem e confi ança.
E não se esqueça que no fi nal
Haverá sempre uma esperança a mais… 
Vivamos nossa vida sem temor.

VIVER
Viver é chegar onde tudo começa.
Amar é ir onde nada termina.
Viva como se fosse cedo.
Refl ita como se fosse tarde.
Sinta o que você diz com o carinho.
Diz o que você pensa com esperança.
Pense no que você faz com fé.
E principalmente faça 
o que você deve fazer com muito amor!

DEZEMBRO - DATAS COMEMORATIVAS
01 – Dia Mundial da Luta contra a AIDS, do Casal, do Imigrante e do Numismata
02 – Dia Pan-Americano da Saúde, Nacional do Samba, da Astronomia e das Relações Públicas
03 – Dia Internacional do Portador de Defi ciência
04 – Dia da Propaganda, do Orientador Educacional, do Pedicuro e do Publicitário
05 – Dia Internacional do Voluntário
08 – Dia da Família e da Justi ça
09 – Dia Nacional do Fonoaudiólogo e do Alcoólatra Recuperado
10 – Dia Internacional dos Povos Indígenas e do Palhaço
11 – Dia do Agrimensor, do Arquiteto, do Engenheiro
13 – Dia do Defi ciente Visual, do Óti co, do Marinheiro e do Pedreiro
14 – Dia do Ministério Público
15 – Dia do Jardineiro, do Jornaleiro e do Esperanto
16 – Dia do Reservista
18 – Dia do Museólogo
20 – Dia do Mecânico
21 – Início do Verão, Dia do Atleta e dos Arti stas Profi ssionais
23 – Dia do Vizinho
24 – Dia do Órfão
25 – Natal
26 – Dia da Lembrança
28 – Dia da Marinha Mercante e do Salva-Vidas
31 – Dia da Corrida de São Silvestre, da Esperança e das Devoluções
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Degluti ção é o ato de deslocar o alimento da 
boca até o estômago. É um mecanismo repleto 
de ações que devem ocorrer em conjunto, com 
perfeita sincronia.

Uma degluti ção efi ciente é aquela que conduz 
o bolo alimentar sem difi culdade até o estômago. 
Quando algo de errado ocorre enquanto nós en-
golimos, fazendo com que o bolo alimentar tenha 
difi culdades de chegar de maneira segura até o 
estômago, ocorre a Disfagia Orofaríngea. Quan-
do isso acontece, o alimento pode penetrar nos 
pulmões. O indivíduo pode ter pneumonia e com-
prometer a sua saúde.

Vários fatores podem causar a Disfagia Oro-
faríngea. Pode-se ter uma alteração nas estru-
turas envolvidas na degluti ção, como nos casos 
pós-cirurgias de cabeça e pescoço ou, então, al-
teração no controle neuromotor desses órgãos, 
como, por exemplo, em casos de Acidente Vas-
cular Cerebral (“derrame”), Traumati smo Crânio-
Encefálico, entre outras causas neurológicas.

Existem alguns sinais que podem nos fazer 
suspeitar da existência de Disfagia Orofaríngea 
como perda de peso (mesmo com o indivíduo 
comendo), difi culdades para respirar ou sono-
lência durante a alimentação, pneumonias re-
peti ti vas, tosse ou engasgo freqüentes antes, 
durante ou após a alimentação, suor excessivo 
durante a alimentação, alteração na cor da pele 
do rosto durante a alimentação, alteração respi-
ratória ou da voz após alimentação, entre outras 
coisas.

Quando ocorre Disfagia Orofaríngea, o tra-
tamento é médico e/ou fonoaudiológico.

O tratamento fonoaudiológico objeti va trei-

nar ou gerenciar a degluti ção, uti lizando-se de 
técnicas e manobras especiais, muitas vezes 
compensatórias, visando uma degluti ção efi -
ciente e sem riscos para o paciente. Há situa-
ções em que se tornam necessárias modifi ca-
ções nas consistências e volumes do alimento, 
mudanças ou adequações na postura do pa-
ciente, atenção quanto ao tempo de duração 
da alimentação, orientações quanto ao local e 
momento da alimentação, assim como em rela-
ção à higienização oral.

Nos casos em que a alimentação pela boca 
fi ca impossibilitada e o indivíduo passa a se ali-
mentar, exclusivamente, por uma via alternati -
va a indicação deve contar com a parti cipação 
de toda a equipe que atua junto ao paciente: 
médico, fonoaudiólogo, fi sioterapeuta respira-
tório e nutricionista.

Há alguns sinais que podem indicar descon-
forto na alimentação ou mesmo que o alimento 
pode estar penetrando nos pulmões. Os mais 
comuns são: tosse; “voz molhada”, ou seja, al-
teração na voz do paciente que indica secreção 
nas pregas vocais; difi culdades respiratórias: 
perder o fôlego, respirar mais profundamente, 
respiração ofegante, parada respiratória; sono-
lência durante a alimentação, fazendo com que 
o paciente modifi que seu grau de atenção; su-
dorese (suor intenso) durante a alimentação.

Ao perceber esses sinais ou, então, outros 
que não são comuns, informe seu médico e o 
profi ssional fonoaudiólogo. Na presença de 
qualquer dúvida ou qualquer acontecimento 
que não julgue normal, o profi ssional fonoaudió-
logo deverá ser informado e questi onado.   

Fonoaudióloga Carmen S. A. B. Bonutti  

Disfagia Orofaríngea
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1. Esti mule-se fi sicamente. Mova-se. 
Dance, faça exercício aeróbico, nade, jogue 
tênis, futebol. Faça exercícios de lateralida-
de, por exemplo, com a mão esquerda to-
que sua orelha direita e com a mão direita 
toque seu nariz. Agora vice-versa e repita 
várias vezes até dominá-los.

2. Tome oito copos de água. De acordo 
com os especialistas, isso não é opcional, é 
obrigatório se quisermos que nosso cére-
bro funcione de uma maneira óti ma. E se 
estamos estressados, devemos aumentar 
para 16 copos de água ao dia. 90 por cen-
to do volume de nosso cérebro está com-
posto por água e é o principal veículo das 
transmissões eletroquímicas.

3. Oxigenize-se. Faça exercício, caminhe 
diariamente. Antes de uma reunião impor-
tante ou de um trabalho que necessite de 
concentração respire fundo. Respire em 4 
tempos, segure o ar em 16 e exale em 8. 
O doutor Ott o Warburg, Prêmio Nobel de 
Fisiologia, fez uma experiência na qual con-

Estudo da Universidade de Warwick, na 
Grã-Bretanha, indica que a oxitocina, hor-
mônio liberado durante a amamentação, 
promove na mãe senti mentos de confi ança 
e a redução do medo.

O hormônio também é capaz de con-
trolar a sede, a fome, o cansaço e a raiva, 
mais uma prova de que o ato promove 
uma maior ligação entre a mãe e o bebê 
por meio de processos químicos.

Os pesquisadores descobriram também 
como ocorre a liberação da oxitocina. Em 

Beber vinho faz que as chances de 
desenvolver câncer de estômago sejam 
menores. É o que indica um estudo do 
Insti tuto Nacional de Saúde Pública de 
Copenhague, na Dinamarca.

Segundo o pesquisador Morten Gron-
baek, os riscos de alguém ter a doença 
caem até 40% para cada taça diária da 
bebida. A equipe examinou os dados de 
cerca de 28 mil pessoas. Um cruzamento 
de informações mostrou que quem bebia 
até seis taças de vinho por semana ti nha 
24% menos chances de ter câncer gástri-
co do que quem não tomava a bebida.

seguiu converter células sãs em malignas, 
através do simples procedimento de redu-
zir-lhes o oxigênio. Fique rodeado de plan-
tas. Sabia que uma só planta pode remo-
ver partí culas contaminadas do ar em um 
espaço de 9 metros quadrados? As plantas 
aumentam a ionização negati va do ar e o 
carregam de oxigênio, aumentando nossa 
produti vidade em 10%. Algumas plantas 
como as dálias provaram ser as melhores 
para isso.

