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FIPA define datas dos vestibulares/2009
Inscrições para Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem e Medicina estão abertas
A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – VUNESP será responsável pelos Vestibulares/2009 - o Unificado, para os cursos de Administração, Direito, Educação Física (Licenciatura)
e Enfermagem, e do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino. As inscrições para os dois Processos
Seletivos estão abertas. Página 12.

Alunos apresentam trabalhos
em Congresso de Nutrologia

Arquivo

Alunos dos cursos de Medicina e de Educação Física participaram do XII Congresso Brasileiro de Nutrologia, realizado
em São Paulo, de 02 a 05 de setembro último, apresentando
trabalhos na forma de pôster. Página 14.
Arquivo

IMAGENS Realizada de 15 a 21 de setembro, a XVII Semana
Monsenhor Albino produziu uma infinidade de imagens de todas as suas atividades, como a da entrega dos troféus Fundação
Padre Albino e Monsenhor Albino aos funcionários Cecília Nogueira, Sidnei Stuchi, Nélson Gomes Hespanha e Antonio Pupio.
As demais imagens da Semana estão nas Páginas 07 e 08.

Funcionário do HPA vence
Copa do Mundo de Supino
INAUGURADO A Fundação Padre Albino inaugurou dia
29 de agosto último, o restaurante, que atenderá aos alunos das Faculdades Integradas Padre Albino e funcionários,
e a reforma da cozinha hospitalar do Hospital Escola Emílio
Carlos. Página 06.

Campanha “Adote um copo d’água”
é estendida para toda FPA
A campanha Adote um copo d´água, originada de projeto de extensão do curso de Direito, foi estendida a todos os
Departamentos da Fundação Padre Albino. Por iniciativa do
Diretor Geral das FIPA, a campanha foi estendida a todos os
campi e depois a idéia foi encampada pela Diretoria Administrativa. Página 09.
Direito promove Congresso
sobre Marxismo e Direito
Página 11.

Educação Física realiza Semana
de Estudos e Práticas
Página 11.

Rogério Aparecido Cruz, funcionário do Hospital Padre Albino, foi o vencedor de sua categoria na Copa do Mundo de
Supino, realizada em Catanduva. Página 12.

FPA faz campanha interna de
vacinação contra rubéola
A Fundação Padre Albino promoveu de 25 a 28 de agosto
campanha interna de vacinação para eliminação da rubéola.
A campanha teve como alvo todos os funcionários, homens e
mulheres, de 20 a 39 anos de idade. Página 09.

FPA promove reformas no Recanto
A Fundação Padre Albino vem fazendo reformas no Recanto Monsenhor Albino. As reformas de todo o setor administrativo e da cozinha já foram concluídas. Página 14.
Medicina realiza Jornada de
Diabetologia e Endocrinologia
Página 12.

Administração traz a Catanduva um
dos maiores conferencistas do Brasil
Página 13.
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Expediente
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação interna editada pela Assessoria de Imprensa da Fundação Padre Albino.

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

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Presidente: Dr. Olegário Braido
Vice-presidente: Prof. Nélson Lopes Martins
(licenciado)

1º Secretário: Dr. Antonio José dos Santos
2º Secretário: Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
1º Tesoureiro: Renato Centurion Stuchi
2º Tesoureiro: Edison Bonutti
CONSELHO DE CURADORES
Presidente: Padre Sylvio Fernando Ferreira
Vice-presidente: João Antonio Corniani
1º Secretário: Dr. Antonio Hércules
2º Secretário: Luiz Marcos Garcia
CONSELHO FISCAL
Membros Efetivos:

Rodrigo Alonso Garcia
Dr. Nélson Jimenes
José Pedro Motta Salles

RAZÃO E SENSIBILIDADE
O que é mais importante: ter razão ou ser feliz?
Oito da noite numa avenida movimentada. O casal já está atrasado para jantar na casa
de alguns amigos. O endereço é novo, assim
como o caminho, que ela conferiu no mapa
antes de sair.
Ele dirige o carro. Ela o orienta e pede para
que vire na próxima rua à esquerda. Ele tem
certeza de que é à direita. Discutem. Percebendo que, além de atrasados, poderão ficar
mal humorados, ela deixa que ele decida. Ele
vira à direita e percebe que estava errado.
Ainda com dificuldade, ele admite que
insistiu no caminho errado, enquanto faz o
retorno. Ela sorri e diz que não há problema
algum em chegar alguns minutos mais tarde.
Mas ele ainda quer saber: “se você tinha tanta
certeza de que eu estava tomando o caminho
errado, deveria insistir um pouco mais”. E ela
diz: “entre ter razão e ser feliz, prefiro ser feliz. Estávamos à beira de uma briga, se eu insistisse mais teríamos estragado a noite”.
Certamente uma sábia decisão.
Muitas vezes nós perdemos oportunidades de viver momentos felizes só porque queremos provar que estamos com a razão. Ou,
pelo menos, pensamos que estamos. De maneira alguma defendemos a omissão ou o não
uso da razão, mas tão somente o uso da razão
com sensibilidade.
Quantas amizades já destruímos por causa
de uma obstinação em defender um ponto de
vista? Quanta energia já gastamos na defesa de
uma idéia, desejando que os outros a aceitem
a qualquer custo? Quanto tempo perdido na
elaboração de argumentos para convencer alguém de que temos razão em algum ponto?
Será que vale a pena essa maneira de ser?
Será que vale a pena perder a paz na tentativa
de provar que estamos certos? Não seria mais
sábio de nossa parte optar pela harmonia, em
vez de brigar por causa de pequenas questões
irrelevantes?

Membros Suplentes:

Padre Jeová Bezerra da Silva
Delcides Montes
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É evidente que há momentos em que devemos defender nossa posição e seria bom
que o fizéssemos sem nos perturbar, sem perder o juízo. Mas o que geralmente acontece
é que levamos as discussões, que deveriam
ficar no campo das idéias, para o campo pessoal. E nos irritamos.
É importante considerar que para divergir
não precisa dissentir. Podemos discordar de
alguém e ainda assim preservar a amizade e o
respeito por esse alguém.
Pense nisso quando se apresentar uma situação em que você tenha que fazer essa opção e se questione, antes de agir: “Será que
vale a pena perder a calma para defender esse
ponto de vista?” “Será que o momento certo
para expor minha opinião é agora?” “Será este
o momento de impor minhas razões?”
Talvez se prestássemos mais atenção em
nossas palavras e nos porquês de nossas discussões freqüentes, perceberíamos que na
maioria das vezes poderíamos optar por ser
feliz e ter paz, em vez de ter razão.
Considere que as energias gastas em discussões infrutíferas podem lhe fazer falta na
manutenção da saúde física e mental e busque usá-las de maneira útil e inteligente. Afinal, todos os seus esforços devem ser usados
em prol da harmonia comum, para que haja
paz ao seu redor.
Pense nisso! E lembre-se, sempre, antes
de qualquer desgaste, de questionar: “quero
ter razão ou ser feliz”?
A sua paz íntima é um patrimônio que
ninguém pode lhe roubar, a menos que você
permita. Jesus, o Mestre por excelência, tinha
razão sempre, mas jamais tentou impô-la a
quem quer que seja. Em Sua forma de viver,
deixou exemplos nobres. Tantas vezes se calou diante de situações e pessoas, por notar
que seria inútil qualquer palavra.
Pense nisso!

SE ALGUÉM TE PROCURAR...
Com frio... É porque você tem o cobertor.
Com alegria... É porque você tem o sorriso.
Com lágrimas... É porque você tem o lenço.
Com versos... É porque você tem a música.
Com dor... É porque você tem o curativo.
Com palavras... É porque você tem a audição.
Com fome... É porque você tem o alimento.
Com beijos... É porque você tem o mel.
Com dúvidas... É porque você tem o caminho.
Com orquestras... É porque você tem a festa.
Com desânimo... É porque você tem o estímulo.
Com fantasias... É porque você tem a realidade.
Com desespero... É porque você tem a serenidade.

