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FIPA recebe senador Aloysio Nunes para inauguração de salas de aula
O senador Aloysio Nunes Ferreira Filho (PSDB/SP) inaugurou, dia 

14 de março, ala com quatro novas salas de aula nas Faculdades In-
tegradas Padre Albino (FIPA). A ala tem o nome de “Dr. Aloysio Nunes 
Ferreira”, pai do senador. Última página.

Cursos de Pós-Graduação começam em abril

Padre Albino Saúde reinicia a 
Medicina Preventiva

Pedagogia instala Núcleo de Pesquisa

NAE disponibiliza cadastro 
socioeconômico para o FIES 

Os três cursos de Pós-Graduação oferecidos pelas FIPA neste ano 
de 2014 começam na primeira semana de abril. Os cursos são nas 
áreas de Administração e Pedagogia. Página 11.

O Padre Albino Saúde/PAS reiniciou a Medicina Preventiva, que con-
ta com uma equipe multidisciplinar para auxiliar os clientes inscritos no 
programa através de orientação médica, palestra e trabalho em grupo 
com a finalidade de controlar doenças pré-diagnosticadas. Página 07.

Dia 8 de março, no Câmpus Sede, o curso de Pedagogia das FIPA, 
instalou junto ao Instituto Superior de Educação (ISE) e ao Centro de 
Estudos Educacionais Padre Albino (CEEPA), o Núcleo de Pesquisa em 
Pedagogia. O Núcleo vai promover encontros de estudos para troca de 
vivências, experiências e possibilidade de construção do conhecimento 
por meio de estudos contínuos e da pesquisa. Página 06.

O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) das FIPA, através do Apoio 
Financeiro, informa que até 13 de abril será disponibilizado no site www.
fipa.com.br um sistema de cadastro socioeconômico para os alunos 
que pretendem financiar seus estudos com o FIES – Financiamento Es-
tudantil. Página 08.

RESIDENTES A Comissão de Residência Médica (COREME) do cur-
so de Medicina das FIPA recepcionou, no dia 06 de março, os médicos 
que irão cursar Residência Médica nos hospitais Padre Albino e Emílio 
Carlos nos próximos anos. Página 11.

DivulgaçãoDivulgação

Ala homenageia o pai do senador.

DivulgaçãoDivulgação

MULHER O Padre Albino Saúde comemorou o Dia Internacional 
da Mulher. Entre as ações realizadas, as mulheres receberam um cartão 
com mimo. Página 07.

DivulgaçãoDivulgação
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Dica do Poupinho
Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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Há alguns 
anos, propagan-
da de empresa 
de refrigerantes 
veiculada na mí-
dia televisiva in-
sistia que “sede 
é tudo, imagem 
não é nada”. Pre-
tendia certamen-
te descaracterizar 
peça publicitária 

do concorrente que supervalorizava a imagem 
deixando em segundo plano a vontade do consu-
midor. No caso, a sede de consumir determinado 
produto. É muito conhecido também um adágio 
popular que diz “a mulher de César não basta ser 
honesta, tem que parecer honesta”, cuja mensa-
gem objetiva caracterizar que, muitas vezes, ape-
sar de honesta e correta, essa mensagem nem 
sempre chega assim às outras pessoas. 

Pessoas físicas ou jurídicas (empresas) públi-
cas ou privadas estão sujeitas a esse conceito 
equivocado. Não basta serem honestas, éticas, 
sérias, transparentes etc. se essa mensagem não 
chegar da forma como realmente é ao público 
em geral e em especial aos órgãos de imprensa, 
principais formadores de opinião.

Há evidente paradoxo entre uma e outra ex-
pressão: a primeira nega a força da imagem, 
enquanto a segunda valoriza-a. Onde está a 
verdade? A verdade é que a imagem é real-
mente tudo em termos de comunicação, prin-
cipalmente quando falamos da opinião pública 
a quem, afinal, uma empresa deve satisfações. 
Sabedores disso, os regimes políticos totalitaris-
tas ou ditatoriais, para terem sucesso, procuram 
primeiro cercear a liberdade de expressão, es-
sencialmente da imprensa; sabem muito bem do 
que ela é capaz. Uma notícia mal dada, numa 
avaliação meramente subjetiva, pode levar à 
ruína um governo; qualquer governo. Não que 
a imprensa de modo geral não seja honesta e 
capaz de denunciar malfeitos, mas quando uma 
notícia não tem procedência ou é divulgada de 
forma capciosa, os danos que podem causar 
são geralmente irreparáveis. 

As empresas de propaganda e publicidade 
conhecem cientificamente a força de uma ima-
gem, seja ela ilustrada ou construída através de 
textos bem elaborados. Por isso os comerciais em 
horários nobres de televisão custam verdadeiras 
fortunas, pois comprovadamente vendem o que 
querem. 

Políticos e seus respectivos partidos contratam 
agências de publicidade a peso de ouro porque 
sabem que imagem é tudo para seu público elei-
tor que, ao invés de pesquisar sobre a vida e obra 
do seu pretenso candidato, prefere se acomodar 
diante do que lhe transmitem através das fami-
geradas propagandas eleitorais obrigatórias. Está 

claro que a imagem fascina, convence e às vezes 
até comove, mas nem sempre corresponde à reali-
dade; tanto para o bem quanto para o mal. 

Se quisermos ser justos com aquilo que ve-
mos, ouvimos ou lemos será preciso ir além 
das imagens e procurar saber mais, antes de 
emitirmos qualquer juízo de valor sobre fatos 
ocorridos e se, de fato, ocorreram. É relativa-
mente comum pessoas ou órgãos de imprensa 
serem condenados pela justiça por opiniões 
ou notícias mal dadas ou criminosamente ten-
denciosas. Sabemos também que notícias ne-
gativas vendem muito mais que as positivas; 
porém isso não pode ser permissivo para que 
a imprensa, de um modo geral, publique ou 
opine sistematicamente apenas com o intuito 
de vender, sem se preocupar com a apuração 
jornalística dos fatos e as consequências da sua 
divulgação. Afinal, a liberdade de imprensa 
impõe limites e responsabilidades e um crime 
de imprensa, ainda que indenizável, torna-se 
indelével na opinião pública, cujas vítimas, 
quando reparadas, o são tardiamente. 

A Fundação Padre Albino, com 86 anos de 
prestação de excelentes serviços de saúde, edu-
cação e assistência social à população catandu-
vense, por seus administradores nada tem a es-
conder da opinião pública sobre suas atividades, 
seus negócios públicos ou privados, seus suces-
sos e dificuldades operacionais, bem como seu 
patrimônio, sua missão e visão e seus projetos 
de ampliação e melhorias, sempre voltados à ex-
celência na prestação de serviços à população. 

Nossas atividades são fiscalizadas pelos mais 
diversos órgãos competentes nas três esferas de 
poder, além do Ministério Público. A Fundação 
possui certificação de todas as atividades que 
desenvolve e obtém regularmente todos os alva-
rás de funcionamento. Assim como toda grande 
empresa que emprega quase 2.000 funcionários 
e possui grande e complexo número de imóveis 
– sendo os dois principais ambientes hospitalares 
antigos e problemáticos – eventualmente pode 
deparar-se com alguma não conformidade que, 
assim que detectada, é imediatamente corrigida. 

Esta administração não compactua com e 
nem admite malfeitos, desídias, insubordina-
ções, desleixos e desrespeitos. Tem compromis-
so com a ética, com a verdade e a legalidade 
e não mede esforços para implantar todas as 
adequações que se fizerem necessárias. Muito 
menos se furta em punir administrativamente in-
fratores, se necessário for. Dessa forma deseja e 
espera ser reconhecida pelo público em geral, 
pelas autoridades e imprensa, em particular, pe-
los excelentes serviços que presta nas suas áreas 
de atuação há quase um século, sua verdadeira 
vocação, missão e imagem. 