4. Consuma alimentos para o cérebro. É 
conveniente para o cérebro que comamos 
cinco porções de frutas e verduras ao dia, 
sementes, alho, grãos completos, cogume-
los, azeite extra-virgem e proteínas. O pei-
xe literalmente proporciona a formação de 
novas células nervosas.

5. Pense positi vamente. Os pensa-
mentos negati vos geram químicos que 
bloqueiam a conecção entre os neuro-
transmissores. Como dizia Henry Ford: “Se 
pensas que podes o que não podes, sem-

Não deixe que a saudade sufoque, que a roti na acomode, que o medo o impeça de tentar.  
Autor desconhecido.

Os sete princípios de André Vermeulen

Amamentar libera hormônio da “confiança”

Vinho reduz chance 
de câncer

Lazer & Variedades

Ingredientes
- ½ quilo de abóbora cozida
- 1 xícara de creme de leite light
- 4 claras
- ½ xícara de adoçante em pó
- 1 pitada de canela em pó
- 1 pitada de cravo em pó
- 1 colher de chá de baunilha
Calda
- 1 xícara de leite desnatado
- ½ xícara de leite de coco light
- 2 colheres de sopa de adoçante em pó
- 2 colheres de chá de amido de milho
Modo de preparo
Bata a abóbora com o creme de leite em 

um processador. Bata as claras em neve na 
batedeira e junte o adoçante. Misture com a 
abóbora e tempere com as especiarias. Leve 
ao freezer para gelar. Para a calda, misture os 
ingredientes e leve ao fogo para engrossar. 
Sirva morno com o sorvete.

C U L I N Á R I A

Sorvete de abóbora com calda de cocoSorvete de abóbora com calda de coco
8 porções - 126 calorias cada8 porções - 126 calorias cada

Em que semana foi realizada a Semana de 
Arte Moderna de 1922?

A Semana de Arte Moderna de 1922 aconte-
ceu em apenas três dias: 13, 15 e 17 de feverei-
ro. O primeiro deles tratou de pintura e escultu-
ra, o segundo foi dedicado à literatura e à poesia 
e o terceiro dia fi cou para a música. O evento, 
realizado no Teatro Municipal de São Paulo, foi o 
grande marco do Modernismo no Brasil.

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

CURIOSIDADE
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pre estarás com a razão”.
6. Escute música barroca. A música é a 

porta para terrenos interiores; chega a lu-
gares fora de nosso alcance. Ajuda a cria-
ti vidade, a expressão pessoal. Facilita o 
aprendizado. Um fazendeiro comprovou 
que ao colocar música barroca para suas 
vacas, houve um aumento na produção de 
leite e de glóbulos brancos.

7. Libere seu cérebro. Se não o usar-
mos, o perderemos. Jogue xadrez, resolva 
palavras cruzadas, aprenda a tocar um ins-
trumento, faça matemáti ca, viaje a lugares 
novos, vá a exposições de arte, leia, estude 
algo. Escreva e desenhe com as duas mãos. 
Abra sua mente a novas experiências e for-
mas de pensar. Tudo isso faz com que o cé-
rebro funcione melhor.

Podemos concluir que neste chamado 
“Milênio da Mente”, a única maneira de 
ser competi ti vo e manter um equilíbrio em 
nossas vidas é alimentar o espírito e não 
trabalhar demais e sim trabalhar melhor!

resposta à amamentação, dendritos - rami-
fi cações das células nervosas, os neurônios 
- começam a liberar o hormônio. “Durante 
a amamentação, os neurônios que dispa-
ram oxitocina fazem isso juntos, em explo-
sões sincronizadas”, disse o líder do estudo 
Jianfeng Feng. A pesquisa foi publicada na 
revista PLOs Computacional Biology.

4 dicas para evitar
cárie no bebê

1 - manter gengiva e dentes limpos 
usando gaze ou escova

2 - reduzir a freqüência de ingestão 
de alimentos açucarados

3 - iniciar programa de prevenção, 
visitando o denti sta

4 - manter alimentação saudável 
com frutas e legumes.



O projeto Informação genéti ca 
na mídia digital: o aconselhamen-
to genéti co da aluna Fernanda 
Angotti   Cucolo, do terceiro ano do 
curso de Medicina das Faculdades 
Integradas Padre Albino, foi con-
templado pelo Programa de Bol-
sas em Éti ca Médica do Cremesp 
– Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo.

O trabalho é orientado pela 
Profª Drª Nilce Barril Brighetti  , 
docente responsável pela discipli-
na de Genéti ca Humana e Clínica 
do curso de Medicina, pelo Labo-
ratório de Citogenéti ca Humana 
e pelo Ambulatório de Aconse-
lhamento Genéti co do Hospital 
Escola Emílio Carlos.

Profª Nilce informou que fo-
ram enviados 72 projetos para 
o CREMESP, dos quais 12 foram 

A Liga de Cirurgia de Urgência 
e Trauma “Luiz Fernando Almeida 
Maia” e a Clínica Cirúrgica I do cur-
so de Medicina das Faculdades In-
tegradas Padre Albino realizaram 
de 18 a 24 de outubro, no anfi tea-
tro da Fundação Padre Albino, a X 
Semana do Trauma.

A Semana foi aberta no dia 
18, às 11h00, com Simulado na 
Praça da Matriz em associação 
com o Corpo de Bombeiros de 
Catanduva. A programação de 
palestras foi esta:

20/10 – segunda-feira
- Atendimento Pré-Hospitalar 

na Fórmula 1 – Dr. Pedro Rozolen, 
Coordenador da Central de Acom-
panhamento Médico das Urgên-
cias – CAMU e Drª Silvana Nigro, 
Gerente de Treinamento do GRAU, 
e Atendimento Pré-Hospitalar no 
Rally dos Sertões – Dr. Jorge Mi-
chel Ribera, Coordenador Médico 

EM BRASÍLIA O Coordenador 
do curso de Medicina, Dr. José Al-
ves de Freitas, parti cipou, em Bra-
sília, de 5 a 9 de outubro últi mo, no 
Centro de Convenções Juscelino 
Kubsti check, da VIII Semana Bra-
sileira do Aparelho Digesti vo, que 
contou com palestrantes dos Esta-
dos Unidos, Alemanha e Inglaterra 
e 4.800 inscritos. Na qualidade de 
palestrante, Dr. José Alves atuou 
como debatedor de casos clínicos 
de estômago e duodeno.

Drª Eliana Meire Melhado, docen-
te de Semiologia Médica do curso de 
Medicina, parti cipou em Natal (RN), 
de 09 a 11 de outubro últi mo, do  XXII 
Congresso Brasileiro de Cefaléia e III 
Congresso do Comitê de Dor Orofacial 
da Sociedade Brasileira de Cefaléia. 
No Congresso, Drª Eliana parti cipou 
como palestrante na sessão de mini-
conferências, onde ministrou aula so-
bre “Enxaqueca menstrual: critérios 
diagnósti cos e tratamento”.

Docente participa de Congresso sobre Cefaléia

contemplados com bolsa de ini-
ciação cientí fi ca. Ela explicou que 
os projetos, após avaliação textual 
realizada por profi ssionais desig-
nados pelo CREMESP, foram apre-
sentados oralmente pelos alunos 
contemplados no dia 26 de se-
tembro últi mo. Gabriel Oselka, co-
ordenador do Centro de Bioéti ca, 
e Reinaldo Ayer de Oliveira, conse-
lheiro do Cremesp e coordenador 
do Programa de Bolsas em Éti ca 
Médica, assisti ram atentamente 
às apresentações.