Com entusiasmo... É porque você tem o brilho.
Com segredos... É porque você tem a cumplicidade.
Com tumulto... É porque você tem a calma.
Com confiança... É porque você tem a força.
Com medo... É porque você tem o amor!
Ninguém chega até você por acaso. Em tudo há
propósito...
Inclusive em você estar lendo aqui, agora.
Por esta razão e outras, repasse este texto a tantos quantos puder; afinal,
você pode até não ser ninguém para este mundo,
mas é o mundo para alguém...
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Aniversários - OUTUBRO
DIA / NOME

DIA / NOME

Membros do Conselho de Curadores
16 – Padre Jeová Bezerra da Silva
21 - Edison Bonutti
28 – Vicente Chiavolotti

Membros Honorários da Fundação
Padre Albino
17 – Atídio Furlan

Coordenadoria Geral
30 – Gilvandro Francisco Zeliboni

Faculdades Integradas Padre Albino
Curso de Medicina
02 – Prof. José Alves de Freitas
05 – Melina Mizusaki Iyomasa
07 - Profª Mayda Ignes Pieroni Farina Valiatti
14 - Profª Nilce Barril
18 - Prof. Olavo de Carvalho Freitas
21 – Prof. Waldemar Curi
26 – Prof. Sérgio Antônio Rodrigues Centurion
28 – Prof. Ronaldo Nami Pedro

Curso de Enfermagem
01 – Profª Márcia Maria Anselmo Correa
07 – Prof. Cícero Meneguette

Curso de Educação Física
20 – Janaina Rogante Huck
24 – Prof. Oswaldo Alves Banhos
31 – Prof. Luciano Marcos da Silva

Cursos de Direito e Administração
07 – Zildinha de Lourdes Iori
09 – Prof. Fábio Cantizani Gomes
11 – Prof. Camilo Onoda Luiz Caldas
21 – Profª Cristiane Paschoa
23 – Profª Vera Lucia Lopes Spina

Colégio de Aplicação Unifipa
02 – Prof. Evandro Luis Bonjovani
18 – Valmir de Deus Garcia
22 – Profª Roselei Adriana Baio
25 – Profª Rita de Cássia Ferreira Bobadilha
28 – Profª Cristina Helena Rossetti Marchesoni
29 – Profª Neusa Regina Baldo Banhos

Hospital Padre Albino
01 – Luciane Félix de Moura
Amanda Tereza Paulino

Cláudia do Rosário Souza Silva
02 – Amador Gomes da Silva
Fabiana Aparecida Custódio Fonseca
Fabiana Bertoluci
03 – Perla Dione Parente Rodrigues
Credealdo Aniceto Brusgui
04 – Gabrielle Zammataro Marsílio
Lucas Claro Perin
05 – Ester Campos
06 – Márcia de Fátima Martins Passone
Rafael Augusto Abrahão Vieira
08 – Gislaine Magda Barros
Diva Helena Aparecida da Silva
09 – Maria Fernandes Boerin
Isabela Luchetti Marques
11 – Antonia Aparecida Esparapani Frota
Dr. Valentin Fiori Sestito
12 – José Carlos Braga
Rejane Aparecida dos Santos
Gilberto Guedes
13 – Maria de Fátima Gonçalves Alves
14 – Maria Ângela Valentini Arf
Andréia Gislene da Silva Badin
15 – Samuel Félix
Marilsa Ferreira de Souza
16 – Lucimara Regina de Carvalho Arlindo
17 - Fátima Canalli
18 – Maria Verginia D’Avanzo
Roseli Cristina de Almeida Cordeiro
Tiago Pereira da Silva
19 – Marcela Lima Martins de Oliveira
20 – Maria Aparecida Araújo
Gustavo Alves Battilani
22 – Osvaldecir Alves Viana
23 – José Sebastião Matheus
Elizete Aparecida Perossi
24 – Marcos Rogério Pirotta
26 – Célia Maria Almeida Volpe
Aline Cristina de Poli
Eloá Fernanda Veronesi
28 – Izilda Coltri
Eliana Pessuto
29 – Fátima Aparecida Rodrigues
Yara Denise Burger Rodrigues
Regina Maria Siqueira
30 – Izaura Rosa Pretti
Sueli Aparecida dos Santos
Gláucia Regina Avansi Santos
31 – Vicentino Camillo Pinto Júnior
Vanessa Vieira

DIA / NOME
Hospital Emílio Carlos
01 – Neraci de Oliveira Mucci
Lívia Dalto
03 – Cleide de Fátima Rosalin de Souza
Rosemary da Cruz Possebon
05 – Fernanda Miler Ribeiro
06 – Natália Giova Medina
08 – Márcia Alves Pereira
10 – João Luís Matheus
Sebastião Baratella
Luiz Sérgio Tezouro
Patrícia Ap. Fachetti da Cruz Souza
11 – João César Jacon
12 – Elisabete Aparecida Oliveira Tedokon
13 – Angélica Ravazzi
15 – Josiani Gabas
Ailzemar Silva Bastos
16 – Silvana Pereira Apolaro
17 – Carlos Eduardo Mancini Gomes
18 – Cristina Teles Fiori
19 – Rosalina de Seixas Stoqui
Zélia Cruz Rosa
Tânia Aparecida Ferreira Alves
20 – Maria Olinda de Souza
Carlos Roberto Fernandes
Fábio Martinez
21 – Letícia Barrionuevo Bariani
23 – Luciana de Fátima Luqueis
Renata Karina Mariano
25 – Maria Helena Perminteli Carmosini
Paulo César Guessi
26 – Cleusa Staropoli
José Benedito Vendramini
27 – Wagner Rodrigo Brida Gonçalves
29 – Daniela Pereira de Moraes
30 – Aparecido Antônio de Oliveira
31 – Síria Pinto

Recanto Monsenhor Albino
11 – Odete Gaino Wolf
19 – Márcia de Oliveira do Prado
20 – Ilda Martins
24 – Suzana Lopes

Padre Albino Saúde
27 – Maria Elena Cardoso
28 – Renata Rainho Tanaka
29 – Giseli Sanchez

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

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

Informações: 3531-3200 ou 3531-3000

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br
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História de Paciente
Quem vê hoje D. Olívia Zoli Salti levando
uma vida normal, com muita disposição, ajudando nos afazeres de casa, indo a bailes de
forró, a missa todos os domingos e viajando
com a Terceira Idade, aos 85 anos, não imagina o que ela passou.
Nascida em Minas Gerais, D. Olívia veio
para a cidade de Pindorama ainda menina,
onde se casou, aos 19 anos, com Orlando Salti,
já falecido, com quem teve quatro filhos - Iraide, Maria Tersilia, Aparecida e João Hilário.
No dia 02 de novembro de 2007, às 5h30,
D. Olívia sentiu-se mal, foi socorrida pelo neto
e levada para o Pronto Socorro de Pindorama,
onde recebeu os primeiros cuidados, sendo
transferida para o Hospital Padre Albino. Ficou
o dia todo na Unidade de Urgência e Emergência, com problemas cardíacos e pressão alta,
sob os cuidados do Dr. Rogério Lima, Dr. Ricar-

Olívia Zoli Salti

do Delduque e vários enfermeiros. À tarde foi
transferida para o Hospital Emílio Carlos, onde
ficou internada na UTI, em estado grave.
D. Olívia ficou na UTI por cinco dias, sendo
depois transferida para a Enfermaria, no C3
Impar, ficando aos cuidados do Dr. Francisco
de Lucca por seis dias. Totalmente recuperada ela teve alta, mas faz acompanhamento no
Ambulatório do Hospital Emílio Carlos com o
Dr. João Cancian.
“Agradeço a todos os funcionários e médicos da UTI do Hospital Emílio Carlos pela
dedicação e carinho que tiveram comigo; no
quarto onde fiquei também recebi carinho e
cuidados de toda a equipe de enfermagem”,
diz D. Olívia, fazendo questão de frisar que
não pode deixar de agradecer aos funcionários da higiene e limpeza, as copeiras, as enfermeiras do horário noturno. Lembrando-se

também das funcionárias do Ambulatório
de Clínica Médica e do Dr. João Cancian, faz
um agradecimento especial ao Dr. Francisco
Carlos de Lucca, que passou a acompanhá-la
mesmo após a alta na UTI, e também ao Dr.
Luciano Pastor, pela grande ajuda e atenção.