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa

Membros Suplentes
Luiz Marcos Garcia
Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
Nelson Aparecido Oliani

s.
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Durante a limpeza de áreas grandes, 
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ANIVERSÁRIOS
Membros Conselheiros da 

Fundação Padre Albino
06 - Dr. Constante Frederico Ceneviva Junior
18 - Dr. José Rodrigues

Coordenadoria Geral
03 - Rosival Rodrigues da Silva            
07 - Silvia Helena Galetti Moreno          
19 - Lucas Rafael Martins de Oliveira      
28 - Valdomiro Aparecido Silva     

Hospital Padre Albino
01 - Fabiola Patrícia dos Santos  
 Giovana Isabel Mendes     
02 - Flávia Cristina França
 Helenice Silva Alves  
 Luzia Machado Gonçalves    
 Rosicler Dias Pereira Maglio  
03 - Gesebel Baia de Souza   
 João Ezildo Estruzani 
 Josiane de Paula     
04 - Camila Redígolo Raymundo Bahillo
 Daniela Aparecida Jacintho Tinti  
 Jéssica Aparecida Sabião Paes  
 Joana Candida Miranda
 Leonardo José Ribeiro Garcia
 Tatiana Silveira Sant Ana  
05 - Luciana Paschoalotto
 Regina Perpétua Pereira Pardim 
06 - Francis Milier Dante     
 Josiane Aparecida Rossi
 Patrícia Sanches Pimentel
07 - Joana Darc de Oliveira Rossi
08 - Manoel da Silva     
 Silvéria Aparecida Rosa 
09 - Ronaldo José Monteiro Junior
10 - Ana Claudia Tuan de Castro
 Lisiany Michelly Granado   
11 - Alessandra Regina Lourenção 
 Drª Fabiana Zocchi Darme 
12 - Adriana Silva Machado Cardoso
 Joel dos Santos  
 Renata Baida Moreno
13 - Bárbara Leal de Oliveira
 Gabriela Beatriz Vasconcelos Oliveira  
 Rozena Donizetti Chara Magni
14 - Ivonete Tavares Gobetti
 Paschoal Batista da Silva 
15 - Ana Lúcia dos Santos 
 Denise Félix de Souza Cardoso
 Maria das Graças Rogério
 Maura de Moraes Sebastião 
 Pablo Henrique Silva 
16 - Aline Fernanda de Souza Freguia 
 Natália Marquesini Venteu
17 - Juliana Goncalves da Costa 
 Luiz Manoel Parron Cabrera
 Maria Irene de Oliveira Lamana  

 Monize Gracieli de Souza Reis 
18 - Ademilson Ronzani 
 Dr. José Braz Cotrim 
 Osmar José Alves   
 Vanessa Abegão 
19 - Andréia Paula Santana Inácio
 Rodrigo de Jesus Pereira da Silva 
 Yolana Fernandes da Cunha
21 - Lucilene Moreira da Silva Santana
22 - Elenice Mariza da Silva Ponci     
 Fabiana Gonçalves   
23 - Marcelo Martins César
24 - Cleide Rodrigues de Lima Serrano
25 - Iglair Aparecida Pereira Pinto
 Tânia Azevedo da Silva
26 - Leonardo de Jesus Rubio
27 - Adelice Oliveira dos Santos
 Cilene de Fátima Michiline  
 Delfo Renato Triano 
 Regiane Aparecida Domingos   
 Rita de Cássia Lima  
 Vânia Cristina de Souza  
29 - Alexandre Ferreira da Mata 
 Gilda Vitorino Soares de Souza  
 Mirian Cristina Berto Galiano  
30 - Ana Paula dos Santos     
 Clodoaldo Silva     
 Marcus Vinicius Camargo de Brito   
 Dr. Rodrigo Tavares Correa   

Hospital Emílio Carlos
02 - Marcelo Pereira Chaves  
03 - Antenor J. José de Matos  
04 - Margarida Verginia Bordignon    
05 - Fernanda da Costa Sales  
 Ronaldo Marcatto  
06 - Edna Cristina Gavioli   
 Rosangela Celotto Ribeiro 
07 - Márcia Del Ré de Souza Mello   
09 - Vanessa Octaviano de Souza  
11 - Abiezer Elizandra de Souza Previdelli 
12 - Eliana Aparecida Tezouro Franco
 Geralda Ap. Quinalha Benites   
13 - Vera Lúcia Simiel 
14 - Diva dos Santos Félix 
 Santa de Fátima Correa   
15 - Marilete Karim Luzia Pedreiro Biagi  
17 - Bruna Cazari da Cruz   
18 - Marta Regina de Morais Franco   
20 - Angélica Cristina Miatello Barbuio   
 Jhonatas da Silva Oliveira    
 Regiana Aparecida Trajano Dornelas  
21 – Cícera Maria do Nascimento Arens    
 Elisanete Vieira Lima 
 Leandra Donizete Rodrigues  
22 - Paulo Francisco dos Reis   
23 - Robson Henrique da Silva 
 Wellington Weisman Salvador  

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!

ABRIL
25 - Daniela Cristina Miler 
26 - José Henrique Alexandre     
 Joseline Natalina do Prado 
 Sueli Aparecida Furtado Romana   
27 - Geraldo Sávio Ramos   
 Luana Faustino dos Santos
28 - Eliete Maria Delatore  
 Maria Raimundo Biasioli 
29 - Jairo Luiz Batista de Souza 
30 - Fernanda Pereira Borges Miesa  
 Valdomiro dos Santos Junior   

Recanto Monsenhor Albino
11 -  Analice Gomes Silveira Borghi   
14 - Sérgio das Chagas   
20 - Sueli Ferreira de Oliveira 
25 - Cecília Aparecida de Carvalho  

Padre Albino Saúde
05 - Vânia Regina Catoia Garcia 
17 - Pascoalina Pelissari Alves    
26 - Elisandra Borraschi
 Virginia Bicudo Guardia Grandisoli  

Ambulatório Médico de Especialidades - AME      
03 - Ana Letícia da Silva
20 - Archimedes dos Santos    
29 - Mariluce Juliana de Oliveira Silva 

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino    
01 - Prof. Bruno Ziade Gil  
02 - Prof. José Claudinei Cordeiro     
04 - Profª Jane Lucy Corradi 
 Profª Silvana Campanelli Frey Dias 
06 - Juarez Pereira 
07 - Fuad Hasan Husien Ali   
11 - Marco Antônio de Oliveira Magalhães  
12 - Prof. Juarez Fortunato Braga    
17 - Prof. Jussemar Roces Rios 
18 - Prof. Igor Augusto Braz 
19 - Profª Dirce Aparecida Gimeniz       
 Prof. Laércio Pereira da Silva   
 Prof. Marcelo Truzzi Otero    
20 - Profª Fabiana Bonini Soubhia Sanches
 Profª Márcia Madeira Peres De Vitto  
 Prof. Ruy Edson Ramos Junior 
22 - Prof. João Fernando Gonzalez Peres  
23 - Jorge Adalberto Custódio da Silva   
26 - Prof. Guilherme Leguth Júnior   
27 - Elizabeth Aparecida Dezordo Vaqueiro  
29 - Prof. Luis Antônio Rossi            

Colégio de Aplicação                            
10 - Profª Adelza Maniezzo Fachini   
11 - Profª Fabiana Fiorim Checconi          
16 - Kátia Cristina de Almeida Barro      
22 - Marlene Sanches Spineli      
28 - Profª Cláudia de Carvalho Cosmo       

Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000

s, 
s.



Campanha da Fraternidade discute o tráfi co humano
Março /2014

Mulheres fenomenais

ABRIL - Datas comemorativas

Funcionários homenageados do mês

cravizadas em pleno século 
XXI para algumas finalida-
des como o trabalho escra-
vo, a exploração sexual, a 
adoção infantil e mesmo 
para o tráfico de órgãos. 
Para ele, “é uma realidade 
que ocorre de maneira um 
tanto quanto invisível aos 
olhos da maioria das pes-
soas. É praticada por orga-
nizações criminosas muito 
bem estruturadas e tem um 
caráter globalizado”.

Dados da ONU apon-
tam que cerca de 700 mil 
mulheres e crianças são 
traficadas anualmente pe-
las fronteiras internacio-
nais e ainda há os casos 
internos dos países em que 
ocorre o tráfico humano.

O cartaz da Cam-
panha da Fraternidade 

reflete a crueldade do tráfico hu-
mano. As mãos acorrentadas e 
estendidas simbolizam a situação 
de dominação e exploração dos 
irmãos e irmãs traficados e o seu 
sentimento de impotência perante 
os traficantes. A mão que susten-
ta as correntes representa a força 
coercitiva do tráfico, que explora 

Luis Augusto Dalla Pria - Transportes                                  
Jesus Carlos da Cruz Gomes - Se-
gurança
Mariângela Teixeira Escapa - Tele-
marketing
Rosangela Silva - Farmácia  
Vanessa Ap. Camargo - SAME 
Ana Paula Pinha - Serviço de Higie-
ne e Limpeza   
Marcos Paulo Alves - Portaria 
Lourdes de Fátima F. de Castro 
-Serviço de Nutrição e Dietética
Sueli Ap. Furtado Romana - Copa 
Aparecido de Oliveira - Manutenção
Kátia Helena Curti - Laboratório  

Andreza Mathias Navarro – Fatura-
mento SUS
Andressa da Silva Firmino – PABX
Adriana Freschi – Laboratório de 
Análises Clínicas 
Berenice Gisélia Baldan – Recep-
ção/Maternidade
Elaine Cristina A. Souza – Serviço 
de Nutrição e Dietética
Fernanda Cristina C. Delvechio – 
Recepção/Unidade de Urgência e 

vítimas que estão distantes de sua 
terra, de sua família e de sua gen-
te.