O TRABALHO
   
Profª Nilce Brighetti   explica 

que durante as consultas de Acon-
selhamento Genéti co realizadas 
no Ambulatório do Hospital Escola 
Emílio Carlos tem observado que, 

e Gerente Estratégico do GRAU
21/10 - terça-feira
- Atendimento inicial ao poli 

traumati zado, pela acadêmica Thais 
Panebianchi Moraes, sendo mode-
rador o Dr. Flávio Louzada Graciano; 
Vias aéreas e venti lação, pela aca-
dêmica Mariana Pastore do Carmo, 
com moderação do Dr. Juarez For-
tunato Braga, e Choque, pelo aca-
dêmico Leandro Criscuolo Minsche, 
com moderação do Dr. Ricardo A. 
Teixeira Gonsaga.

22/10 - quarta-feira
– Trauma de tórax, pelo acadê-

mico Moisés Augusto Delsin Gomes; 
moderador: Dr. José Celso Assef, e 
Trauma abdominal, pelo acadêmi-
co Ricardo Colenci; moderador: Dr. 
Sérgio A. Rodrigues Centurion

23/10 - quinta-feira
– Trauma crânio encefálico, pela 

acadêmica Marina Silva Fernandes; 
moderador: Dr. Luís Alberto Gonza-

Projeto de aluna da Medicina ganha bolsa do Cremesp

Medicina realiza a X Semana do Trauma

após recebimento dos laudos, os 
pais e demais familiares de crian-
ças afetadas por malformações de 
eti ologia congênitas, não sati sfei-
tos ou não conformados com as 
informações obti das, têm recor-
rido a sites de busca da Internet 
obtendo, na maioria das vezes, in-
formações de qualidade insati sfa-
tória além de fotografi as sensacio-
nalistas que os tornam ainda mais 
desesperados diante do quadro 
clínico apresentado pelos fi lhos.

De acordo com ela, essa obser-
vação foi a moti vação para propor 
o projeto, “na expectati va de po-
der contribuir para melhorar as in-
formações divulgadas on line que 
invariavelmente são acessadas 
por essas pessoas”, frisa.

Profª Nilce ressalta que por 
considerar o impacto social, o sen-

les Peres, e Trauma de extremida-
des, pela acadêmica Marti na Tava-
roni; moderador: Prof. Dr. Raul J. A. 
Vianna Jr.

A Semana do Trauma foi encer-
rada no dia 24 com a palestra do Dr. 
Sandro Scarpelini, Professor da dis-
ciplina de Anatomia e Cirurgia e Do-
cente Responsável pela Cirurgia de 
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sacionalismo e outros aspectos 
pejorati vos editados e divulgados 
na Internet com relação às síndro-
mes congênitas, com ênfase es-
pecial àquelas que envolvem mal-
formações fenotí picas múlti plas, 
foi proposto esse projeto, que 
tem por objeti vos avaliar os parâ-
metros éti cos e de qualidade dos 
sites brasileiros que divulgam in-
formações sobres síndromes con-
gênitas de eti ologia hereditária ou 
não, de acordo com os princípios 
de avaliação do Manual de Princí-
pios Éti cos para Sites de Medicina 
e Saúde do CREMESP, e verifi car a 
freqüência de pais atendidos no 
Serviço de Aconselhamento Gené-
ti co do Hospital Emílio Carlos que 
recorrem a sites de busca após 
identi fi cação das patologias apre-
sentadas pelos fi lhos.

Urgência da Faculdade de Medi-
cina de Ribeirão Preto/USP, sobre 
“Prevenção no Trauma”. 

Prof. Dr. Raul José de Andrade 
Vianna Júnior, um dos organizado-
res, informou que a Semana teve 
uma média de público de 180 par-
ti cipantes/dia, ati ngindo os objeti -
vos da Comissão Organizadora.

NOVEMBRO / 2008

Neste ano de 2008, Drª Elia-
na parti cipou de vários cursos de 
atualização em Neurologia, sendo 
o de maior destaque a habilitação 
para aplicação de toxina botulínica 
em doenças neurológicas como a 
espasti cidade, os espasmos, as dis-
tonias e a sudorese palmar e plan-
tar. Conhecida pelos seus trabalhos 
sobre dor de cabeça, Drª Eliana Me-
lhado informa que a mulher sofre 
mais deste mal do que os homens.

 

Comissão Organizadora e palestrantes

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação



JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO 07NOVEMBRO / 2008

A Central para Captação de 
Doações da Fundação Padre Albi-
no está fazendo campanha com o 
objeti vo de trocar as máquinas do 
Serviço de Hemodiálise do Hospi-
tal Padre Albino.

De acordo com o presiden-
te da Diretoria Administrati va da 
Fundação, Dr. Olegário Braido, o 
Serviço de Hemodiálise, que aten-
de, em média, 75 pacientes/dia, 
das 7h00 às 19h00, em três tur-
nos, possui atualmente 17 (dezes-
sete) máquinas. “O valor de cada 
máquina para hemodiálise é de R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil 
reais). Para a substi tuição total das 
máquinas a Fundação Padre Albi-
no precisa investi r R$ 630.000,00 
(seiscentos e trinta mil reais) e por 

Dr. Rodrigo Tavares Corrêa, médico anestesiologista dos hospitais 
Padre Albino e Emílio Carlos, teve seu arti go “Variação da pressão de 
pulso como guia de reposição volêmica - uma evolução?” publicado 
na edição de número 05 da revista “Anestesia em Revista”. 

Formado em 2000, na então Faculdade de Medicina de Catanduva 
(FAMECA), Dr. Rodrigo especializou-se em Anestesiologia no Centro de 
Ensino e Treinamento do Hospital São Francisco, em Ribeirão Preto.

O curso de Medicina promo-
veu dia 18 de outubro, nas salas de 
aula do Campus Sede, a Ofi cina de 
Capacitação de Docentes “Como 
avaliar o discente no contexto da 
nova matriz curricular”, à cargo 
do Prof. Dr. Cléber José Mazoni e 
equipe, da Faculdade de Medicina 
de Marília/FAMEMA.

De acordo com o Coordena-
dor do curso de Medicina, Dr. José 

Dia 23 de outubro, no anfi tea-
tro da Fundação Padre Albino, a 
Coordenadora do Departamento 
de Recrutamento e Seleção da 
Support Assessoria Empresarial, 
Adriana Tomaz Lima, ministrou o 
treinamento Seleção de emprega-
dos para gestores não psicólogos 
para chefi as dos Hospitais Padre 
Albino e Emílio Carlos e das Facul-
dades Integradas Padre Albino.

Com o objeti vo de desenvol-
ver os conhecimentos técnicos, 
envolvimento e comprometi men-
to  das lideranças, aumentando, 
assim, a efi ciência das áreas de 
trabalho com maior produti vi-
dade, o curso teve como con-
teúdo programáti co Noções de 
Recrutamento e Seleção; Fontes 
de Recrutamento; Defi nição do 
Perfi l da Vaga; Processo de Sele-
ção; Entrevista: Como usá-la na 
identi fi cação do profi ssional; Di-
nâmica de grupo; Envolvimento 
das Lideranças e Implicações do 
processo para as Lideranças.

Adriana Tomaz Lima é gradu-
ada em Psicologia pela Univer-
sidade Federal do Paraná, com 

isso conta com a contribuição dos 
empresários e da comunidade de 
Catanduva e região, que conhe-
cem a extensão social do seu tra-
balho e os benefí cios que trazem 
para a população”, ressalta ele.

A Fundação Padre Albino já 
comprou uma processadora de 
dialisadores e duas máquinas para 
hemodiálise com recursos da cam-
panha e está prevista a aquisição 
de mais dez máquinas até o fi nal 
deste ano, sendo uma, de compra 
imediata, exclusiva para a Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI).