Silêncio
Sílvia Gabas

Campanha
“Este coração
continua a bater
por você”!
Novos contribuintes
Catanduva: Karina Peppinelli, Messias
R. de Amorim, Patrícia Leme, Wagner
da Graça Zanetti, Vilma F. Rodrigues,
Nilcéia A. da S. Pedrassoli, Manoel R. da
Silva, Irene de Sá Jorge, Sérgio Luiz Carneiro, Lúcia Marta dos Santos, Fátima
Regina P. da Costa, Alessandra S. Marton, Luzia C. Selaro, Andréia Ap. da S.
Ribeiro, Adriana Cristina Martins, Ana
N. C. Leite, Marlene Borges, Maria da
Glória S. Barbosa, Vera Lúcia V. Sylvestre, Julia Berguio, Washington J. Farias,
Maria Stella A. de C. Taliberti, Maria Ap.
dos S. Nicoleti, Marinalva Maria de Azevedo, Elaine Cristina dos Santos.
Novais: Maria Ap. Faria, Floraci N. da Cruz.
Irapuã: Lourdes Maria de C. Guimarães,
Ivonete de F. Batista, Luís Antonio Z. Flores,
Rosa Ap. Ferraz, Carmelo S. de Oliveira.
Sales: Enedina Maria de J. da Silva.
Urupês: Luiz Fernando Civieri, Nair P.
Gonçales.
O agradecimento da Fundação Padre
Albino.

Se conseguíssemos nos calar com mais constância, talvez as respostas pelas quais tanto ansiamos pudessem se fazer ouvir.
Assim como a palavra é um meio absolutamente pobre para exprimir aquilo que vai no mais
íntimo de cada um de nós, um ambiente perturbado por um estímulo exagerado de sons nos
impede de experimentar outro tipo de percepção da realidade que não seja esta que percebemos rotineiramente.
Passar por tal tipo de experiência vem se tornando cada vez mais raro.
Estamos acorrentados de maneira trágica a massacrantes estímulos visuais e sonoros dessa vida
pós-moderna.
Estamos condenados ao movimento inútil em busca de conquistas vãs.
Nesta corrida sem vencedores só chegaremos mais fatigados a nosso fim comum.
Contingência é a palavra que define a vida humana. Nada conhecemos do amanhã.
Por que acumular tantos fardos?
“Faltam pessoas
Que em silêncio
Possam realizar
Aquilo que não tem futuro”.

OUTUBRO - DATAS COMEMORATIVAS
01 – Dia Internacional do Idoso; Dia Mundial
do Vendedor e Dia do Viajante Comercial
02 – Dia Mundial da Juventude
03 – Dia do Dentista
04 – Dia Mundial da Anistia; Dia da Natureza
05 – Dia do Bóia Fria
06 – Dia do Prefeito; Dia do Tecnólogo
07 – Dia Nacional do Compositor
09 – Dia Mundial do Correio; Dia do Atletismo
11 – Dia do Deficiente Físico
12 – Dia de N. S. da Conceição Aparecida (Padroeira Principal do Brasil); Dia da Criança;
Dia do Agrônomo; Dia do Basquete; Dia do Mar
13 – Dia do Fisioterapeuta, do Terapeuta Ocupacional e do Escritor
14 – Dia Nacional da Pecuária
15 – Dia do Professor
16 – Dia Mundial da Alimentação; Dia da Ciência e da Tecnologia; Dia do Anestesista; Dia do

Instrutor de Auto-Escola
17 – Dia Mundial da Recusa à Miséria; Dia do
Eletricista
18 – Dia do Médico e do Pintor
19 – Dia do Guarda Noturno
20 – Dia do Arquivista; Dia Internacional do
Controlador de Tráfego Aéreo
21 – Dia do Contato; Dia do Lixeiro
22 - Dia do Pára-quedista
23 – Dia da Aviação Brasileira; Dia do Aviador
24 – Dia Mundial das Nações Unidas; Dia Mundial do Desenvolvimento
25 – Dia da Democracia; Dia do Sapateiro; Dia
da Saúde Dentária
28 – Dia do Funcionário Público
29 – Dia Nacional do Livro
30 – Dia do Balconista; Dia do Comerciário
31 – Dia Mundial da Poupança; Dia das Bruxas;
Dia da Dona de Casa; Dia do Repórter Policial.
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Lazer & Variedades

“Não há virtude nem vitória mais bela do que comandar e vencer a si próprio”.
World Beecher

A cor das roupas e o estado emocional
A presença de cor nas roupas influencia
o estado emocional da pessoa, promovendo
um melhor desempenho na execução das
atividades diárias. As cores possuem uma
linguagem própria.
Tonalidades fortes realçam suas propriedades; as claras são joviais e envolventes; e
as mais escuras sugerem isolamento e indiferença.
Optar por cores que sejam opostas a determinado estado emocional negativo é um
importante recurso cromoterápico de autoajuda. Na tristeza, procure usar cores alegres
(tons de amarelo e laranja); no mau humor,
vista roupas que sugiram calma e introspec-

ção (azul ou índigo); na indisposição, roupas
de cores estimulantes (vermelho ou laranja).
Conhecer as sensações que cada cor de
roupa proporciona a quem a estiver usando,
bem como àqueles que estão à sua volta, favorece na escolha da roupa ideal para o seu
dia, promovendo o bem-estar interior e uma
boa interatividade com o ambiente.
Vale lembrar que as cores da roupa não
se sobrepõem às qualidades da pessoa. Usar
uma cor que não é favorável à comunicação,
por exemplo, não significa que alguém perderá sua capacidade de expressão. As cores
contribuem para o estado interior, mas não
anulam a individualidade.

Propriedades das cores nas roupas
Vermelho As roupas vermelhas são indicadas para pessoas indispostas, desmotivadas e para quem precisa enfrentar exaustivas atividades. Vestir roupas vermelhas em
determinadas ocasiões sociais põe a pessoa
em evidência, tornando-a atraente e sedutora. As pessoas ansiosas ou que se irritam
com facilidade devem evitar essa cor.
Laranja As roupas laranjas sugerem encorajamento e bravura, sendo ideal para os
momentos em que é preciso enfrentar grandes desafios, para quando a pessoa estiver
se sentindo amedrontada ou deprimida.
Elas auxiliam na expressão verbal e corporal, despertando o otimismo e a auto-estima. Nos momentos de tensão, que podem
ocasionar discussões, não é recomendado
vestir o laranja.
Amarelo As roupas amarelas são leves e
joviais. Favorecem a comunicação e transmitem alegria. São ideais para os momentos
de descontração e festividade. Pessoas inseguras e que precisam transmitir confiabilidade não devem vestir o amarelo.
Verde As roupas verdes sugerem equilíbrio, ponderação e bom senso, permitindo
uma ampla análise da situação. Proporcionam serenidade no pensar, evitando o préjulgamento e as decisões precipitadas. São
excelentes para a prática de atividades que
exijam precisão. Seu uso é recomendo para
quem se encontra agitado, nervoso e estressado. As pessoas indecisas devem evitar vestir o verde.
Azul As roupas azuis trazem calma, tranqüilidade e serenidade - são esses os principais atributos da cor azul. Roupas com essa
cor são indicadas para aliviar as tensões diárias e os desgastes emocionais. Usar azul
sugere uma atmosfera que facilita a aproxi-

mação entre as pessoas.
Índigo As roupas de tonalidades azul-escuro são desaconselhadas para quem apresenta tendências depressivas.
Violeta As roupas violetas aumentam
o poder de concentração, despertam o interesse e suavizam as preocupações, proporcionando paz e elevação. Favorecem no
posicionamento perante as pessoas, sendo indicadas para exercer uma função de
comando, tomar importantes decisões e
manter o controle de uma situação. Desaconselhadas para as ocasiões alegres, descontraídas e festivas.
Marrom As roupas marrons transmitem
firmeza, segurança e maturidade. São excelentes para os negócios. Auxiliam a pessoa a
ser mais direta e objetiva, transmitindo seus
pontos de vista com mais consistência. Não
são recomendadas para os contatos afetivos, como o namoro, nem para momentos
de descontração com os amigos.
Branco Vestir-se de branco sugere transparência e serenidade nos contatos interpessoais. Os trajes são leves, conspirando
pela paz e harmonia entre as pessoas. São
indicados para quem se encontra em ambientes tumultuados. Não há inconveniente
em se vestir de branco.
Preto As roupas pretas suavizam os traços excessivos do corpo, sendo ideal para as
pessoas obesas. Sérias e imponentes, promovem uma certa distância entre as pessoas. Por
um lado, isso facilita imposição de respeito;
por outro, compromete a integração entre
aqueles que compartilham de um mesmo
ambiente, induzindo ao isolamento. Não
são recomendadas para a comunicação.
Pessoas tristes, deprimidas e com baixa estima, devem evitar se vestir de preto.