Essa situação rompe com o 
projeto de vida na liberdade e na 
paz e viola a dignidade e os di-
reitos do ser humano, criado à 
imagem e semelhança de Deus. A 
sombra na parte superior do cartaz 
expressa as violações do tráfico hu-
mano, que ferem a fraternidade e 
a solidariedade, que empobrecem 
e desumanizam a sociedade.

As correntes rompidas e envol-
tas em luz revigoram a vida sofrida 
das pessoas dominadas por esse 
crime e apontam para a esperança 
de libertação do tráfico humano. 
Essa esperança se nutre da entrega 
total de Jesus Cristo na cruz para 

Aos 3 anos ela olha pra si 
mesma e vê uma  rainha.

Aos 8 anos ela olha pra si 
mesma e vê Cinderela.

Aos 15 anos ela olha pra si mes-
ma, vê uma bruxa e diz: “mãe, eu 
não posso ir pra escola desse jeito!”

Aos 20 anos ela olha pra si 
mesma e se vê “muito gorda/mui-
to magra, muito alta/muito baixa, 
com cabelo muito liso/muito en-
caracolado”, mas decide que vai 
sair assim mesmo.

Aos 30 anos ela olha pra si 
mesma e se vê “muito gorda/mui-
to magra, muito alta/muito baixa, 
com cabelo muito liso/muito enca-
racolado”, mas decide que agora 
não há tempo para consertar essas 
coisas. Então, sai assim mesmo.

Aos 40 anos ela olha pra si 
mesma e se vê “muito gorda/mui-
to magra, muito alta/muito baixa, 

vencer as situações de morte e 
conceder a liberdade a todos. “É 
para a liberdade que Cristo nos li-
bertou” (Gl 5, 1), especialmente os 
que sofrem com injustiças, como 
as presentes nas modalidades do 
tráfico humano, representadas pe-
las mãos na parte inferior.

A maioria das pessoas trafica-
das é pobre ou está em situação de 
grande vulnerabilidade. As redes 
criminosas do tráfico valem-se des-
sa condição, que facilita o alicia-
mento com enganosas promessas 
de vida mais digna. Uma vez nas 
mãos dos traficantes, mulheres, 
homens e crianças, adolescentes e 
jovens são explorados em ativida-
des contra a própria vontade e por 
meios violentos. (Fonte: CF 2014).

com cabelo muito liso/muito en-
caracolado”, mas diz: “sou uma 
boa pessoa” e sai mesmo assim.

Aos 50 anos ela olha pra si 
mesma e se vê como é. Sai e vai 
para onde ela bem entender. 

Aos 60 anos ela olha pra si 
mesma e se lembra de todas as 
pessoas que não podem mais se 
olhar no espelho. Sai de casa e 
conquista o mundo.

Aos 70 anos ela olha pra si 
mesma e vê sabedoria, risos, 
habilidades, sai para o mundo e 
aproveita a vida.

Aos 80 anos ela não se impor-
ta muito em olhar pra si mesma. 
Simplesmente põe um chapéu vio-
leta e vai se divertir com a vida.

Talvez devêssemos pôr o cha-
péu violeta mais cedo...

A homenagem da Fundação Padre 

Albino a todas as mulheres pelo seu dia.

1º - Dia da Mentira
02 – Dia do Livro Infantil
05 – Dia do propagandista far-
macêutico
07 – Dia Mundial da Saúde, do 
Corretor e do Médico Legista
08 – Dia Mundial da luta contra o 
câncer, da Natação e do Correio
09 – Dia Nacional do Aço
10 – Dia da Engenharia
11 – Dia do Infectologista
12 – Dia do Obstetra
13 – Dia do Office Boy
14 – Emancipação político-ad-
ministrativa de Catanduva; Dia 
Panamericano
15 – Dia do Desenhista e da 
Conservação do Solo
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18 – Dia do Livro Infantil
19 – Dia do Índio
21 – Dia de Tiradentes, da Latini-
dade, do Café, do Metalúrgico e 
do Policial Civil e Militar
22 – Descobrimento do Brasil, 
Dia do Planeta Terra e da Comu-
nidade Luso Brasileira
23 – Dia Mundial do Escoteiro e 
do Livro
24 – Dia do Jovem Trabalhador e 
do Agente de Viagem
25 – Dia do Contabilista
26 – Dia do Goleiro
27 – Dia da Empregada domésti-
ca e do Sacerdote
28 – Dia da Sogra e da Educação
30 – Dia do Ferroviário

Ademir Ap. Padovani - Almoxarifado
João César Jacon - Enfermeiro  
Vanessa Dayana A. de Souza - UTI
Jorge Tudes dos Santos - C2 Par 
Masculino
Rosana Maria da Silva Polido - C3 Par 
Patrícia Clemente - C4              
Laiza Dark Zeferino - C3 Impar                
Rosicleia Gomes dos S. Camargo - M.I.
Maria Aparecida da Silva - C2 Impar
Clarice Gualdi Beatrice - Central de 
Materiais e Esterilização
Adalgisa Cristina de Campos - 
Centro Cirúrgico     

Emergência
Flávia Karina Violim –  Centro Obs-
tétrico
Izilda Aparecida Bardella Bigoni – 
Serviço de Higiene e Limpeza
Regiane A. Domingos – Portaria
Richardi Ap. Pezarini – Radiologia
Telma Méria de Oliveira – Auxiliar 
Administrativo
Valdir Cândido Dionísio – Fatura-
mento Convênio 

ReproduçãoReprodução

A Campanha da Fraternidade 
2014, iniciada no dia 05 de mar-
ço passado e que termina neste 
mês de abril, está discutindo a 
“Fraternidade e Tráfico Humano”.  

De acordo com o Pe. Luiz Car-
los Dias, Secretário da CF na Con-
gregação Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), o tráfico humano 
diz respeito a pessoas que são es-

Dica do Poupinho
Ao sair da sala, desligue a luz.z.



Uma tabela para ter às mãos

Novos usos 
para objetos 
de todo dia

Expressões curiosas na Língua Portuguesa

CURIOSIDADE

Bolinho de 
chuva da tia Irene

Abobrinha ao creme de leite

LAZER E VARIEDADES
Março /2014

Profª Lucieli Neves 

Peras. Evita a constipação; 
previne o câncer; previne as trom-
boses AVC; ajuda a digestão.

Ananás. Fortalece os ossos; 
alivia a febre; ajuda a digestão; 
bloqueia a diarreia.

Ameixas. Tarda o envelhe-

cimento; evita constipação; esti-
mula a memória; baixa o coles-
terol; protege contra doença do 
coração.

Arroz. Protege o coração; 
combate o diabetes; previne pe-
dra nos rins; previne o câncer; 
previne as tromboses AVC.

Morango. Previne o câncer; 

Liberdade significa responsabilidade. É por isso que tanta gente tem medo dela.
George Bernard Shaw

protege o coração; estimula a 
memória; acalma o stress.

Batata doce. Protege a vi-
são; levanta a disposição; com-
bate o câncer; fortalece os ossos.

Tomate. Previne o câncer na 
próstata; previne o câncer; baixa 
o colesterol; protege o coração.

Nozes. Baixa o colesterol; 

Ingredientes 
2 ovos
1 xícara (chá) de açúcar (apro-
ximadamente)
1 colher (sobremesa) de pó 
Royal
2 xícaras (chá) de farinha de 
trigo
Modo de preparo: bata os 
ovos com o açúcar (não use 

Ingredientes 
2 colheres (sopa) de manteiga
1 cebola média picada
2 abobrinhas médias cortadas 
em cubos
sal a gosto
2 ovos batidos
1 lata de creme de leite
1 colher (sopa) de queijo par-
mesão ralado
1 colher (sopa) de farinha de 
rosca torrada
Modo de preparo: Em uma 
panela aqueça a manteiga 

O pica-pau não fica com dor de cabeça de tanto bi-
car as árvores?