Dr. Olegário Braido acrescenta 
que com a substi tuição, as máqui-
nas não necessitarão de manu-
tenção técnica por um período, 
garanti ndo com isso a tranqüilida-

FPA faz campanha pró Serviço de Hemodiálise

Anestesiologista publica 
artigo em revista

Medicina promove Oficina de 
Capacitação de Docentes

Treinamento para chefias

de do tratamento, já que para os 
pacientes o transplante de rim é 
a única solução e a espera na fi la 
tem sido muito grande.

O Administrador dos hospitais 
da Fundação, José Reinaldo Mar-
ques, informou que as máquinas 
de hemodiálise são avaliadas pe-
las horas trabalhadas, ou seja, há 
máquinas com mais de 50 mil ho-
ras trabalhadas, que necessitam 
de substi tuição. “As máquinas são 
como carros zero; nos dois primei-
ros anos, tudo é novo e não neces-
sita de manutenção. A parti r do 
terceiro ano, as manutenções são 
periódicas e caras”, exemplifi cou 
José Reinaldo.

As pessoas que doarem rece-
berão um recibo da Fundação Pa-

dre Albino assinado pelo Diretor 
Financeiro, Renato Centurion Stu-
chi, entregue por um mensageiro 
devidamente uniformizado. Desta 
maneira, ninguém poderá se fa-
zer passar por um mensageiro da 
Fundação. Renato Centurion Stu-
chi informou que a comunidade 
colabora com valores de acordo 
com suas condições. “A maioria 
colabora com R$ 10,00, R$ 20,00 
e R$ 30,00, mas há contribuições 
maiores” disse ele, ressaltando 
que os contatos estão superando 
as expectati vas, pois muitas pes-
soas, de Catanduva e região, estão 
ajudando.

As pessoas que quiserem co-
laborar podem ligar para (17) 
3531.5280.

Capacitação para avaliar o discente no contexto da nova matriz

DivulgaçãoDivulgação

especialização em Psicologia 
Hospitalar e em Recursos Huma-
nos, com experiência de 18 anos 
na área de Recursos Humanos 
como Consultora em Recruta-
mento e Seleção, Treinamento e 
Desenvolvimento e Normati za-
ção para Implantação de Proces-
so de Qualidade.

 
CURSO

Dia 13 de outubro últi mo, as 
funcionárias dos Hospitais Padre 
Albino e Emílio Carlos, Izabel de 
Fáti ma Luizon de Carvalho, Maria 
Clarete Mossambani de Oliveira, 
Luzia de Fáti ma Araújo, Ana Ca-
tarina dos Santos e Cecília No-
gueira parti ciparam, na cidade 
de Sertãozinho (SP), do curso 
de Recepção Hospitalar. Arte de 
encantar e Surpreender Clientes, 
ministrado pela Profª Ms Lúcia 
Helena dos Santos  Cordeiro.

O curso faz parte do programa 
de Capacitação Profi ssional ofere-
cido pela Fehosp - Federação das 
Santas Casas e Hospitais Benefi -
centes do Estado de São Paulo. 

Alves de Freitas, a programação 
foi esta, das 7h30 às 12h30: Ser 
Médico. Ser Docente. Objeti vos 
Educacionais; Ofi cina de Avaliação 
Práti ca; Plenária da Ofi cina; Con-
ceitos em Avaliação e confraterni-
zação pelo Dia do Médico.

Dr. José Alves informou que 
aproximadamente 80 pessoas 
parti ciparam da Ofi cina, cerca de 
65 docentes.

QUEIMADURAS Dr. Cássio 
Henrique Vilhena, Drª Vera Lúcia 
Becker da Silveira e a enfermeira 
Ana Lúcia dos Santos da Unidade 
de Terapia de Queimados do Hos-
pital Padre Albino, participaram, 
de 7 a 10 de outubro último, em 
Curitiba (PR), do VI Congresso 
Brasileiro de Queimaduras. O 
objetivo foi o de atualização no 
cuidado integral com o paciente 
queimado.

DivulgaçãoDivulgação
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O II Congresso de Iniciação Cien-
tí fi ca e o I Workshop de Pós-Gradua-
ção das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA), promovido pelos Nú-
cleos de Pesquisa e de Pós-Gradua-
ção de 6 a 8 de novembro últi mo, no 
Campus I, premiou 28 trabalhos de 
alunos dos cursos de Administração, 
Direito, Educação Física, Enferma-
gem, Medicina e Pós-graduação.

O Congresso recebeu a inscrição 
de 105 trabalhos, sendo 79 na forma 
de painéis (59 de alunos da gradua-
ção e 20 de pós-graduação) e 26 para 
apresentação oral (24 da graduação 
e 2 de pós-graduação); 214 alunos 
se inscreveram como ouvintes.

Na abertura do Congresso fo-
ram lançadas as revistas Corpo em 
Movimento, do curso de Educação 
Física, e Temas em Administração 
– Diversos Olhares, do curso de 
Administração.

Os trabalhos premiados, por 
curso, foram:

Administração
Apresentação Oral

1º - Ferramentas adequadas na 
gestão fi nanceira de uma empresa 
- Jairo José dos Santos - Prof. Ale-
xandre Teso
Apresentação em Painel

1º - Gestão de custos: formação 
de custos e restrição fi nanceira - Ri-
cardo Moreira de Andrade - Prof. 
Sérgio Paiva

2º - Investi mento inicial e custo 
de manutenção aplicados na co-ge-
ração de energia elétrica na região 
de Catanduva - Fábio Francisco de 
Lima - Prof. Sérgio Paiva

Direito
Apresentação Oral

1º - Os programas assistenciais 
prestados à população catanduvense: 
análise práti ca – Renata Moreira Ca-
tanho - Profª Cristi ane Miziara Mussi 

2º - A dinâmica do Estatuto da 
Criança e do Adolescente no mu-
nicípio de Catanduva - Leandro Câ-
mara – Prof. Heveraldo Galvão

2º - Análise do princípio da con-
ti nuidade do serviço público - Ud-
son Dias dos Santos –  Prof. Marcelo 
José Grimone

Obs: No curso de Direito só 
houve trabalho oral. Dois trabalhos 
foram classifi cados em 2º lugar, não 
havendo 3º lugar.

Educação Física
Apresentação Oral

1º - A contribuição da educação 
fí sica adaptada na formação do pro-
fi ssional da rede estadual de ensino 
de Catanduva - Wilma Lúcia Alves – 
Prof. Francisco Rodrigues Neto

Apresentação em Painel
1º - A musculação no tratamen-

to da dependência química - João 
Bruno Seron – Profª Liana Romera

2º - Perfi l esporti vo dos atletas 
da equipe de basquetebol sobre ro-
das dos cadeirantes - Carlos Alberto 
Redigo Raymundo Jr. - Prof. Alexan-
dre Pires

3º - Identi fi cação de fatores de 
risco para obesidade em escolares 
- Sinara de Moraes Ponci - Profa. 
Maria Ângela Figueiredo Tuma

Enfermagem
Apresentação Oral

1º - Alimentação do lactente: 
proposta de um instrumento de 
identi fi cação diagnósti ca em enfer-
magem - Bruna Maria Meneguesso 
– Profª Simone Roque Mazoni

2º - Auti smo: conhecimento da 
equipe de enfermagem - Sandra 
Cristi na Nunes – Profª Carina Giunco

3º - Hepati te B X - O conhecimen-
to dos estudantes do ensino médio 
de uma escola da rede estadual do 
oeste paulista - Renata Prado Bereta 
– Profª Antonia de Fáti ma Serradilha
Apresentação em Painel