C U L I N Á R I A

Torta de abobrinha
deliciosa
Ingredientes
- 1 abobrinha grande ralada com casca
- 2 ovos
- 1 xícara de leite
- 1 colher (sopa) de óleo
- 6 colheres cheias de farinha
- 1 colher de queijo ralado
- 1 colher de fermento em pó
- 1 cebola picada
- 2 tomates picados
- salsinha e cebolinha picadas
- sal, pimenta e orégano a gosto
Modo de preparo
Misture todos os ingredientes, reservando o
queijo para polvilhar. Despeje em um refratário untado e enfarinhado, polvilhe o queijo e
leve ao forno até dourar.

CURIOSIDADE
Quando foi construído o primeiro edifício
da história?
Não se conhece a data exata do primeiro
edifício da história, mas desde as primeiras
civilizações há registros de grandes palácios,
templos e construções. Sabe-se que os sumérios, que dominaram o sul da Mesopotâmia
de 3.500 a 1.600 a.C., chegaram a ter cidades
com mais de 30 mil habitantes, nas quais havia prédios repletos de colunas e terraços. Por
causa da escassez de pedras, eles usaram uma
argamassa de junco e barro, além de tijolos de
barro secos ao sol. O maior dos prédios deste
período, o Zigurate de Ur, tinha um pavimento
superior com mais de 30 metros de altura. A
civilização Minóica, que ocupou Creta por volta
de 2.000 a.C., deixou vestígios de enormes palácios e edificações construídas antes de 1.750
a.C., quando uma grande catástrofe natural
soterrou-as.
Do Guia dos curiosos - O livro das perguntas e das respostas
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Inaugurado restaurante no “Emílio Carlos”
A Fundação Padre Albino inaugurou dia 29 de
agosto último, às 11h00, o restaurante, que atenderá aos alunos das Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) e funcionários da Fundação Padre Albino, e a reforma da cozinha hospitalar do Hospital
Escola Emílio Carlos. O restaurante é uma antiga
reivindicação dos alunos do curso de Medicina,
do Sindicato da Saúde e dos administradores da
saúde, visando melhorar a qualidade das refeições
servidas, e também atende pacientes e acompanhantes, servindo almoço e jantar.
A solenidade de inauguração contou com a
presença de conselheiros e diretores da Fundação,
representantes das FIPA, dos alunos, diretores de
Departamentos, funcionários, imprensa e autoridades. Dr. Olegário Braido, presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação, falou da satisfação de
entregar mais uma obra, que desta vez beneficia
os funcionários, alunos, pacientes e o público que
freqüenta o hospital. Padre Sylvio Fernando Ferreira procedeu a bênção das instalações. Em seguida
foi servido um almoço.
Funcionando no sistema “self service”, o restaurante possui pista fria, com saladas e sobremesa, pista quente, para alimentação quente, todas
com protetor salivar, e refresqueira, que serve sucos. Ao lado fica o guichê colméia, estante onde
são colocadas as bandejas usadas. Na área de higienização há uma pré-lavagem das bandejas e os
talheres e pratos (personalizados) são colocados
na máquina de lavar louça, que usa detergente especial e tem um ciclo de lavagem de um minuto.
A Fundação adquiriu equipamentos de última
geração, responsáveis por todo o processo de preparo da comida. Um deles é o forno combinado,
totalmente digitalizado, que reconhece automaticamente as exigências específicas, o tamanho do
produto a cozinhar e as quantidades do carregamento. O tempo de cozimento, a temperatura e o
clima ideal do forno são avaliados individualmente e continuamente adaptados. Deste modo, por
exemplo, o forno pode fazer arroz, carne, peixe e

fritura, sem óleo, assar pão, bolo e cozinhar legumes ao mesmo tempo, sem que o processo de um
interfira no outro. O forno possui um processo de
vapor para cozimento de legumes que mantém todas as qualidades nutritivas do produto.
Outra facilidade é que o forno dispensa o uso
de panelas – o alimento é colocado em gastronorms (GN) de inox, bandejas de padrão universal, e
seu preparo é programado, ou seja, a funcionária
apenas coloca a GN no forno e aperta um botão;
o forno prepara e avisa quando o alimento está
pronto. Há GNs para cada tipo de preparo, como
por exemplo, perfurada, para cozimento de legumes, e grelhada, para preparo de frango e carnes.
O restaurante universitário também tem um
resfriador, aparelho que resfria o alimento, como
se ele passasse por um processo de pasteurização, eliminando qualquer risco de contaminação.
Esse equipamento proporciona maior mobilidade
às funcionárias, que podem deixar alimentos prépreparados e resfriados ou congelados para posterior consumo; eles são regenerados no forno sem
perder suas características físicas e nutricionais.
A Fundação Padre Albino comprou também um
multiprocessador para legumes e frutas e todos
os utensílios necessários para uso na cozinha e no
restaurante.
Há ainda área para preparo de lanches e sobremesas, de carnes, higienização de panelas, três
câmaras frigoríficas, despensa, vestiário e entrada
para recebimento de mercadorias.
O cardápio do restaurante é variado, com saladas, legumes, arroz, feijão, carnes, proteína e guarnições, pois o objetivo é servir uma alimentação
equilibrada e de qualidade. A previsão é de servir
500 refeições/dia a um custo acessível. O restaurante foi aberto ao público no dia 1º de setembro.
O presidente do Sindicato da Saúde, José Benedito Vendramini, disse que aquele dia era muito
especial para toda a categoria, principalmente por
ser atendida reivindicação antiga para melhorar a
qualidade de vida para mais de 1,2 mil funcioná-

rios. “Estamos satisfeitos com a excelente estrutura que possui o restaurante”, ressaltou.
“O restaurante foi uma bela iniciativa da Fundação Padre Albino, já que há anos é uma necessidade para os alunos, solicitada pelo Centro Acadêmico “Emílio Ribas”, disse Camila Oberg Torrezan,
acadêmica do 3° ano de Medicina. De acordo com
ela, o espaço construído é de extremo bom gosto,
prático e funcional; um ambiente muito agradável.
Camila explicou que para os alunos, a instalação do restaurante vai facilitar o dia a dia, já que
a maioria deles tem que estar constantemente no
hospital e o horário de almoço é restrito. Ressaltou que “os alimentos são preparados com muita
higiene, sem falar o sabor delicioso dos pratos” e
que a variedade também é um ponto marcante.
Finalizando, Camila disse que parabeniza a Fundação pela excelente obra construída e acredita
que “essa e outras reformas, como o Biotério, os
anfiteatros e a reforma do Hospital estão servindo
de incentivo e impulso para o maior crescimento
dessa entidade”.
“Estou amando o restaurante”, disse Bruna
Venâncio da Silva, funcionária do Agendamento
de consultas. Para ela, “além de ficar prático por
evitar trazer marmita, a comida é muito gostosa”.
Matias Bezerra de Queiroz e Vanessa do Carmo
V. Gravata, do Serviço de Higiene e Limpeza, disseram que a refeição está ótima, balanceada e o
ambiente é bonito, amplo e agradável.