Não, pois a cabeça dessa ave tem pequenas bolsas de ar 
que amortecem o impacto das batidas no crânio.

Por que a galinha não come o próprio ovo?
“Na verdade, a galinha irá comer qualquer coisa se estiver com fome”, 
afirma Tadeu Salles, veterinário da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul. “Inclusive o ovo que acabou de chocar”. Normalmente, 
as rações contêm fontes de proteína equivalentes à presente no ovo 
e outros nutrientes necessários ao desenvolvimento da galinha. É por 
isso que, bem alimentadas, elas não atacam os próprios ovos ou os 
das colegas de galinheiro.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Da pá virada: A origem do ditado é em relação ao instrumento, a 
pá. Quando a pá está virada para baixo, voltada para o solo, está 
inútil, abandonada, decorrentemente pelo homem vagabundo, ir-
responsável, parasita.

previne o câncer; estimula a me-
mória; melhora a disposição; pro-
tege contra doenças do coração.

Água. Ajuda a perder peso; 
previne o câncer; previne pedra 
nos rins; suaviza a pele.

Melancia. Previne o cân-
cer na próstata; promove a perda 
de peso; baixa o colesterol. Fim.

Amido de milho absorve 
gordura em tecidos de cor 

clara. Cubra a mancha com 
o amido e deixe por 15 a 30 
minutos. Retire o amido com 
o aspirador de pó.

5

CULINÁRIA

batedeira), junte a farinha e o 
fermento. Vá colocando o leite 
aos poucos até dar o ponto de 
pingar no óleo para fritura.
Atenção: não coloque o bo-
linho no óleo muito quente. 
Abaixe o fogo enquanto você 
coloca os bolinhos. Repita essa 
operação toda vez que for fritar 
novos bolinhos.

e refogue a cebola e as abo-
brinhas, mexendo para cozi-
nharem por igual. Acrescente 
o sal. Retire do fogo e colo-
que em um recipiente refratá-
rio. Bata os ovos, acrescente 
o creme de leite com soro e 
coloque sobre as abobrinhas. 
Salpique com a mistura de 
queijo ralado e a farinha de 
rosca. Leve ao forno médio 
preaquecido até a superfície 
ficar dourada, aproximada-
mente por 25 minutos.

Segredos culinários
Feijão
1. O feijão cozinhará em menos tempo se você der uma primeira fer-

vura por cinco minutos, depois escorrer e deixar cozinhar em nova água.
2. Se o feijão ficou muito salgado, adicione algumas folhas de cou-

ve. A couve absorverá o excesso de sal e dará um ótimo sabor ao feijão. 
3. Coloque o feijão de molho em água quente por 30 minutos 

antes do cozimento. Assim, ele cozinha mais rápido.

Dica do Poupinho
 Elimine, quando possível, a 

iluminação de áreas externas.
a 
s.
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Pedagogia instala Núcleo de Pesquisa

Dia 8 de março, em cerimô-
nia realizada no Câmpus Sede, 
o curso de Pedagogia das FIPA 

instalou junto ao 
Instituto Supe-
rior de Educação 
(ISE) e ao Centro 
de Estudos Edu-
cacionais Padre 
Albino (CEEPA) o 
Núcleo de Pes-
quisa em Peda-
gogia, que tem a 
coordenação da 
Profª Drª Sile-
ne Fontana e do 
a luno -moni to r 
André Aluize. 

O Coordenador Pedagógico 
das FIPA, Prof. Dr. Antonio Carlos 
de Araújo, abriu o evento falando 

sobre a importância de um Insti-
tuto Superior nas faculdades com 
cursos de Licenciatura e a dispo-
sição do ISE/CEEPA em apoiar a 
criação de novos núcleos de pes-
quisa para aqueles que demons-
trarem interesse, além dos investi-
mentos financeiros das FIPA para 
apoio à pesquisa. 

A Profª Drª Silene Fontana 
lembrou a intenção do curso, 
desde a sua criação, em formar 
pedagogos diferenciados. Em 
seguida o aluno-monitor André 
Aluize falou sobre a organiza-
ção do Núcleo.

O Núcleo de Pesquisa é uma 
extensão do ISE/CEEPA, que obje-

tiva o incentivo ao saber acadêmi-
co a partir de reflexões, diálogos e 
a construção de trabalhos, permi-
tindo que os alunos graduandos 
do curso possam ampliar seus es-
tudos na área acadêmica, visando 
que esses encontros de estudos 
sejam uma oportunidade de troca 
de vivências, experiências e uma 
possibilidade de construção do 
conhecimento por meio de estu-
dos contínuos e da pesquisa. 

Os encontros do Núcleo es-
tão agendados para 08 e 22 de 
março; 19 de abril; 24 de maio; 
14 de junho; 23 de agosto; 20 
de setembro; 18 de outubro e 22 
de novembro.

III Semana de Integração aos Calouros

Equipe Salmão vence a gincana Trabalho publicado em revista

Palestra comemora o Dia da Mulher
O curso de Pedagogia das 

FIPA promoveu de 11 a 14 de fe-
vereiro a III Semana de Integração 
aos Calouros que incluiu, entre 
outras atividades, apresentação 
do Câmpus Sede, visitas técnicas 
aos laboratórios e espaços de 
aprendizagem, espaços de convi-
vência, apresentação dos setores 
e funcionários. Houve, ainda, ati-
vidades lúdicas, culturais e sociais, 
como gincana, visita à Brinquedo-
teca, festa e piquenique.

De acordo com a Coordena-
dora do curso, Profª Drª Silene 
Fontana, o objetivo da gincana 

A Equipe Salmão foi campeã 
da III Semana de Integração, pro-
movida pelo curso de Pedagogia.

A última prova da gincana foi 
“É nóis no Face”, em que cada 
equipe elaborou um vídeo de 
divulgação da turma, postado 
na fanpage das FIPA. A Equipe 
Amarela teve o vídeo mais curti-

A Revista Brasileira de Pneumo-
logia, volume 40, Janeiro/Feve-
reiro, publicou o artigo “Um novo 
modelo experimental de enfisema 
induzido por fumaça de cigarro em 
ratos Wistar” (A new experimental 
model of cigarette smoke-induced 
emphysema in Wistar rats), trabalho 
sobre enfizema pulmonar desenvol-

Dia 10 de março, no Anfi-
teatro Padre Albino, às 19h30, 
o curso de Pedagogia das FIPA 
promoveu homenagem  ao Dia 
da Mulher, comemorado dia 8, 
com a palestra “Sexualidade fe-
minina - Uma viagem através dos 
tempos”, à cargo da psiquiatra 
Marina Toscano de Oliveira.

A palestra abordou assuntos 
relacionados à sexualidade des-
de a infância, citando situações 
que são naturais durante esse 
período, mas que necessitam de 
sensatez ao orientar a criança, 
sem riscos de gerar traumas em 
outras fases da vida. Ela falou 
sobre a importância do peda-
gogo não só conhecer e identi-

foi totalmente de integração e 
o de despertar a solidariedade 
e o compromisso dos alunos. 
O tema da Gincana foi “Amigo 
é coisa pra se guardar!” e cada 
equipe, composta por alunos 
dos três anos do curso, criou um 
nome e um lema de acordo com 
o tema.

Durante toda a Semana de 
Integração foi realizada a ativi-
dade filantrópica “Sou solidário”, 
em que as equipes arrecadaram 
5.571 fraldas descartáveis, doa-
das para a Pediatria do Hospital 
Padre Albino.

do e venceu a prova. No entan-
to, com a soma dos pontos de 
todas as outras provas, a Equipe 
Salmão foi a campeã e seus in-
tegrantes ganharão um ponto na 
média bimestral, além do ponto 
de participação na gincana, que 
os integrantes das demais equi-
pes também ganharão.

vido através de colaboração entre 
as FIPA e a UNESP de Assis.

O trabalho teve participação 
de Renan Cenize Guardia e Henri-
que Vivi Buzo, alunos do 6º ano, e 
dos professores Manzélio Cavazza-
na Júnior e Maria José de Oliveira 
Ribeiro Paes, do curso de Medicina 
das FIPA. 

ficar essas situações, mas tam-
bém aprender a como lidar com 
elas em sala de aula, uma vez 
que é natural que aconteçam. 
Durante a palestra, Drª Marina 
falou também sobre a sexualida-
de na fase adulta, respondendo 
as perguntas frequentes sobre o 
assunto e esclarecendo mitos e 
curiosidades sobre o assunto. 