1º - Transmissão Verti cal do Ví-
rus HIV - Juliana Broco Paião – Profª 
Dulce Maria S. Vendruscolo

2º - Sono e repouso: realidade 
de uma população de idosos hospi-
talizados - Flávia Alexandra Piovezan 
Leite – Profª Virtude Maria Soler

3º - Idosos submeti dos a ar-
troplasti a total de quadril: conhe-
cimento dos cuidadores sobre cui-
dados domiciliares - Kamila Fachola 
– Profª Daniela A. Pompeo

Medicina
Apresentação Oral

1º - Avaliação do impacto da 
hemodiálise no ângulo de fase e 
nas variáveis rectância e resistên-
cia - Izabela Dias Brugugnolli – Prof. 
Durval Ribas Filho

2º - Efeito da ingestão crônica 
de bebidas alcoólicas sobre o com-
portamento de medo e ansiedade 
em ratos - Jaine Maria dos Santos – 
Profª Maria Luiza Mamede Rosa

3º - Diferentes condições de 
isolamento social crônico induzem 
disti ntos padrões na ati vidade ex-
ploratória de um novo objeto - Fá-
bio Henrique Limonte – Profª Maria 
Luiza Mamede Rosa
Apresentação em Painel

1º - Avaliação do índice de re-
dução do Diabetes Mellitus ti po II 
após a realização da cirurgia bariá-
trica - Bárbara Leite de Souza - Prof. 
Sinval Malheiros Pinto Jr.

2º - A educação nutricional pro-
longada reduz os fatores de risco 
- Juliana Cavalieri Tiburcio - Prof. 
Marino Catt alini

3º - Avaliação do índice de este-
nose de banda gástrica após cirur-
gia bariátrica em relação a dados 
demográfi cos - Fernanda Berti no - 
Prof. Sinval Malheiros Pinto Jr.

Pós-Graduação
Apresentação Oral

1º - Efeito da marcação com 
CFDA sobre o desenvolvimento do 
fenóti po osteoblásti co em células 
tronco derivadas da medula óssea 
- Luciana Gonçalves Sicchieri

2º - Análise da nova proposta 
curricular para Educação Física do 
Estado de São Paulo - Fernando 
Azeredo Varoto

3º - A contribuição da Educação 
Física Adaptada na formação do pro-

Iniciação Cientí fi ca e Pós Graduação

Congresso premia 28 trabalhos

D
ivulgação

D
ivulgação

Os trabalhos foram apresentados na forma oral e em painéis.

Trabalhos de alunos das FIPA foram classificados
entre os melhores do Conic-Semesp 

O Semesp – Sindicato das En-
ti dades Mantenedoras de Esta-
belecimentos de Ensino Superior 
no Estado de São Paulo realizou 
nos dias 16 e 17 de novembro, 
nas Faculdades Integradas de 
Botucatu, o 8º Congresso Nacio-
nal de Iniciação Cientí fi ca/CONIC 
e o 6º Congresso Internacional 
de Iniciação Cientí fi ca/COINT. O 
Congresso premiou os primeiros 
colocados de cada uma das cinco 
áreas de conhecimento, nas cate-

gorias Concluído e Em andamento, 
além de um prêmio especial para o 
trabalho da categoria Concluído, e 
também divulgou os dez melhores 
colocados nas duas categorias.

Três trabalhos de cursos das 
Faculdades Integradas Padre Albi-
no (FIPA) estão entre os melhores 
colocados. O curso de Enfermagem 
teve dois trabalhos selecionados. 
Na categoria Concluído, o traba-
lho da aluna Franciele Catarucci, 
Situação do Aleitamento Materno 

em Ambulatório de Ginecologia 
e Obstetrícia no Noroeste Paulis-
ta, e na categoria Andamento o 
trabalho Desmame precoce na 
perspecti va da mulher que deixou 
de amamentar da aluna Wellen 
Natalí Scabello. O trabalho da 
aluna Michelle Rodrigues Bati sta, 
do curso de Direito, Relação entre 
níveis de criminalidade e falta de 
infra-estrutura urbana, foi sele-
cionado entre os dez melhores na 
categoria Andamento.

fi ssional da Rede Estadual de Ensino 
de Catanduva - Wilma Lúcia Alves
Apresentação em Painel

1º - Infl uência da força para ido-
sos treinados - Ricardo Tieri

2º - Avaliação e comparação...
prati cantes da ATI e sedentários – 
Leonardo Brito Silva

3º - Construindo e brincando: 
uma nova tendência para a Educação 
Física Adaptada - Lívia Reis Viana

Os três melhores trabalhos de cada 
curso de graduação e pós-gradua ção 
receberam “menção honrosa” e o 
melhor trabalho de cada curso, pre-
miação em dinheiro: R$ 300,00 para 
apresentação oral e R$ 200,00 para 
apresentação em painel.

O Congresso foi aberto no dia 
06 com apresentação do coral 
AVIDA: o som do silêncio, da Asso-
ciação da Valorização Integral do 
Defi ciente Auditi vo de Bebedouro, 
com 13 componentes, e com a con-
ferência “Células tronco: aplicações 
terapêuti cas e implicações éti cas”, 
pelo Prof. Dr. João Tadeu Ribeiro 
Paes, da UNESP/Assis. 

No dia 07, às 9h00, 13h00 e 
19h00 houve apresentação de traba-
lhos orais e em painéis nas diversas 
áreas. No dia 08, no encerramento 
do Congresso, a Profª Drª Anete 
Maria Francisco, da Faculdade de 
Medicina de Marília/FAMEMA, fez 
a conferência “Pós-Graduação em 
pesquisa: caminhos e descaminhos”, 
às 9h00, seguida da premiação para 
cada área do conhecimento.



Educação Física promove
Festival de Ginástica e Dança

 O curso de Educação Física 
promoveu dia 14 de novembro, 
a parti r da 20h00, no ginásio de 
esportes do Conjunto Esporti vo, 
o seu tradicional Festi val de Gi-
násti ca e Dança, um trabalho de 
considerações pedagógicas sobre 
o movimento humano.

O Coordenador do curso, 

Prof. Antonio Lourival Lourenço, 
informou que o festi val foi um 
trabalho elaborado pelos alunos 
do curso de Educação Física, sob 
a orientação dos professores de 
Ginásti ca e Dança, voltado para 
alternati vas de ginásti ca e dança 
de diversas manifestações cultu-
rais. A entrada foi gratuita.
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Curso de Direito recebe aprovação da OAB Federal
O curso de Direito das Faculda-

des Integradas Padre Albino, após 
receber, no seu processo de reco-
nhecimento, a nota A da Comissão 
de Especialistas do MEC, teve tam-
bém aprovação da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil. A Comissão de 
Ensino Jurídico da OAB Federal deu 
parecer favorável ao reconhecimen-
to do curso de Direito das FIPA, que 
recebe, com isso, a mais alta chan-
cela das duas instâncias que regu-
lam o ensino jurídico brasileiro.

Para ser conferido com a apro-
vação da OAB no seu processo de 
reconhecimento, o curso de Direito 
das FIPA recebeu, em Catanduva, a 
visita in loco da Comissão de Ensino 
Jurídico da OAB/SP, que deu pare-
cer favorável. Em Brasília, o proces-
so de reconhecimento foi julgado 
pelo plenário da Comissão Federal 
de Ensino Jurídico da Ordem e o 
curso defendido pelo seu Coorde-
nador, Prof. Dr. Alysson Leandro 

Mascaro, que fez a sustentação oral 
perante os membros da Comissão. 
Esteve presente também o Prof. 
Donizett  Pereira, que acompanhou 
Mascaro na defesa. 