Dr. Olegário Braido: satisfação na entrega de mais uma obra

Novos equipamentos adquiridos

Sérgio Rocha explica o funcionamento do forno combinado

Equipe técnica de implantação do restaurante

Pe. Sylvio abençoa as instalações

Almoço após a inauguração

Funcionários e alunos aprovam o restaurante
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Imagens da XVII Semana Monsenhor Albino
01 - Padre Albino Saúde - Exposições: “História do PAS“ e de
fotos do II Concurso de Fotografia “Vida. O maior tesouro do
ser humano”
02 - Hospital Padre Albino - Café da manhã para pacientes da
Unidade de Urgência e Emergência
03 - Curso de Enfermagem - IV Simpósio de atualização em
feridas
04 - Visita de alunos do Ensino Médio aos cursos de Medicina
e Enfermagem
05 - Curso de Educação Física - Atendimento a profissionais
pela Unidade Móvel do Conselho Regional de Educação Física
06 e 07 - Capela do Hospital Padre Albino - Missa de abertura
da Semana
08 - Curso de Educação Física - Semana de Estudos e Práticas
da Educação Física
09, 10 e 11 - Museu Padre Albino - Apresentação do Coral
Mokiti Okada, abertura da Exposição Fotográfica “Monsenhor Albino e os 90 anos de sua presença em Catanduva” e
apresentação de três novos quadros ligados às realizações do
Padre Albino.
12 - Museu Padre Albino - Visita de Grupo de Enfermagem do
Hospital Padre Albino
13 - Polícia Rodoviária - Curso de Enfermagem - Programa
Educação e Saúde - Saúde do Caminhoneiro
14 - Hospital Escola Emílio Carlos - Apresentação do Coral do
Projeto “Criança, Cidadão do Futuro”
15 - Hospital Padre Albino - Exposição de fotos de trabalhos
realizados pela AVOFPA
16 - Hospital Padre Albino – Apresentação do Coral do Projeto “Criança, Cidadão do Futuro”
17 - Museu Padre Albino - Visita dos alunos do 1º ano do
curso de Administração
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Imagens da XVII Semana Monsenhor Albino
18 - Cursos de Administração e Direito - Palestra “Administração e
Direito das Cooperativas”, pelos Profs. Marcílio Antonio Bortolucci e
Odir Züge Junior
19 e 20 - Padre Albino Saúde/PAS - Encenação da história de Monsenhor Albino pelo grupo de teatro “Projeto NUPAC - Núcleo de Psicologia, Artes e Cultura” e premiação do II Concurso de Fotografia
21 - Hospital Escola Emílio Carlos - Apresentação musical dos alunos
do Conservatório Santa Cecília
22 - Outorga do Troféu Fundação Padre Albino – Cecília Nogueira
23 - Outorga do Troféu Fundação Padre Albino – Antonio Pupio
24 - Outorga do Troféu Fundação Padre Albino – Sidnei Stuchi
25 - Outorga do Troféu Monsenhor Albino – Dr. Nélson Gomes
Hespanha
26 - Curso de Enfermagem - Apresentação do Projeto “Vamos ao
meio”, pela Profª Márcia Correa e graduandas da 4ª série
27 - Hospital Padre Albino - Entrega, pelo Colégio de Aplicação, de
brinquedos e roupas para a Pediatria, arrecadados durante a Campanha “Cidadania e Solidariedade não tem idade”
28 e 29 - Recanto Monsenhor Albino - Tarde de lazer entre os
alunos do Ensino Fundamental I do Colégio de Aplicação e idosos
e entrega de produtos de higiene pessoal arrecadados durante a
Campanha “Cidadania e Solidariedade não tem idade”
30 - Recanto Monsenhor Albino - Palestra “Vida, obra e contribuições de Monsenhor Albino”, pelo Dr. Sinval Banhos
31 - Curso de Administração - Apresentação dos Projetos Doce
Energia e Viva Flor - Coral e Danças, para crianças assistidas por
entidades beneficentes, em parceria com a Usina Cerradinho e a
Associação Lar da Criança Dona Lola Zancaner
32 - Cursos de Administração e Direito - Gincana Cultural “Monsenhor Albino”
33 - IV Caminhada Monsenhor Albino até o Cemitério Nossa Senhora do Carmo
34 - Hospital Padre Albino - Abraço solidário no hospital
35 - Igreja Matriz de São Domingos - Missa de encerramento
da Semana
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Campanha “Adote um copo
d’água” é estendida
para toda FPA
A campanha Adote um copo d´água,
originada de um projeto de extensão do
curso de Direito, foi estendida a todos os
Departamentos da Fundação Padre Albino.
Inicialmente, por iniciativa do Diretor Geral
das FIPA, Dr. Nélson Jimenes, a campanha
foi estendida a todos os campi e depois a
idéia foi encampada pela Diretoria Administrativa.
Um cartaz, estimulando as pessoas a
reutilizarem os copos, foi colocado em todos os bebedouros alertando os funcionários para a necessidade da reutilização e
reciclagem dos copos descartáveis.
O projeto foi iniciado em abril passado
por um grupo de 38 alunos do curso de Direito, orientados pelo Prof. Heveraldo Gal-

vão, com o objetivo de reduzir, reutilizar
e reciclar os copos plásticos descartáveis
para água utilizados no Campus I das
FIPA, que sedia os cursos de Administração e Direito, e também demonstrar a
responsabilidade social e ambiental dos
alunos.
Prof. Heveraldo disse que a campanha no Campus I no início deu bons
resultados, com a redução para menos
de 1/3 do consumo anterior, mas foi
informado pela Equipe de Limpeza que
o consumo de copos descartáveis está
aumentando novamente.
”Por isso, disse ele, vamos visitar todas
as salas de aula para reafirmar a necessidade da redução e da reutilização dos copos”.

Polícia Ambiental presta homenagem a
mães e recém nascidos
A Polícia Militar Ambiental de Catanduva, através
do Programa “Nasce uma vida, plante uma árvore”,
prestou homenagem dia 19 de setembro a quatro
mães que deram à luz na Maternidade do Hospital
Padre Albino próximo ao Dia da Árvore (21/09).
O Policial Elcio Pizolato informou que o programa visa presentear as mães que deram à luz
próxima a uma data comemorativa, no caso o Dia
da Árvore. Elas receberam um diploma, produtos
de beleza e uma muda de árvore. “O objetivo da

homenagem é conscientizar as pessoas da importância do meio ambiente e da ecologia. A criança
que está nascendo hoje será o nosso cidadão do
futuro; então é muito importante que se crie a
consciência ecológica dentro da família”, explicou
o policial ambiental.
As mães homenageadas foram Geizebel Bezerra Dias, de Marapoama; Ana Cláudia Oliveira
Dias, de Novaes; Franciele Adriana Costa, de Pindorama, e Juliana Gavioli, de Catanduva.

Hospitais promovem Simpósio
dos Grupos de Curativos
Os hospitais da Fundação Padre Albino
promoveram dia 12 de setembro o III Simpósio dos Grupos de Curativos, a partir das
12h00, no anfiteatro, na rua 13 de maio,
1064. As inscrições se esgotaram muito an-

As palestras foram ministradas por profissionais especializados
na área de cicatrização e curativos.

ato comunicação

tes do prazo estipulado, garantindo, assim,
sucesso de público.
Do Simpósio participaram funcionários
dos hospitais da Fundação Padre Albino, alunos de graduação e de cursos técnicos de
Enfermagem e profissionais da
Divulgação
área de saúde de Catanduva
e região. As palestras foram
ministradas por profissionais
especializados na área de cicatrização e curativos e por
enfermeiros dos Grupos de
Curativos dos hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos, que
apresentaram o sucesso obtido no tratamento de pacientes
portadores de feridas internados na Instituição.

Vacinação
contra rubéola
A Fundação Padre Albino, através da
área de Recursos Humanos (Serviço Especializado em Segurança e Medicina
do Trabalho/SESMT) em parceria com a
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), promoveu de 25 a 28 de
agosto campanha interna de vacinação
para eliminação da rubéola, beneficiando 311 pessoas.
Segundo informações da Enfermeira
Tatiane Kratuti a campanha teve como
alvo todos os funcionários da Fundação
Padre Albino, homens e mulheres de 20
a 39 anos de idade, de maneira indiscriminada, ou seja, independentemente de
já terem sido vacinados anteriormente
ou até mesmo terem contraído a doença.
Tatiane disse que também foram vacinados os alunos dos cursos de Medicina,
Enfermagem e Educação Física e que os
recursos materiais foram fornecidos pela
Secretaria de Saúde, Sala de Vacinas do
Posto de Saúde “José Perri”, através da
Enfermeira Karina M. Molinari Morandin.
Os Serviços de Enfermagem dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos forneceram funcionários para auxilio na aplicação
das vacinas. Os alunos da Liga da Saúde
Coletiva do curso de Enfermagem participaram somente da vacinação nos cursos
das Faculdades Integradas Padre Albino.
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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 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 Cattalini
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

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 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.
NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)
Eletroencefalografia computadorizada e Fone: 3523 2223
mapeamento cerebral eletroneuromiografia e potenciais evocados auditivo e visual.