Drª Marina Toscano de Oli-
veira é médica pela Faculdade 
de Ciências Médicas de Santos, 
com Especialização em Psiquia-
tria pelo Serviço de Saúde “Dr. 
Cândido Ferreira”, Psiquiatria 
da Infância e Adolescência pela 
Unifesp e docente de Psiquiatria 
do curso de Medicina das FIPA.

Prof. Dr. Toninho Araújo e Profª Drª Silene Fontana falam 
no lançamento do Núcleo de Pesquisa.

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

Alunos com as fraldas arrecadadas e doadas ao Hospital Padre Albino.

Drª Marina é psiquiatra e docente do curso de Medicina das FIPA.

Dica do Poupinho
 Limpe regularmente paredes, 

janelas, pisos e forros.
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Hospitais recepcionam internos da Medicina
o regulamento do internato. Na 
sequência, a Coordenadora do 
curso de Medicina, Profª Drª Te-
rezinha Soares Biscegli, cumpri-
mentou os alunos.

O presidente da Diretoria 
Administrativa da Fundação, Dr. 
José Carlos Rodrigues Amarante, 
presidiu a sessão solene e expla-
nou sobre a importância do aten-
dimento prestado aos munícipes 
de Catanduva e região. 

Os hospitais reuniram uma 
equipe multidisciplinar composta 

Os hospitais Emílio 
Carlos e Padre Albino re-
cepcionaram os alunos 
do quinto e sexto anos 
do curso de Medicina 
das FIPA no último dia 3 
de fevereiro, a partir das 
8h, no Anfiteatro Padre 
Albino.

O Coordenador do 
Internato, Prof. Dr. Ri-
cardo Alessandro Teixei-
ra Gonsaga, abordou 
o projeto pedagógico e 

por representantes do Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar, 
Serviço Especializado em Enge-
nharia de Segurança e em Me-
dicina do Trabalho, Enfermagem, 
Qualidade, Hotelaria, Humaniza-
ção e Ouvidoria para a apresenta-
ção das áreas e o esclarecimento 
de possíveis dúvidas relacionadas 
ao ambiente hospitalar.

Os estudantes receberam do 
Grupo de Trabalho de Humaniza-
ção um mimo oferecido pelos Hos-
pitais da Fundação Padre Albino.

 

Gincana benefi cia o Hospital Padre Albino

PAS realiza ação comemorativa

Diabetes é tema de palestra no “Emílio Carlos”

Hospitais sorteiam gratifi cação entre
os colaboradores homenageados

Padre Albino Saúde recepciona a nova 
turma da Medicina Preventiva

Os alunos do primeiro, se-
gundo e terceiro anos do curso 
de Pedagogia das FIPA arreca-
daram 5.571 unidades de fral-
das descartáveis na Gincana de 
Integração realizada no início de 

A Administração, em parceria 
com o Departamento de Recursos 
Humanos, o Serviço da Qualida-
de e o Grupo de Trabalho de Hu-
manização dos hospitais da Fun-
dação, sorteou no último mês de 
fevereiro, entre os colaboradores 
participantes do projeto Homena-
geado do Mês, gratificações para 
a área assistencial, administrativa 
e de apoio.

Rita de Cássia de Lima, do 
PABX, Paulo Henrique Lobo da Sil-
va, da Radiologia, e Clébia Anto-
nia Bucalon Brachi, do Berçário e 
Centro Obstétrico, foram os con-
templados no Hospital Padre Albi-

O Padre Albino Saúde/PAS 
reiniciou a Medicina Preventiva no 
último dia 26 de fevereiro. Com o 
objetivo de apresentar os serviços 
oferecidos, a operadora de saúde 
reuniu os beneficiários do PAS e 
os profissionais das áreas de en-
fermagem, medicina, fisioterapia, 
educação física, nutrição, serviço 
social e psicologia.

A Medicina Preventiva do PAS 
conta com uma equipe multidisci-
plinar que auxilia os clientes inscritos 
no programa através de orientação 

2014. No último dia 18 
de fevereiro, os produ-
tos foram doados ao 
Hospital Padre Albino.  
A professora Dirce Apa-
recida Gimenez repre-
sentou os estudantes.

Os produtos bene-
ficiarão os clientes de 
Catanduva e região in-
ternados pelo Sistema 
Único de Saúde/SUS.

Em nome da Direto-
ria da Fundação Padre Albino, a 
Administração e o Comitê Gestor 
dos hospitais da Fundação agra-
decem e parabenizam pela inicia-
tiva.

O Padre Albino Saúde/PAS 
realizou nos dias 11 e 13 de mar-
ço uma ação comemorativa em 
homenagem ao Dia Internacional 

A Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes/CIPA do 
Hospital Emílio Carlos promoveu 
palestra no dia 28 de fevereiro 
na sala de espera da Ortopedia.     
A especialista em endocrinologia, 
Dra. Eliana Gabas, abordou o 
tema “Diabetes”. Após a apre-
sentação, a médica respondeu 
às perguntas dos colaboradores 
presentes.

no. Já no Hospital Emílio Carlos 
os homenageados sorteados fo-
ram Gustavo Barbujane Fuser, do 
Setor de Transporte, Maria Rita C. 
G. Bonfim, do C2 Impar, e a escri-
turária da UTI, Margarida Verginia 
Bordignão.

Periodicamente, as lideranças 
indicam um nome por setor com 
base no desempenho do cola-
borador nas avaliações mensais 
que seguem a política de recursos 
humanos e os clientes internos e 
externos podem conhecer o cola-
borador homenageado de cada 
setor por meio do Jornal da Fun-
dação Padre Albino.

médica, palestra e trabalho 
em grupo com a finalidade 
de controlar doenças pré-
-diagnosticadas.

Os grupos da Medi-
cina Preventiva realizam 
as suas atividades de 
segunda e quarta-feira, 
das 18h30 às 20h30, 
terça e quinta-feira, das 
7h15 às 9h15, e de ter-
ça e quinta-feira, das 

18h30 às 20h30.
A Medicina Preventiva está lo-

calizada em novo endereço, na 
Rua Pernambuco, 21. Mais infor-
mações podem ser obtidas por 
meio do contato 17 – 3311.3732.

Dentro da linha de cuidados 
da Medicina Preventiva, o pla-
no também ministrará cursos de 
gestantes e obesidade infantil. Os 
interessados podem efetuar ins-
crição gratuitamente na sede do 
PAS, na Rua Maranhão, 1137, 
Centro, em Catanduva.

Equipe multidisciplinar dos hospitais apresentaram 
as áreas e esclareceram possíveis dúvidas.

Comunicação/HPAComunicação/HPA

A Medicina Preventiva auxilia os clientes através de 
orientação médica, palestra e trabalho em grupo.

da Mulher, celebrado 
no dia 8 de março. Na 
ocasião, o plano em 
parceria com o Senac 
Catanduva ofereceu 
atividades de promoção 
da saúde da mulher.  

As clientes e as co-
laboradoras puderam 
realizar sessões de 
massoterapia e estética 

facial. Além disso, as mulheres 
presentes receberam um cartão 
com um mimo.

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Equipe multidisciplinar do HPA recebe a doação

Sessões de Massoterapia.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas 

e demais aparelhos de iluminação.
as 



As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) destinaram ao 
Recanto Monsenhor Albino os 
371 quilos de alimentos arre-
cadados nas Coletas Solidárias 
realizadas nos dias 03 e 10 de 
fevereiro, nas aulas inaugurais de 
recepção aos alunos ingressantes 
de 2014 dos seus oito cursos.

De acordo com a Coordena-
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Faculdade da Terceira Idade inicia suas aulas
Dia 11 março, no Câmpus 

Sede, o curso de Educação Física 
das Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) iniciou as aulas 
da Faculdade da Terceira Idade, 
programa oferecido pelo curso. 

As alunas foram recepciona-
das pelo Diretor Geral das FIPA, 
Dr. Nelson Jimenes, e pelo Coor-
denador do curso de Educação 
Física/Licenciatura, Prof. José 
(Zeca) Cione Neto, que discur-
saram sobre a importância desse 
Programa para as FIPA e o orgu-
lho de ter alunas e colaborado-
res tão interessados e motivados 
para levá-lo adiante.

Em seguida, a Coordenado-

ra da Faculdade da Terceira Ida-
de, Profª Ms. Luciana de Souza 
Cione Basto, ministrou a aula 
inaugural, que teve por tema 
“Recomeçar”, quando lembrou 
o objetivo do Programa e o seu 
retorno à coordenação. Profª Lu-
ciana foi a primeira Coordena-
dora da Faculdade da Terceira 
Idade, em 1999.