No relatório de aprovação, a 
OAB Federal ressalta que “o curso 
se caracteriza por um cuidado es-
pecial dos idealizadores do projeto 
com a permanência e a conti nuida-
de do ensino, primando pela opção 
de um núcleo docente estruturante 
com condições de sustentabilidade 
e conti nuidade do curso. Parecer 
favorável”.

O Coordenador do curso, Prof. 
Dr. Alysson Leandro Mascaro, des-
tacou a importância do parecer fa-
vorável da OAB Federal: “A maioria 
dos cursos de Direito do Brasil é re-
conhecida pelo MEC, mas com pa-
recer contrário da OAB, porque são 
instâncias independentes. Somente 
as melhores faculdades de Direito 
têm esse duplo reconhecimento, e 

são muito poucas. Catanduva tem 
a grande felicidade de ver seu cur-
so de Direito alcançar mais uma 
chancela de qualidade de repercus-
são nacional”, disse Mascaro, que 
também ressaltou a importância 
do trabalho de excelência buscado 
pelo curso. 

“Esse curso de Direito não foi 
fundado para ser mais um, mas sim 
para ser da mais alta qualidade, re-

cebendo nota A e posição máxima 
nas suas várias avaliações e medi-
das. Esse sempre foi o meu propósi-
to e o dos professores, funcionários, 
alunos, da Fundação Padre Albino e 
seus dirigentes. Chegando à etapa 
fi nal do processo de reconhecimen-
to do curso perante o MEC, observa-
mos que o trabalho sério, constante, 
fi rme e idealista foi recompensado”, 
concluiu Mascaro.

Prof. Alysson Mascaro é
aprovado em concurso na USP

Em concurso fi nalizado no dia 
04 de novembro, no Departamen-
to de Filosofi a e Teoria Geral do 
Direito da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, o Prof. 
Dr. Alysson Leandro Mascaro, Co-
ordenador do curso de Direito das 
Faculdades Integradas Padre Albino 
e que já é professor daquela facul-
dade, foi vencedor e efeti vado no 
quadro docente da insti tuição, na 
qualidade de Professor Associado.

A banca foi presidida pelo Prof. 
Tercio Sampaio Ferraz Jr. (FDUSP) e 
composta ainda pelo Prof. Joaquim 
Salgado (UFMG), pelo Prof. Leonel 

Severo Rocha (Unisinos), pelo Prof. 
João Maurício Adeodato (UFPE) 
e pelo Prof. Eduardo C. B. Bitt ar 
(FDUSP). As fases do concurso en-
volvem uma longa série de exames, 
a saber - prova escrita, prova didáti -
ca e análise de memorial.

 A trajetória de Alysson Leandro 
Mascaro está inti mamente ligada à 
USP. É Bacharel, Doutor e Livre-Do-
cente pela Faculdade de Direito da 
USP. Advogado, Membro da Comis-
são de Ensino Jurídico da OAB/SP, 
Membro do Conselho Pedagógico 
da Escola de Governo/USP, é autor 
de inúmeros livros.

Professor torna-se Mestre
Heveraldo Galvão, professor 

de Éti ca Jurídica do curso de Di-
reito das Faculdades Integradas 
Padre Albino, tornou-se, no dia 
31 de outubro, Mestre em Direi-
to pela Unaerp/Ribeirão Preto.

A dissertação de Mestrado do 
Prof. Heveraldo, “Empresa e De-
senvolvimento Sustentável: a fun-

ção social da empresa e a proteção 
dos interesses coleti vos”, exami-
nada pela banca composta pelos 
professores Dr. Adalberto Simão 
Filho (Orientador), Dra. Maria Cris-
ti na Vidott e B. Tárrega (Unaerp) e 
Dr. Camilo Zufelato (USP Ribeirão 
Preto), foi aprovada com conceito 
A e indicada para publicação.

AVOFPA pede colaborações 
para o Natal

A Associação dos Voluntários 
da Fundação Padre Albino está 
organizando a sua Campanha de 
Natal para os pacientes dos hospi-
tais Padre Albino e Emílio Carlos. A 
presidente da Associação, Irmã Ana 
Maria Custódio, informou que pre-
tende dar um panetone para cada 
paciente internado. 

Para a festa de Natal dos pa-

cientes da Hemodiálise e Pedia-
tria a AVOFPA vai precisar de refri-
gerantes e brindes que, segundo 
ela, podem ser meias, desodoran-
te, sabonete, creme dental, esco-
va dental, produtos de R$ 1,99 e 
brinquedos para as crianças.

Irmã Ana Maria pede também 
às pessoas a doação de enfeites 
de Natal.

FPA realiza vestibular
do Ensino a Distância

A Fundação Padre Albino rece-
beu até 27 de novembro inscrições 
para o vesti bular do seu Ensino a 
Distância (EAD), oferecido em par-
ceria com a UNOPAR – Universi-
dade Norte do Paraná. A prova foi 
aplicada dia 30 de novembro, no 
Colégio de Aplicação Unifi pa (Colé-
gio Catanduva), às 10h00.

A Fundação Padre Albino ofere-
ce os seguintes Cursos a Distância, 
todos com diploma de graduação 
superior, válido em todo o território 
nacional e autorizados pelo MEC: Pe-

dagogia (Licenciatura), Análise e De-
senvolvimento de Sistemas, Proces-
sos Gerenciais, Ciências Contábeis 
(Bacharelado) e Gestão Ambiental, 
com mensalidades a parti r de R$ 
176,00, sendo que o aluno deverá 
comparecer apenas um dia para 
assisti r a tele aula, com acompanha-
mento on-line durante o curso.

Mais informações podem ser 
obti das pelo telefone 3522.4177, 
inclusive sobre outras opções de 
cursos. Novo vesti bular será reali-
zado em janeiro de 2009.

O Festi val é um trabalho sobre o movimento humano.

DivulgaçãoDivulgação
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601

BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676

CARDIOLOGIA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.- Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495. - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689. - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047

CIRURGIA GERAL E 
GASTROENTEROLOGIA

•Dr. José Luís Sampaio Marti ns
Rua Manaus, 810. - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, 
REPARADORA, TRAUMATISMO 

DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137. - Fone: 3522 2383
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190. - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497.
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94. 
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
•Dr. Wanderley Bati sta Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262

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

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristi na Z. Giocondo 
Monteleone
Rua Bahia, 606.
Fones: 3522 4489 – 3521 6575 – 9707 8018

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

CLÍNICA MÉDICA/REUMATOLOGIA
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiatti  
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 4907

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

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658. - Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino Catt alini
Rua Maranhão, 1.405. - Fone: 3524 4809

GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIAA
•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
PROMED
Rua Maranhão, 2.035. - Fone: 3524 4563
INSMED
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 4930

NEFROLOGIA
•Dra. Luciana S. Devito Grisott o
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830.
Fone: 3522 5586

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

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA 
E LENTES DE CONTATO

•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289. - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua 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 Saccheti n
Rua 13 de Maio, 1.143.
Fone: 3522 4269

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

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

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

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

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA 
E ESTUDO DOS FLUXOS

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

PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Manaus, 789. - Fone: 3522 3899

REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. 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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FIPA apresenta Plano de Carreira dos docentes
Dia 06 de novembro, a parti r 

das 10h00, as Faculdades Integra-
das Padre Albino apresentaram o 
Plano de Carreira dos seus docen-
tes aprovado pelo Ministério do 
Trabalho, através da Portaria nº 34, 
de 07/08/08, publicada no Diário 
Ofi cial da União de 11/08/08. A 
reunião contou com a parti cipação 
da Diretoria Administrati va da Fun-
dação, do Núcleo Gestor de Educa-
ção, da Comissão para implantação 
do plano e dos Coordenadores de 
Cursos e de Áreas das FIPA.