•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia computadorizada e mapeamento 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

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

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

REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA
•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Olinda, 620. - Fone: 3522 1207

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA
•Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269.
Fones: 3522 5396 – 3522 5397

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195. - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416. - Fone: 3521 1970

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

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959. - Fone: 3522 6684

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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Congresso sobre Marxismo e Direito
O curso de Direito das Faculdades Integradas Padre Albino promoveu no último dia 30 de
agosto, no auditório do Campus I, o Congresso
Brasileiro de Marxismo e Direito. O evento reuniu os maiores especialistas do Brasil neste campo do pensamento jurídico. Centenas de juristas e estudantes universitários participaram do
evento, além de Desembargadores, juízes, promotores, advogados, professores universitários,
e muitas outras autoridades. Dentre as caravanas de estudantes presentes destacam-se as da
Universidade São Judas, Zumbi dos Palmares e
Mackenzie, de São Paulo, da Unesp, de Franca,
do Imesb, de Bebedouro, e da Universidade Federal de Goiás, de Goiânia.
O Coordenador do curso de Direito, Prof.
Dr. Alysson Leandro Mascaro, destacou o fato
de que, pela primeira vez, reuniram-se os mais
importantes pensadores do campo da filosofia
do direito progressista e tal congresso, pioneiro,
se deu justamente em Catanduva. “Nossa faculdade confirma sua posição muito destacada no
cenário jurídico nacional. Nos últimos anos, ela
tem liderado debates e reflexões de grande repercussão”, disse Mascaro.
De acordo com o Prof. Ms. Camilo Onoda
Caldas, o Congresso teve o objetivo de debater
diversos temas do marxismo relacionados com

Divulgação

PALESTRA O Coordenador
da Fundação Padre Albino, João
Luís Romitelli (foto), participou do
XVIII Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos
realizado de 19 a 21 de agosto último, em Brasília. Romitelli, no dia
19, participou da Mesa: Planos de
Saúde – uma alternativa para o
setor, quando fez a palestra “Garantias Financeiras”.

Educação Física promove Semana
de Estudos e Práticas
O curso de Educação Física realizou de 15 a 19
de setembro a Semana de Estudos e Práticas da
Educação Física, com palestras e atividades conduzidas por profissionais de renome na área.
A programação de palestras foi esta: Novas
tendências da hidroginástica: Hidro-contra alavanca (novo conceito); Hidro Multi Estímulos; Hidro
Alongamento - Prof. Ms. Edson Luís de Lima; Atividade física para diabéticos – (criança em idade
escolar e adolescente) - Prof. Ms. Valter Briguetti;
Educação Física Escolar (Estudo e prática das novas
tendências) - Prof. Ms. Lucas Portilho Nicoletti; Personal training na musculação - Profª Viviane Guareze; Treinamento postural - Profª. Ms. Erica Verderi;
Ginástica laboral postural - T.M.S (Total Muscular

Divulgação

a política e o direito, consolidando seu compromisso
com a justiça e a transformação social. “O Congresso
reuniu os dois mais destacados pensadores do marxismo jurídico brasileiro,
Márcio Bilharinho Naves
e Alysson Leandro Mascaro, além de importantes
professores pesquisadores
marxistas do direito”, destaca o professor.
As palestras e debates
do Congresso foram: PanoAuditório lotado para o Congresso
rama do marxismo jurídico
e suas perspectivas no século XXI – Prof. Dr. Alys- O direito na Escola de Frankfurt – Adorno e Benson Leandro Mascaro; O direito no pensamento jamin – Prof. Walter Andrade; Marcuse – Prof.
de Karl Marx – Prof. Dr. Márcio Bilharinho Na- Joelton Nascimento; Tendências recentes do
ves; Marxismo e direito: democracia, cidadania marxismo jurídico – O pensamento de Edelman
e revolução – Prof. Ms. Camilo Onoda Caldas; O – Profª Ms. Alessandra Devulski da Silva; O penmarxismo jurídico soviético – O debate sobre o samento de Zizek – Prof. Marcelo Grillo.
socialismo jurídico – Prof. Ms. Adriano Assis FerNo final do Congresso, com coquetel e sessão
reira; O pensamento de Pachukanis – Prof. Ms. de autógrafos, foram lançados os livros “Crítica
Celso Kashiura Júnior; O direito no “marxismo da Legalidade e do Direito”, de Alysson Leandro
ocidental” – Direito, filosofia e método – Prof. Mascaro; “Marx: Ciência e Revolução” e “MarMs. Silvio Luiz de Almeida; O marxismo jurídico xismo e Direito: um estudo sobre Pachukanis”,
italiano – Prof. Ms. Vinícius Magalhães Pinheiro; de Márcio Bilharinho Naves.

Stretching) - Prof. Dr. Eduardo Ayub Lopes; Dança de
salão na escola - Prof. Vanderlei Gomes dos Santos;
Dinâmicas interativas e recreação: implicações no
contexto educacional - Prof. Marcelo Crepaldi Leitão; Ritmos (salsa, pagode, dance, Bahia, aeróbica,
anos 70, twist, etc) – Prof. Jairo Diógenes Carolino;
Medindo forças com a resistência: o treinamento
concorrente – Prof. Fernando Catanho da Silva e
Prof. Thiago Fernando Lourenço; Atualização pedagógica da ginástica artística - Prof. Márcio Tadashi Ishizaki.
O Coordenador do curso, Prof. Antonio Lourival Lourenço, disse que a participação de alunos
e professores de educação física na Semana foi
excelente, como nos anos anteriores.

Professor do
Direito torna-se
Mestre
O Prof. Vinícius Magalhães Pinheiro,
titular das cadeiras de Direito Administrativo e Teoria Geral do Estado do curso de
Direito, tornou-se, no dia 27 de agosto,
Mestre em Direito Político e Econômico
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Pinheiro abordou, em
sua dissertação, o tema “Cidadania e Direito em Galvano Della Volpe”. Seu estudo foi pioneiro, ao tratar, pela primeira
vez e com grande originalidade, das questões políticas e jurídicas de um dos mais
importantes filósofos da história recente
italiana, Della Volpe.
A banca foi composta pelos Profs. Drs.
Alysson Leandro Mascaro, seu orientador, Gilberto Bercovici, do Mackenzie, e
Márcio Bilharinho Naves, da Unicamp, e o
trabalho foi aprovado por unanimidade. A
dissertação de Vinícius Magalhães Pinheiro foi elogiada pelo seu trabalho rigoroso
e inovador no tratamento da filosofia do
direito.
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FIPA define datas dos vestibulares/2009
O Diretor das Faculdades Integradas Padre
Albino, Dr. Nélson Jimenes, informou que a
Fundação para o Vestibular da Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” –
VUNESP será responsável pelos seus Vestibulares para 2009 - o Unificado, para os cursos
de Administração, Direito, Educação Física
(Licenciatura) e Enfermagem, e do curso de
Medicina.
De acordo com ele, as inscrições do Processo Seletivo Vestibular Unificado estarão
abertas até 18 de novembro de 2008, disponíveis exclusivamente pela internet, pelo site
www.fundacaopadrealbino.org.br ou www.
vunesp.com.br , mediante o preenchimento
da ficha de inscrição e o pagamento da taxa,
por meio de boleto bancário, em qualquer
agência bancária. A efetivação da inscrição
se dará somente com o pagamento do boleto
bancário (estará disponível serviço de internet aos candidatos nas Secretarias dos cursos
para a realização da inscrição). A taxa de inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais) e o manual

Coordenadora da
Enfermagem obtém
título de Doutora
A Coordenadora do curso de Enfermagem
das Faculdades Integradas Padre Albino, Enfermeira Jussara Sperandio, obteve o título de
Doutora após defesa de tese dia 22 de agosto
último, às 14h00, na Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto/USP.
A tese “A tecnologia computacional móvel
na sistematização da assistência de Enfermagem: avaliação de um software-protótipo” foi
examinada pela banca composta pela Profª Drª
Márcia Regina Antonietto da Costa Melo, Prof.
Dr. Márcio Mattos Borges de Oliveira, Profª Drª
Laura Misue Matsuda, Profª Drª Heloisa Helena Ciqueto Peres e Profª Drª Yolanda Dora Martinez Evora (orientadora).
Divulgação

do candidato estará disponível aos interessados somente no site 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) 30 vagas.
A prova será aplicada na cidade de Catanduva, Campus I (FAECA), na Rua Seminário
281, Bairro São Francisco, no dia 06/12/2008,
às 14h00. A partir da data prevista no manual,
os candidatos poderão obter informações sobre o vestibular através do serviço de atendimento ao usuário das Faculdades Integradas
Padre Albino, pelo telefone 0800-772-5393 e
pelos sites www.fundacaopadrealbino.org.br
e www.vunesp.com.br, ou pela Central de tele-atendimento – DISQUE VUNESP (11) 38746300, das 8 às 20 horas em dias úteis.
A divulgação dos resultados é de responsabilidade da VUNESP e está prevista para o
dia 17 de dezembro de 2008.