As aulas acontecem às ter-
ças e quintas feiras, das 14h00 
às 17h00, no Câmpus Sede das 
FIPA, na Rua dos Estudantes, 
225, Parque Iracema, Hospital 
Emílio Carlos. As pessoas inte-
ressadas devem procurar a Se-
cretaria do curso para inscrição.O Diretor Geral das FIPA, Dr. Nelson Jimenes, recepcionou as alunas.

FIPA doa alimentos arrecadados na 
recepção a alunos ingressantes
ao Recanto Monsenhor Albino

ção do NAE - Núcleo 
de Apoio ao Estudante 
das FIPA, foram arre-
cadados 91 quilos de 
açúcar, 84 quilos de 
feijão, 62 quilos de 
macarrão, 2 quilos e 
meio de café, 12 quilos 
de sal, 8 litros de leite, 
24 quilos de arroz, 59 
quilos de farinha, um 
quilo e meio de farinha 
de mandioca, 30 litros 
de óleo, 27 quilos de 

fubá, duas caixas de chá, 03 pa-
cotes de massa para lasanha, 04 
sachês de extrato de tomate, um 
pacote de mistura para bolo e 2 
dois pacotes de biscoitos.

A direção do Recanto Mon-
senhor Albino agradeceu às FIPA 
pela doação, que vai beneficiar 
os 54 idosos atendidos, de am-
bos os sexos.

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Os cursos de Bacharelado e 
Licenciatura em Educação Física 
das FIPA promoveram dia 13 de 
março, às 21 horas, no Câmpus 
Sede, a palestra “Perspectivas e 
regulamentação do profissional 
de Educação Física”, ministra-
da pelo Prof. Antonio Lourival 
Lourenço, Conselheiro do CREF-
-SP/04 (Conselho Regional de 
Educação Física de São Paulo).

O Prof. Ms. Igor Augusto 
Braz, Coordenador do Bacha-
relado, informou que a palestra 
foi ministrada para 140 alunos 
do primeiro ano dos dois cursos 

O Núcleo de Apoio ao Es-
tudante (NAE) das Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA), 
através do Apoio Financeiro, in-
forma que até 13 de abril será 
disponibilizado no site www.fipa.
com.br um sistema de cadastro 
socioeconômico para os alunos 
que pretendem financiar seus es-
tudos com o FIES – Financiamen-
to Estudantil. 

A Tesouraria Geral das FIPA 
informa que através dos dados 

O curso de Direito das FIPA pro-
moveu de 25 de fevereiro a 05 de 
março último seleção para estágio 
no CEPRAJUR (Centro de Prática Ju-
rídica) para alunos que frequentam 
o terceiro, quarto e quinto anos do 
curso. O estágio é realizado no Es-
critório Jurídico, localizado no Solo 
Sagrado, em Catanduva.

A seleção, realizada no dia 10 
de março, no Câmpus São Fran-
cisco, teve por objetivo preencher 
três bolsas de estudo parciais aos 
alunos, oferecidas pelas FIPA, que 
com esse projeto cumpre com 
sua missão de oferecer um ensino 
de qualidade, além de direcionar 
o resultado de suas atividades à 
comunidade catanduvense. Os 
alunos selecionados para bolsas 
são Gabriela de Souza Ferreira, 

Educação Física promove palestra 
sobre perspectivas e regulamentação 

da profi ssão
NAE disponibiliza cadastro 

socioeconômico para o FIES 

Direito seleciona estagiários 
para o CEPRAJUR

e faz parte da disciplina “Introdu-
ção à Educação Física”, ofertada 
no primeiro semestre do curso 
de Bacharelado e ministrada por 
ele. “A palestra oportunizou ao 
graduando uma compreensão do 
campo de trabalho do bacharel 
em Educação Física e introdu-
ziu temas como moral e ética na 
atuação profissional, perspectivas 
da profissão, regulamentação do 
profissional e mercado de traba-
lho”, explicou Prof. Igor.

O Prof. Ms. Américo Riccardi 
Vaccari Lourenço colaborou com 
a organização da palestra.

fornecidos pelos alunos interessa-
dos cadastrados no sistema será 
possível realizar análise de limite 
dos recursos financeiros da insti-
tuição para o FIES. “Este cadas-
tro no site das FIPA tem apenas 
a finalidade de análise de dados 
e de disponibilidade de recursos 
financeiros” ressalta a Tesouraria.

Para esclarecimento de dúvi-
das, o aluno poderá entrar em 
contato com o NAE através do 
email nae@fipa.com.br

 

Talles Henrique de Godoi e Suza-
na Isique Dossi de Andrade.

Em parceria com a Associa-
ção Pão Nosso, presidida pelo 
Padre Osvaldo, da Paróquia Ima-
culada Conceição, o Escritório 
presta serviços de assistência jurí-
dica à população carente daque-
la região da cidade, oferecendo 
orientação preventiva para as de-
mandas de natureza jurídica. No 
ano de 2013 foram 405 atendi-
mentos efetuados pelos estagiá-
rios, orientados pela professora 
do curso, Drª Beatriz Trigo.

O Escritório de Assistência Ju-
rídica, anexo à Paróquia Imacula-
da Conceição, localiza-se na Rua 
São Leopoldo nº 80, no bairro 
Bom Pastor, funcionando em ho-
rário comercial.

DivulgaçãoDivulgação

Os alimentos vão beneficiar os idosos atendi-
dos no Recanto.

Dica do Poupinho
 Use luz natural de janelas 

sempre que possível.
s 



No dia 13 de março, no Cen-
tro Recreativo Cultural Mauro de 
Moura, sede da Coordenadoria 
Municipal da Inclusão Social, as 
alunas Josiane Novaes Franco, 
Leonice Nazaré de Oliveira, Rita 
de Cássia Maldonado Conceição 
e Tatiane Colombo Carecho, da 
4ª série do curso de Enfermagem 
das FIPA, participaram da “Sema-
na da Mulher”, promovida de 10 
a 14 de março pela Prefeitura de 
Catanduva, através das Secreta-

O AME Catanduva, sob ges-
tão da Fundação Padre Albino, 
através do seu Centro Integrado 
de Humanização (CIH), come-
morou o Dia Internacional da 
Mulher no dia 07 de março.

A gerente administrativa do 
AME, Renata Rocha Bugatti, dis-
se que o objetivo da comemora-
ção foi conscientizar as mulhe-
res, clientes internas e externas 
do AME Catanduva, sobre a 
importância do dia, bem como 
trazer conhecimento de suas lu-
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Administração inicia projetos de responsabilidade social
O curso de Administração das 

FIPA iniciou neste mês de março 
seus projetos de responsabilida-
de social Informática para defi-

cientes visuais, O ABC da infor-
mática para adultos, O bê-a-bá 
da informática para Bombeiros 
Mirins, em parceria com o Cor-

po de Bombeiros de Catanduva 
e o Educandário São José, e In-
formática inclusiva para crianças 
– Projeto Cipó, em parceria com 
o Educandário São José. Todos 
tiveram suas vagas preenchidas.

De acordo com o Prof. Ms. 
Marcílio Antônio Bortoluci, Co-
ordenador de Extensão do cur-
so de Administração, o GDP 
- Grupo de Desenvolvimento 
Profissional, cujos participantes, 
pertencentes às FIPA, foram se-
lecionados dia 15 de março, já 

Enfermagem participa da Semana 
da Mulher do município

AME Catanduva comemora o 
Dia Internacional da Mulher

rias da Cultura e da Saúde.
No evento, que reuniu ações 

gratuitas em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, as 
alunas realizaram 90 atendimen-
tos - testes de glicosimetria capi-
lar e aferição da pressão arterial. 

A atividade fez parte da disci-
plina Estágio Supervisionado em 
Saúde Coletiva, coordenada pela 
Profª Ms. Maristela Aparecida 
Magri Magagnini, que acompa-
nhou as alunas durante o evento.

tas, reivindicações e conquistas.
Durante todo o dia, nas tele-

visões das recepções de espera, 
foi exibido vídeo em comemora-
ção a data. Às 13h30, na sala 
de espera central, a psicóloga 
do RH da Fundação Padre Albi-
no, Luciana Cristina Calza, fez a 
palestra História da mulher e sua 
importância. As mulheres pre-
sentes receberam folheto com 
mensagem pelo dia, botão de 
rosa e após a palestra participa-
ram de um café.