Antes da apresentação do Pla-
no, falaram o Diretor Geral das 

FIPA, Dr. Nélson Jimenes, e o Pre-
sidente da Diretoria Administrati va 
da Fundação, Dr. Olegário Braido. 
Lembraram do trabalho realiza-
do para integração e implantação 
das faculdades, para a elaboração 
e aprovação desse Plano pelo Mi-
nistério do Trabalho e no fi nal pedi-
ram a colaboração de todos.

O Plano foi apresentado pelo 
Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo, 
do Núcleo Gestor de Educação, e 
pelo Prof. José Armando Caldera-
ro, da empresa Support Assessoria 
Empresarial, que presta serviços na 
área de recursos humanos à Funda-

ção, que foram esclarecendo as dú-
vidas surgidas durante a exposição.

“Esse Plano de Carreira faz parte 
do Plano de Desenvolvimento Insti -
tucional (PDI) das Faculdades Inte-
gradas, implantado a parti r de 2007, 
quando da sua autorização, e visa, 
sobretudo, normati zar o ingresso 
do professor na carreira, bem como 
esti mulá-lo ao exercício competen-
te e compromissado das funções 
sob sua responsabilidade”, explicou 
Prof. Antonio Carlos de Araújo.

Prof. Antonio Carlos ressaltou 
que o Plano de Carreira “é uma as-
piração anti ga, já que pela integra-

ção das faculdades é de se esperar 
também uma integração entre os 
quadros docentes, bem como oti -
mização da produção acadêmica, 
permiti ndo assim que o profi ssio-
nal possa crescer na carreira ao 
longo de sua vida profi ssional”.

A Comissão para Implantação 
do Plano de Carreira informou que 
os próximos passos serão promo-
ver reuniões com os Coordenado-
res de cursos e com o colegiado de 
professores para apresentação do 
Plano e esclarecer eventuais dú-
vidas. A implantação começa em 
janeiro de 2009.

Feira das Profissões
As Faculdades Integradas Pa-

dre Albino (FIPA), através de seus 
cinco cursos, parti cipou dia 14 de 
novembro, das 8h00 às 17h00, da 
I Feira das Profi ssões – Indicando 
Caminhos, promovida pela Escola 
Estadual Nicola Mastrocola, de Ca-
tanduva.

Os cursos das FIPA foram reu-
nidos em uma sala de aula. O cur-
so de Enfermagem levou um ma-
nequim de procedimentos, para 
demonstração práti ca, e mediu 

a pressão arterial; Medicina, pe-
ças anatômicas expostas em uma 
mesa; Administração e Direito 
montaram um painel com fotos 
das ati vidades realizadas, além 
de distribuirem folhetos; o curso 
de Educação Física fi cou em área 
externa, no páti o da escola, onde 
realizou avaliação fí sica e aulas de 
jump e step. 

Na sala foram ainda expostos 
trabalhos de pesquisa realizados 
pelos alunos. 

Sala onde fi caram os cursos das FIPA.

Administração promove
3º Encontro sobre Gestão Ambiental

O curso de Administração 
promoveu dia 05 de novembro 
últi mo, o 3º Encontro sobre Ges-
tão Ambiental, quando foram 
abordados assuntos relati vos a 
projetos ambientais desenvolvi-
dos pelo setor público. Dentre os 
temas abordados destacaram-se 
o trabalho de despoluição do ri-
beirão São Domingos e a revitali-
zação da área arbórea da cidade.

O Encontro teve como princi-
pal objeti vo reconhecer e apre-
sentar para a comunidade esco-
lar e ao público de interesse as 
ações ambientais desenvolvidas 
pelo setor público da cidade de 
Catanduva e região. João César 
Meneghelli, da Secretaria de 
Saneamento Básico de Catan-
duva, falou sobre o projeto de 
despoluição do ribeirão São Do-
mingos e Carlos Alberto Lapera, 
Secretário do Meio Ambiente e 
Agricultura de Catanduva, falou 
sobre o projeto de arborização 
do município.

O Encontro foi organizado 
pelos alunos do 2º Ano A do cur-
so, coordenado pelo Prof. Cleber 
Peres, com apoio da Profª Silvia 
Ibiraci de Souza Leite. Segundo 
os organizadores, parti ciparam 
do Encontro mais de 150 pesso-
as, entre alunos, representan-
tes de organizações e público 
de interesse. 

GESTÃO
ORGANIZACIONAL

As terceiras séries A e B do 
curso de Administração, atra-

vés da disciplina Organização, 
Sistemas e Métodos, promove-
ram dias 23 e 24 de outubro, a 
parti r das 19h30, no auditório 
do Campus I, o Seminário “Mo-
dernas Ferramentas de Gestão 
Organizacional”. 

Coordenado pelo Prof. José 
Donizeti Biase e organizado 
pelos alunos, o Seminário con-
tou com o apoio dos cursos de 
Pós Graduação em Administra-
ção. O auditório ficou lotado 
durante os dois dias e os te-
mas discutidos foram Reenge-
nharia; Qualidade total e ISO 
9.001:2000; Downsizing; Ter-
ceirização; Empreendedoris-
mo; Empowerment; Arquitetu-
ra organizacional; Benchmar-
king; Mudança Organizacional 
e Balanced Scorecard.

Prof. Biase informou que 
os temas foram apresentados 
de forma bastante detalhada, 
integrada e adaptados à reali-
dade, tendo parti cipado como 
mediador o Prof. Dr. Manzé-
lio Cavazzana Júnior, docente 
do curso de Medicina das FIPA, 
“cuja experiência e competência 
muito enriqueceram o evento”, 
acrescentou.

De acordo com ele, ainda, 
parti ciparam do Seminário alu-
nos das diversas séries do curso 
de Administração, que contou 
também com a presença do 
Prof. Joacyr Vargas, docente e 
Coordenador do curso de Ad-
ministração, e do Prof. José Luis 
Santos de Oliveira, também do-
cente do curso.

Participações em congresso e livros
Dr. Durval Ribas Filho, docente 

de Nutrologia do curso de Medici-
na, parti cipou, dia 18 de outubro 
últi mo, do Congresso Mineiro de 
Nutrição, realizado no Dayrrell Mi-
nas Hotel, em Belo Horizonte. No 
Congresso, promovido pelo Colé-
gio Mineiro de Nutrição Clínica, Dr. 
Durval fez a palestra “Agentes far-
macológicos anti -obesidade”.

Dr. Durval, ainda, foi revisor cien-
tí fi co dos capítulos 50A, 63 e 64 do 

livro Nutrição Moderna na Saúde e 
na Doença, conhecido como SHILS, 
da Editora Manole, considerado 
muito importante no meio médico.

O Coordenador do curso de 
Medicina, Dr. José Alves de Frei-
tas, parti cipou como colaborador, 
escrevendo o capítulo Consti pação 
Intesti nal, da 4ª edição do livro de 
Gastroenterologia e Hepatologia, 
lançado recentemente, autoria do 
Prof. Moysés Mincis.
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Vereador Nélson Martins apresenta emenda para o HPA
O vereador Nélson Lopes Marti ns elaborou 

emenda  ao projeto de lei  que esti ma receita e fi xa 
despesas do município de Catanduva para 2009, 
desti nando R$ 300 mil para auxílio e subvenção 
à Unidade de Urgência e Emergência do Hospital 
Escola Padre Albino. A propositura  foi aprovada 
pela Câmara Municipal e inserida no Projeto de 
Lei 110, do prefeito Afonso Macchione.

Segundo o vereador Nélson Lopes, o Hos-
pital Padre Albino é Referência e possui uma 
Unidade de Urgência e Emergência estruturada 
para receber casos de urgência e emergência de 
Catanduva e região nas especialidades de Clínica 

Médica, Clínica Cirúrgica, Ortopedia e Pediatria 
24 horas por dia, dispondo de equipes médica, 
de enfermagem e administrati va especializadas 
para estes ti pos de assistência, destaca. 

As Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica 
e Neonatal do Hospital Padre Albino são respon-
sáveis pelo atendimento de um grande número 
de pacientes, sendo a UTI Adulta do hospital 
considerada Referência, atendendo pacientes 
de Catanduva e região. O Hospital Padre Albino 
possui ainda serviços de Hemodiálise, Pedia-
tria, Banco de Olhos, Maternidade, Laboratório 
de Análises e Centro Cirúrgico.

Nélson Lopes informou ainda que  o Hospital Pa-
dre Albino defronta-se com inúmeras difi culdades, 
principalmente fi nanceiras, “por isso solicitamos 
subvenções na ordem de R$ 300 mil”, concluiu.

Recanto Monsenhor
Albino instala

biblioteca
Desde o dia 10 de novembro últi mo, o 

Recanto Monsenhor Albino conta com uma 
biblioteca para emprésti mo de livros aos 
funcionários, seus fi lhos e para os idosos.

A idéia da instalação da biblioteca foi 
da Supervisora do Recanto, Irmã Anália Nu-
nes, que doou 154 livros religiosos, cientí fi -
cos, literatura brasileira, literatura infanto-
juvenil e literatura estrangeira.

Irmã Anália explica que para reti rar um 
livro, o funcionário ou idoso do Recanto 
tem apenas que preencher uma fi cha com 
seu nome, nome do livro e data de emprés-
ti mo. O prazo para leitura é de um mês, re-
novável por mais um mês. “Por enquanto, 
os livros mais procurados para emprésti -
mos são os religiosos”, informa ela.

DOAÇÕES 

O Bazar da Pechincha do Recanto Mon-
senhor Albino está necessitando de doa-
ções de roupas usadas em bom estado de 
conservação, principalmente masculinas. 

A pessoa que não puder levá-las ao ba-
zar deve ligar para o telefone 3522.5027 que 
uma pessoa irá buscá-los.  Localizado na rua 
Ceará, 1045, o Bazar da Pechincha funciona 
das 7h30 às 11h00 e das 12h30 às 17h00.

O Recanto Monsenhor Albino mantém 
idosos de ambos os sexos e está localizado 
na Rodovia Dr. Alberto Lahós de Carvalho, 
Km 04 (estrada Catanduva-Novaes).

Horta do Recanto Monsenhor Albino
recebe subsídio do Rotary Club

A Fundação Rotária, o Rotary Club de Ham-
burgo, Alemanha, e o Distrito 4480, a quem 
pertence o Rotary Club de Catanduva, desti na-
ram subsídio no valor de R$ 26.256,18 para a 
horta do Recanto Monsenhor Albino. O comu-
nicado foi feito ao presidente da Diretoria Ad-
ministrati va da Fundação Padre Albino, Dr. Ole-
gário Braido, pelo presidente do Rotary Club de 
Catanduva, Francisco Fernando Bidóia.

No últi mo dia 03 de novembro, Jam Ihden, 
do Rotary Club de Hamburgo, esteve em Catan-
duva e visitou a horta, acompanhado de mem-
bros do Rotary Club de Catanduva, do Recanto 
Monsenhor Albino e de Diretores da Fundação 
Padre Albino. Após conhecer as instalações do 
Recanto e a horta, Jam disse que gostou muito 
do trabalho que está sendo desenvolvido e pe-
diu o envio de relatórios sobre o trabalho - como 
estão sendo produzidos os legumes e verduras, 
pois pretende divulgar a outros Rotarys para que 
incenti vem essa práti ca.

A horta do Recanto foi iniciada em meados 
de 2006 pelo voluntário Luís Armando Figueire-
do Júnior, membro do Rotary Club de Catandu-
va e engenheiro agrônomo de formação. Com 
o objeti vo de concluir a implantação da horta, 
Luiz Figueiredo senti u a necessidade de buscar 
um parceiro e como o Rotary Internacional pos-
sui o projeto Horta Viva, fez contatos e apresen-
tou o projeto ao Rotary da Alemanha, que viu 
sua extensão social e aprovou-o, autorizando a 
liberação da verba.

Hoje a horta do Recanto Monsenhor Albino, 
que já ocupa 10.000 m2, produz alface, rúcula, al-
meirão, quiabo, abobrinha, mandioca, beterraba, 
cenoura, entre outros, para seu consumo e tam-
bém envia aos dois hospitais manti dos pela Fun-
dação Padre Albino, o Padre Albino e o Emílio Car-
los. É intenção construir um galpão para lavagem 
das verduras e guarda das ferramentas e insumos. 
Já estão instalados 65 pontos de irrigação.

Francisco Bidóia informou que como Luís Fi-
gueiredo está trabalhando no exterior, o Rotary 
Club de Catanduva colocou à disposição o rota-
riano e agrônomo Luis Carlos Magnoler Benito, 
que irá coordenar o projeto, disponibilizando o 
subsídio doado para compra de equipamentos 
e outros itens necessários, de comum acordo 
com a Fundação Padre Albino. Bidóia informou 
ainda que Luis Figueiredo doou ao Recanto 
Monsenhor Albino os R$ 4.500,00 investi dos 
inicialmente por ele para implantação da horta.

Luiz Benito informou que de imediato pre-
tende trocar a cobertura da horta, que a pro-
tege de pássaros e outros predadores, de cor 
preta por plásti co transparente.

Jam Ihden, 3º da esquerda para direita, conhece a 
horta do Recanto, acompanhado de rotarianos e de 
diretores da FPA.
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1.639 candidatos disputam vaga na Medicina
A Secretaria Geral das Faculdades Integra-

das Padre Albino informou que 1.639 candida-
tos estão inscritos para o Processo Seleti vo 2009 
do curso de Medicina, que será realizado pela 
VUNESP dias 08 e 09 de dezembro próximo, às 
14h00, no Campus I (FAECA) e no Campus Sede 
(Hospital Escola Emílio Carlos).

No dia 08 a prova será de Conhecimentos 
Gerais, com 86 questões objeti vas: Matemáti ca 
(11), Biologia (11), Geografi a (11), Física (11), 

Projeto da Enfermagem
é finalista de prêmio
O projeto “Vamos ao Meio”, desenvolvido 

pelo curso de Enfermagem das FIPA em parce-
ria com a Congregação das Irmãs de Nossa Se-
nhora da Ressurreição, na cidade de Pedra Azul, 
Vale do Jequiti nhonha (MG), é fi nalista da 2ª 
edição do Prêmio Cidadania sem Fronteiras. O 
prêmio foi insti tuído pelo Insti tuto da Cidadania 
Brasil e pelo SEMESP – Sindicato das Enti dades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 
Superior no Estado de São Paulo

Na primeira fase do julgamento, na área da 
Saúde, foram selecionados dezenove projetos e, 
dentre eles, três para a fi nal. O projeto do cur-
so de Enfermagem concorre ao prêmio com o 
projeto “Esporte, Cultura e Cidadania”, da Uni-
versidade Municipal de São Caetano do Sul, e 
com o projeto “Psicologia e Saúde Pública”, da 
Universidade São Francisco.

O resultado fi nal será divulgado em um jantar 
de premiação no dia 08 de dezembro próximo, às 
19h30, no Buff et Baiúca Maranhão, em São Paulo. 

História (11), Química (11), Língua Portuguesa 
(11) e Língua Inglesa (09). No dia 09, de Conhe-
cimentos Específi cos e Redação, com 20 ques-
tões discursivas: Biologia (08), Química (06) e 
Física (06), mais redação.

Do total de inscritos, 1.046 vão fazer as 
provas em Catanduva e 593 em São Paulo. O 
local das provas em São Paulo será divulgado 
no site da Vunesp. No Vesti bular de 2008 fo-
ram 1.135 inscritos.