MEDICINA
Até 07 de novembro de 2008 estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2009 do curso de Medicina, que oferece 64 (sessenta e quatro) vagas em período
integral (manhã e tarde).
O processo de inscrição será exclusivamente pela internet, pelo site www.vunesp.
com.br , mediante o preenchimento da ficha
de inscrição e o pagamento da taxa, por meio
de boleto bancário, em qualquer agência bancária. A efetivação da inscrição se dará somente com o pagamento do boleto bancário.
A taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais)
e o manual do candidato estará disponível aos
interessados somente no site www.vunesp.
com.br O candidato deverá assinalar, na Ficha
de Inscrição, a cidade em que deseja realizar
as provas - Catanduva ou São Paulo, que serão
aplicadas nos dias 08 e 09/12/2008.
A divulgação dos resultados é de responsabilidade da VUNESP e está prevista para o
dia 12 de janeiro de 2009.

Medicina realiza Jornada de
Diabetologia e Endocrinologia
O curso de Medicina das Faculdades Integrada Padre Albino (FIPA) realizou dias 11
e 12 de setembro, a partir das 19h00, no
anfiteatro do Campus I, a sua VIII JODEC –
Jornada de Diabetologia e Endocrinologia
de Catanduva.
A Comissão Organizadora da Jornada, Dr.
Marino Cattalini, presidente; Dr. Marcos Antonio Lopes, vice-presidente; Victor Gustavo O. Vidal, presidente discente e a Liga de
Endocrinologia e Diabetologia, disse que a
jornada teve o objetivo de transmitir informações a respeito das principais patologias
endócrinas.
A programação de palestras da Jornada
foi esta: Avanços no tratamento da hipertensão arterial e de suas complicações com

inibidores diretos da retina – Prof. Dr. José
Carlos Aidar Ayoub (FAMERP/São José do Rio
Preto); Risco cardiovascular no pré-diabetes
– Profª Drª Maria Cristina Foss (Faculdade
de Medicina/USP/Ribeirão Preto); Rosuvastatina na terapia das dislipidemias – Prof.
Dr. Carlos Eduardo Barra Curi (Faculdade de
Medicina/USP/Ribeirão Preto); Alterações
metabólicas na apnéia do sono – Profª Drª
Luciana Neves Cosenzo Martins (FAMERP/
São José do Rio Preto); Recentes aquisições
em insulinoterapia no Diabetes Mellitus –
Profª Drª Márcia Silva Queiroz (Faculdade
de Medicina/USP/SP); Fisiopatologia dos
hormônios gastrointestinais – Prof. Dr. André Luís Zonetti de Arruda Leite (Faculdade
de Medicina/USP/SP).

Funcionário do HPA vence Copa
do Mundo de Supino
Divulgação

(da Esquerda p/ Direita): Jussara Sperandio, Profª Drª
Márcia Regina Antonietto da Costa Melo, Prof. Dr. Marcio
Mattos Borges de Oliveira, Profª Drª Laura Misue Matsuda,
Profª Drª Yolanda Dora Martinez Evora (orientadora)

Rogério Aparecido Cruz, funcionário do Serviço de Higiene e Limpeza do Hospital Padre Albino,
patrocinado pelo Padre Albino Saúde, foi o vencedor de sua categoria (67,5 kg) na Copa do Mundo
de Supino, realizada dia 14 de setembro último, a
partir das 13h00, no Clube de Tênis Catanduva.
Promovida pela Confederação Brasileira e
Federação Paulista de Levantamento Básico, a
Copa teve a participação de mais de 400 atletas de vários países do mundo. Rogério levantou
140 quilos.
Rogério recebe troféu de campeão
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Administração traz a Catanduva
um dos maiores conferencistas do Brasil
O curso de Administração das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) promoveu dia 12 de
setembro, a partir das 19h30, no Clube de Tênis
de Catanduva, o Simpósio Empresa Escola, com
a presença de Carlos Hilsdorf, considerado um
dos maiores conferencistas do Brasil. A atividade fez parte da XVII Semana do Administrador.
Carlos Hilsdorf, Economista, Pós-Graduado
em Marketing pela FGV, autor, consultor de
empresas e profundo pesquisador do Comportamento Humano, é considerado o mais carismático e um dos mais requisitados conferencistas da atualidade. Palestrante do Congresso
Mundial de Administração (Alemanha) e do
Fórum Internacional de Administração (México), responsável pela abertura e encerramento
dos maiores eventos empresariais do Brasil,
Hilsdorf é presença constante nos principais congressos e fóruns de RH, Liderança, Administração,

Marketing e Vendas do país e da América Latina.
De acordo com o Prof. Cléber Peres, um dos
organizadores do Simpósio, Hilsdorf é considerado pelo empresariado como um dos maiores
conferencistas da atualidade, pois suas palestras abordam os principais temas em destaque
no universo dos negócios e sua metodologia
vem sendo apontada pelo mercado como a
melhor do gênero em toda a América Latina.
Ele é autor do best seller “Atitudes Vencedoras”, apontado como uma das cinco melhores
obras do gênero. (VEJA, “Guia de Carreira”, ed.
1832). A palestra ministrada por Hilsdorf, “A
era da Convergência – construindo a melhor
versão para o futuro”, apresentou um novo cenário para as organizações e administradores e
as possíveis atitudes para o desenvolvimento
das atividades empresariais nessa nova realidade de constantes mudanças.

O Simpósio Empresa Escola foi realizado
pelos alunos do 4º Ano de Administração, 34ª
Turma. Foi oferecido coquetel a todos os participantes do evento.

SEMANA DO ADMINISTRADOR
O Coordenador do curso de Administração,
Prof. Joacyr Vargas, informou que duas outras
atividades foram realizadas no Clube de Tênis
pela Semana do Administrador. No dia 10, às
19h30, foi realizado o “4º Seminário: A inclusão
de pessoas portadoras de necessidades especiais no mercado de trabalho”, coordenado pelos Professores Cleber Peres e Laércio Pereira da
Silva. No dia 11, às 19h30, a atividade tradicional da Semana, o Teatro “Empresa-Escola”, cujo
tema foi “A Casa dos Penhores”, com coordenação do Prof. José Luis Santos de Oliveira.

Seminário debate a inclusão de pessoas com deficiências
Divulgação
no mercado de trabalho
O curso de Administração promoveu dia 10,
no Clube de Tênis Catanduva, às 19h30 horas, o
4º Seminário “A inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho”. O tema deste ano foi “Evoluindo com resultados; é hora
de incluir”.
Os coordenadores do Seminário, Professores Cléber Peres e Laércio Pereira da Silva, disseram que os objetivos do Seminário, totalmente
alcançados, foram identificar, através de relatos,
as dificuldades na inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho; apresentar a
realidade legal para as pessoas com deficiência;
conhecer, através de especialistas e pessoas que
desenvolvem atividades no meio, a realidade
das pessoas com deficiência no mercado de
trabalho; envolver entidades que representam
as pessoas com deficiência com a comunidade
acadêmica e informar e conscientizar a comunidade acadêmica e organizações regionais,
públicas e privadas participantes do evento, das
dificuldades encontradas na inclusão de pessoas
com deficiência no mercado de trabalho e as
possíveis soluções.