A FAECA Jr., empresa de con-
sultoria do curso de Administra-
ção das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA), promove, dia 
5 de abril próximo, das 13 às 17 
horas, no Câmpus São Francis-
co, um curso de Comportamento 
Profissional.

O curso será ministrado pelo 
Prof. Paulo Marques, Gerente 
de Recursos Humanos há mais 
de 10 anos, e terá como temas 
abordados o comportamento 
empresarial, o comportamento 
em entrevista e a preparação de 
currículo.

O curso tem como objetivo 
fornecer aos participantes os con-
ceitos básicos e indispensáveis de 
como se comportar no meio em-
presarial. A inscrição para o pú-
blico externo é R$ 40,00; alunos 
do curso de Administração das 
FIPA pagam R$ 30,00.

FAECA JUNIOR programa cursos 
para abril e maio

Calculadora HP 12C

No dia 17 de maio, das 8 
às 17 horas, a FAECA Jr. realiza 
curso de HP-12C, Módulo Bási-
co, com aplicações em Finanças 
e Estatística, que será ministrado 
pelo Prof. Nilson Mozas Olivares.

No dia 24 de maio, das 8 às 
17 horas, o curso será de HP-
-12C Módulo Avançado, com 
Aplicações em Finanças e Esta-
tística, também ministrado pelo 
Prof. Nilson Mozas Olivares.

Para os dois cursos, público 
externo paga R$ 50,00 a inscri-
ção e alunos do curso de Admi-
nistração, R$ 40,00. As inscri-
ções devem ser feitas na FAECA 
Jr., no Câmpus São Francisco 
das FIPA, na Rua Seminário, 281, 
São Francisco, em Catanduva. 
Informações pelo telefone 3311-
4800. 

DivulgaçãoDivulgação

As alunas também aferiram a pressão arterial das mulheres presentes.

DivulgaçãoDivulgação

As mulheres presentes ganharam botões de rosa com mensagem.

iniciou suas atividades.
Segundo Prof. Marcílio, ainda, 

a Faeca Junior, empresa de con-
sultoria, continua em pleno fun-
cionamento com sua prestação de 
serviços para Catanduva e região. 
No dia 25 de março, às 19h30, 
houve o evento-debate sobre Di-
reitos Humanos, relações etnico-
-raciais e cidadania, organizado 
pela Profª Maria Tereza de França 
Roland, cujos temas debatidos fo-
ram a Copa do mundo de futebol 
no Brasil e as eleições de 2014.

Os alunos do projeto “Bombeiros Mirins” também têm aula de primeiros socorros.

DivulgaçãoDivulgação

Dica do Poupinho
 Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando 
apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.

o 
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405
Fones: 3523 2223 - 3522 4429

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

CARDIOLOGIA
•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. 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: 3525 2556 - 3522 7601

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. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179

CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830
Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791

•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

ELETROCARDIOGRAFIA
•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 CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

GASTROENTEROLOGIA
ENDOSCOPIA

•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959 - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3524 1718

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

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

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

NEUROLOGIA CLÍNICA
(adulta e infantil) 

Eletroencefalografia 
computadorizada e mapeamento 
cerebral, eletroneuromiografia e 

potenciais evocados audivo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•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
•Drª Simone Mayra Fernandes
Rua Maranhão, 1909 - Fone: 3522 6060

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. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3525 3139
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•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. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263

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

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Ceará, 847
Fones: 3525 2549 - 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

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 Natal, 453 - Fone: 3521 7791

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS

•Drª Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•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 Natal, 453 - Fone: 3521 7791

REUMATOLOGIA
•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870

UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº

GUIA MÉDICO

Dia 15 de março, às 9h30, no 
Câmpus São Francisco, o curso 
de Administração fez a seleção 
dos participantes do primeiro se-
mestre do Grupo de Desenvolvi-
mento Profissional (GDP), Módulo 
Básico. O projeto disponibiliza 25 
vagas para alunos daquele curso.

O GDP é um treinamento de 
habilidades sociais para o trabalho 
e tem por objetivo desenvolver ha-
bilidades interpessoais dos partici-
pantes, a fim de promover relações 
saudáveis e produtivas, além de 

GDP faz seleção para 2014
despertá-los para suas potenciali-
dades e novas formas de atuação 
frente às demandas empresariais. 

Segundo a Coordenadora do 
projeto, Profª Cristiane Paschoa 
Amaral, entre as habilidades mais 
valorizadas pelo mercado de tra-
balho, atualmente, encontram-se 
a capacidade de gerenciar equi-
pes de trabalho, liderar, comuni-
car-se bem e mediar conflitos.

Neste ano o GDP completa 
11 anos. A participação no pro-
jeto é gratuita. 

Dica do Poupinho
 Remova para próximo às janelas setores de trabalho 

que requerem níveis elevados de iluminação.
ho 
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Medicina recebe médicos residentes
A Comissão de Re-

sidência Médica (CO-
REME) do curso de Me-
dicina das Faculdades 
Integradas Padre Albino 
(FIPA) recepcionou, no 
dia 06 de março, numa 
das salas de aula do cur-
so, os médicos que irão 
cursar Residência Médi-
ca nos hospitais Padre 
Albino e Emílio Carlos 
nos próximos anos.

Os médicos, aprova-
dos em concurso unifi-
cado do SUS promovido 
pela Secretaria de Es-
tado da Saúde em de-
zembro passado, farão 

Residência nas especialidades de 
Clínica Médica, Cirurgia Geral, 
Pediatria, Ginecologia e Obstetrí-
cia, Ortopedia, Cirurgia Plástica, 
Radiologia, Anestesiologia, Me-
dicina Intensiva Adulta, Medicina 
Intensiva Pediátrica, Neonatolo-
gia e Cirurgia do Trauma.

A recepção aos Residentes 
contou com a participação da 
Comissão de Residência Médica, 
da Direção Geral das FIPA, da 
Administração dos hospitais Pa-
dre Albino e Emílio Carlos e dos 
Coordenadores e Supervisores 
das Áreas de Ensino.

Dr. Jorge Valiatti, Coordena-
dor da Residência Médica, Dr. 
Nélson Jimenes, Diretor Geral 

das FIPA, Drª Terezinha Soares 
Biscegli, Coordenadora do cur-
so de Medicina, e Rogério Bar-
tkevicius, Administrador hospita-
lar, falaram sobre as instituições 
Fundação Padre Albino, FIPA e 
hospitais e deram boas vindas 
aos médicos. O Prof. Dr. Antonio 
Carlos de Araújo, Coordenador 
Pedagógico das FIPA, também 
estava presente.

A seguir Dr. Valiatti apresentou 
os docentes responsáveis pelas 
áreas presentes. Os novos resi-
dentes vieram de diversos Estados, 
tais como São Paulo, Mato Gros-
so, Acre, Minas Gerais, Goiás, 
Distrito Federal, Pernambuco, 
Ceará, Roraima e Piauí.

Dr. Valiatti, responsável pela COREME, dá instruções 
aos Residentes

DivulgaçãoDivulgação

Os três cursos de Pós-Gra-
duação oferecidos pelas Facul-
dades Integradas Padre Albino 
(FIPA) neste ano de 2014 come-
çam na primeira semana de abril. 
Dois cursos são na área de Admi-
nistração e um na de Pedagogia.

Na área de Pedagogia o curso 
é “Saberes e práticas em Educação 
Infantil e Alfabetização”, destinado 
a professores, educadores, psicó-
logos, pedagogos e profissionais 
de áreas afins. Semipresencial, o 
curso tem a duração de 360 horas, 
mais a monografia.

Na área de Administração, os 
cursos são Controladoria contábil 

O cursinho preparatório Sala 
Extra, atividade de extensão do 
curso de Medicina das Facul-
dades Integradas Padre Albino 
(FIPA), realizou dia 08 de março, 
às 14h00, no Câmpus Sede, o 
processo seletivo para o ano letivo 
de 2014. A relação dos 80 apro-
vados foi divulgada no dia 10.

A Coordenação informou que 
235 pessoas se inscreveram para 
a prova, com o comparecimento 
de 155 inscritos. Os aprovados fi-
zeram matrícula nos dias 12 e 13 
e as aulas tiveram início no dia 17, 
às 19h00, no Campus Sede.

Cursos de Pós-Graduação começam em abril Sala Extra realiza processo 
seletivo e inicia aulase Gestão financeira, para adminis-

tradores, contadores, economistas, 
diretores, gestores, consultores 
empresariais e profissionais das 
áreas afins e Gestão estratégica 
de pessoas e marketing, destinado 
a administradores, publicitários, 
gestores, diretores, consultores em-
presariais e profissionais das áreas 
afins. Os dois cursos são semipre-
senciais, sendo que o primeiro tem 
a duração de 380 horas, mais a 
monografia, e o segundo de 372 
horas, mais a monografia.

Interessados em mais infor-
mações devem ligar para (17) 
3311.4800.

O cursinho, totalmente gratui-
to e instalado no campus sede das 
FIPA, no Hospital Emílio Carlos, é 
dirigido a alunos ou ex-alunos do 
ensino médio da rede pública ou 
de bolsistas de escolas particulares, 
que pretendem concorrer a vestibu-
lares. Os professores do Sala Extra 
são todos acadêmicos de Medicina 
das FIPA e trabalham como volun-
tários no projeto.

O Sala Extra é uma parceria en-
tre o curso de Medicina, as FIPA, o 
Centro Acadêmico Emílio Ribas, a 
Fundação Padre Albino e a Secreta-
ria de Educação de Catanduva.

A banda The Gambiarras foi 
a vencedora do V FEMUCA – 
Festival de Música de Catanduva 
realizado dia 23 de fevereiro, às 
14h45, no Teatro Municipal Aniz 
Pachá, promovido pelo o L.I.E.U. 
(Local de Integração e Expressão 
Universitária) do curso de Medici-
na das FIPA. Em segundo lugar fi-
cou a banda N-Way e em terceiro 
a banda 20 Eyes.

O festival foi iniciado com a 
apresentação da banda Jaritt, com-

The Gambiarras vence o V FEMUCA
posta pelos jurados, músi-
cos integrantes do Instituto 
Thales Wesley da cidade de 
Franca/SP. Em seguida as 
doze bandas competidoras 
se apresentaram em ordem 
determinada por sorteio. 
Ao final, enquanto os jura-
dos deliberavam, se apre-
sentaram as bandas BIVS, 

ganhadora do IV FEMUCA, 335 
Organ Trio e The Wizards.

Os organizadores do festival in-
formaram que 540 pessoas presti-
giaram o evento e foram arrecada-
dos mais de 400 kg de alimentos, 
doados ao Fundo Social de Solida-
riedade do município. O FEMUCA 
teve o apoio do NAE (Núcleo de 
Apoio ao Estudante) das FIPA, da 
Secretaria Municipal de Cultura e 
da Associação Dell’arte, entre ou-
tros patrocinadores.

DivulgaçãoDivulgação

O FEMUCA arrecadou 400 quilos de alimentos.

Dia 13 de março, durante as 
aulas da disciplina “Curiosidades 
científicas” da EE Dr. Nestor Sam-
paio Bittencourt, de Catanduva, 
os alunos do 1º ano do curso de 
Licenciatura em Educação Física 
das FIPA desenvolveram ativida-
des de avaliação das capacida-

Movimento com ciência

des físicas, como continuidade 
do projeto “Movimento com ciên-
cia”, sob a responsabilidade do 
Prof. Ademir Testa Junior.

A atividade teve por objetivo 
estimular os jovens a reconhece-
rem a coleta de dados como uma 
das etapas de pesquisa.

DivulgaçãoDivulgação

Foram  desenvolvidas atividades de avaliação das capacidades físicas.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários, 

procure concentrá-los em um só local.
os, 
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Senador Aloysio Nunes inaugura ala com novas salas de aula nas FIPA
Dr. Nélson Jimenes, disseram da 
alegria de ter o senador Aloysio 
novamente na Fundação e lem-
braram que em 1999 o pai do 
senador, Dr. Aloysio Nunes Ferrei-
ra, veio receber o primeiro Troféu 
Monsenhor Albino, outorgado ao 
Dr. Aloysio Nunes Ferreira Filho, 
que não pode vir recebê-lo, e que 
a situação se invertia: o senador 
representava o seu saudoso pai, 
agora homenageado.

Disseram que a obra não era 
vultosa, mas necessária para a 
oferta de cursos superiores aos 
jovens de Catanduva, que não 
precisam mais se deslocar para 
estudar fora. Ressaltaram que a 
homenagem era merecida, rece-
bida pelo senador por extensão, 
que jamais se esqueceu da Fun-
dação Padre Albino, que muito 
luta para se manter em pé.

O prefeito Geraldo Vinholi 

O senador Aloysio Nunes Fer-
reira Filho (PSDB) inaugurou, dia 
14 de março, às 11 horas, ala com 
novas salas de aula nas Faculda-
des Integradas Padre Albino (FIPA). 
A ala tem o nome de “Dr. Aloysio 
Nunes Ferreira”, pai do senador.

As FIPA construíram quatro 
novas salas de aula no Câmpus 
Sede para atender aos cursos de 
Biomedicina e Educação Física. 
Duas salas possuem capacidade 
para acomodar até 100 alunos 
e as outras duas, 64. Elas são 
climatizadas, dotadas de sistema 
áudio visual, iluminação natural 
e artificial e possuem carteiras 
estofadas. O corredor da área 
externa das salas também foi re-
formado.

O presidente da Diretoria 
Administrativa da Fundação, Dr. 
José Carlos Rodrigues Amaran-
te, e o Diretor Geral das FIPA, 

falou sobre a atuação do sena-
dor, da satisfação de recebê-lo 
em Catanduva, da justa homena-
gem ao pai e pediu gestões jun-
to ao governador Alckmin para 
a liberação de recursos para a 
ampliação do Hospital Padre Al-
bino. “Estamos nos esforçando, 
pessoalmente, com o governa-
dor Geraldo Alckmin e gostaria 
que o senador também pudesse 
levar ao conhecimento dele essa 
nossa intenção. Temos uma preo-
cupação latente com o aumento 
da oferta do número de leitos, 
já que Catanduva atende, por 
mês, 300 mil pacientes de todas 
as cidades da região”, destacou 
o prefeito. O plano contempla a 
construção de um novo bloco no 
Hospital Padre Albino, com previ-
são inicial de investimento de R$ 
16 milhões.

O senador recebeu de forma 

positiva a missão. “O prefeito 
Geraldo Vinholi tem uma visão 
diferenciada no que diz respeito 
ao tratamento junto das pessoas 
e vamos brigar por esse pedido”, 
disse.

O vereador Dr. José Alfredo 
Luiz Jorge também falou sobre a 
homenagem em nome da Câma-
ra Municipal.

O Senador Aloysio Nunes Fer-
reira Filho disse que aquela era 
uma manhã emocionante e co-
movente. Falou de seu pai, que 
gostava muito da vida pública, 
lembrou que ele sempre esteve 
presente em sua vida e que foi 
por intermédio dele e da sua ex-
tensa rede de amigos que iniciou 
sua vida política.

O Pe. Francisco Adão da Sil-
va, capelão dos hospitais da Fun-
dação, procedeu a bênção das 
instalações.

Dr. Aloysio Nunes Ferreira 
Dr. Aloysio Nunes Ferreira nasceu em Niterói, em 12 de outubro de 1914. Morou em Rio 

Preto desde que o pai, Luiz Nunes Ferreira, jurista e professor, mudou-se para aquela cidade.
Ex-vereador em Rio Preto e duas vezes deputado estadual, Dr. Aloysio era advogado 

formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Advogou durante 20 anos 
em Rio Preto, elegendo-se vereador em 1952. Interrompeu o mandato para candidatar-
-se a deputado estadual em 54, reeleito em 58. Foi autor do projeto de lei que criou a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (Fafi, atual Ibilce/Unesp). Integrou a comissão da 
Divisão Administrativa e Judiciária do Estado e é autor dos projetos de lei que criaram os 
municípios de Bady Bassitt, Jaci, Mendonça e Barbosa, além de outras funções. A família 
é de advogados e políticos. Seu pai, Luiz Nunes Ferreira, foi chefe de polícia em Niterói, 
vereador e presidente da Câmara em Jacareí e o primeiro presidente da OAB/Rio Preto.

Elegante, vaidoso e alegre, sempre vestido com impecáveis terno e gravata, não gostava de 
revelar a idade e era notório pelos modos corteses. Na sua carreira como advogado e depu-
tado destacou-se pelo talento político, habilidade nos relacionamentos e oratória reconhecida.

De seu casamento com dona Nice Beolchi Nunes Ferreira, ele deixou seis filhos: José Luiz 
e Luiz Roberto, empresários, Célia, advogada, Maria Cecília e Heloísa, donas-de-casa, e Aloysio Filho. Faleceu em 27 de março de 2003.
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