A programação do Seminário incluiu palestras,
apresentação artística, de
pesquisa e de trabalho
social com pessoas com
deficiência: Maura Silvia
Mello Guerreiro, Diretora
da APAE/Catanduva; Apresentação de dança dos alunos da APAE/Catanduva;
Ademar Matheus Santiago,
Escritor, Empresário e Administrador formado pelo
curso de Administração das
FIPA; Francisco Rodrigues
Neto – Projeto Incorporan- Coral “O Som do Silêncio” da Associação de Valorização Integral do Deficiente
Auditivo, da cidade de Bebedouro (SP).
do as Diferenças, da Coordenadoria de Esportes, Lazer e Turismo (CELT, sa”; Prof. José Claudinei Cordeiro – Projeto Inda Prefeitura de Catanduva); Coral “O Som do formática para Deficientes Visuais – Curso de
Silêncio”, da cidade de Bebedouro; Pesquisa Administração – FIPA.
O encontro, que teve a organização dos alu“A atual situação das pessoas com deficiências
no mercado de trabalho local e regional”; Case nos do curso de Administração das Faculdades
“Nardini – Agro Industrial Ltda: “A realidade da Integradas Padre Albino, foi gratuito e voltado
inclusão de pessoas com deficiência na empre- para alunos e público de interesse.

Administração inicia apresentações públicas
de Trabalhos de Curso
Dia 13 de setembro, às 13h00h, os alunos do 4º
ano do curso de Administração iniciaram as apresentações públicas dos Trabalhos de Curso referentes a 2008 nas áreas de Administração de Recursos
Humanos, sob a orientação do Prof. Dr. Laércio Pereira da Silva, e Administração da Produção, sob a
orientação do Prof. Ms. Marcílio Antônio Bortoluci.
Até o último sábado de novembro, com exce-

ção do dia 15, haverá apresentações públicas dos
trabalhos nas áreas de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, Produção, Sistemas
de Informação, Recursos Humanos, Financeira e
Orçamentária, Mercadológica, Economia, Gestão
Ambiental, Organização, Sistemas e Métodos,
Psicologia, Sociologia e Teorias da Administração,
sob as orientações dos professores Sidnéia Roque

Marçal, Marcílio Antônio Bortoluci, Carlos Magnus
Carlson Filho, Laércio Pereira da Silva, José Luís
Santos Oliveira, Cléber Peres, José Donizeti Biase,
Silvia Souza Leite, Cristiane Paschoa, Ana Maria
Homem Marino e Antonio Agide Mota Junior.
A entrada é franca e as apresentações serão feitas
nos anfiteatros do Campus Campus I das FIPA, na Rua
Seminário, 281, bairro São Francisco, Catanduva.
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Alunos da Medicina e Educação Física apresentam
trabalhos em Congresso de Nutrologia
O curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino, representado por 23 alunos, e o
curso de Educação Física, com três alunos, participaram do XII Congresso Brasileiro de Nutrologia,
realizado em São Paulo, de 02 a 05 de setembro
último.
Orientados pelo Prof. Durval Ribas Filho, docente de Nutrologia do curso, os alunos da Medicina apresentaram quatro trabalhos na forma de
pôster:
- Renda familiar e escolaridade: predisposição
à obesidade e hipertensão arterial?, por Paula
Figueiredo de Oliveira; Marcelo de Souza Mello;
Divulgação

Um dos trabalhos dos alunos da Medicina

Thamiris Marques da Silva; Raphael de Oliveira
Zuanazzi e Mariana Pastore do Carmo, alunos da
3ª série.
- Análise e avaliação alimentar baseada no recordatório de 24 horas em pacientes diabéticos e
hipertensos em uma comunidade no interior de
São Paulo, por Filipe Augusto Fornari Montanholi; Filipe Ciconelli Peixoto; Flávio Magnani Lauand;
Fabiana Sanches Ziroldo; Gustavo Sanches Faria
Pinto; Franthiesco Marassi Zambon e Leonardo
Mattiolli Marini, alunos da 3ª série.
- Avaliação da relação entre o tempo de
amamentação e a prevalência da obesidade infantil em uma instituição educacional privada,
por Ariane Fernanda Justulin; Danilo Fernandes da Silva; Fernanda Sovenho Rado Guirado;
Paola Defendi Galassi, Paulo César Dalto Filho e
Renata Shiota Cunha, alunos da 2ª série.
- Avaliação do impacto da hemodiálise no Ângulo de Sade e nas variáveis reactância e resistência, por Fernanda Bertino; Izabela Dias Brugugnolli;
Henrique Mascioli Fiorillo; Mariana Farina Valiatti
e Bárbara Leite de Souza, alunos da 2ª Série.
Prof. Durval Ribas Filho informou que os trabalhos dos alunos foram elogiados pela Comissão
Divulgação

CONFERÊNCIA O Coordenador do curso de Medicina das
Faculdades Integradas Padre Albino, Dr. José Alves de Freitas,
também participou do XII Congresso Brasileiro de Nutrologia.
Na qualidade de conferencista,
Dr. José Alves abordou o tema
“Nutrição e doença hepática”.

Direito realiza bancas examinadoras
de Trabalhos de Curso
No mês de agosto foram iniciadas as Bancas
Examinadoras de Trabalhos de Curso da segunda
turma do curso de Direito das Faculdades Integradas Padre Albino.
O Trabalho de Curso é realizado por meio de
metodologia apropriada e aborda um tema relacionado ao Direito. A etapa inicial é a apresentação de um projeto, segue-se a orientação por
professor especializado e ao final feita a defesa do
trabalho perante uma banca examinadora composta por três professores.
As bancas ocorreram no Salão de Audiências do curso de Direito, que integra as dependências do Campus I das Faculdades Integra-

das Padre Albino, durante os meses de agosto
e setembro. A sessão foi pública e solene:
vestido de beca, o aluno teve de responder
às argüições dos examinadores, que decidiam
pela aprovação ou não do candidato.
Professor Camilo Onoda Luiz Caldas, Coordenador do Trabalho de Curso, disse que foram mantidas as linhas gerais idealizadas pelo Prof. Alysson
Leandro Mascaro - trabalhos de excelência, adequados aos ideais e valores da instituição. “Além
disso, disse, estimulamos e conseguimos obter
trabalhos relacionados com o contexto regional
do interior paulista; obtivemos assim produções
científicas de alta relevância social e jurídica”.

Divulgação

Alunos da Educação Física e seu trabalho

Cientifica da UNESP e da USP. “O curso de Medicina fez sucesso cientifico, o que foi muito bom para
a área científica do evento, que disputou espaço
com trabalhos da USP, da UNIFESP, UNESP, PUC do
Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Ceará,
Universidade de Brasília, Instituto Adolfo Lutz, Fiocruz, entre outros”, ressaltou ele.
Os alunos Laís Rios Rodrigues, Priscila P. Corá
e Rafael G. Moreno, do curso de Educação Física,
orientados pela Profª Maria Angela F. Tuma, apresentaram o trabalho “Intervenção da atividade física e nutricional na obesidade infantil”.

FPA promove
reformas no Recanto
Monsenhor Albino
A Fundação Padre Albino vem fazendo reformas no Recanto Monsenhor Albino, coordenadas pelo seu Departamento de Manutenção
e Obras.
De acordo com o Diretor Social, Rodrigo
Alonso Garcia, a reforma de todo o setor administrativo já está terminada, com pintura, troca
de piso e alvenaria. Ele destaca o empenho da
Diretoria Administrativa e da Supervisora do
Recanto, Irmã Anália Nunes, para a execução
da reforma.
A cozinha também passou por reforma,
com troca das instalações hidráulica e elétrica,
contra-piso, piso, revestimento e impermeabilização e instalação de bancadas de granito. Na
piscina, usada para aulas de hidroginástica, foi
trocada parte da tubulação, que apresentava
vazamento, substituídos azulejos, feita revisão
no motor e filtro e refeita toda a pedra que a
circunda. Já está previsto para outubro o início
da reforma do refeitório, com troca do piso,
azulejo e pintura.
A horta do Recanto continua produzindo
alface, abóbora, mandioca, cheiro verde, cidreira e hortelã, usados no Recanto e enviados aos
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos.

