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O governador Geraldo Alckmin, por meio da Secretaria da Saú-
de, liberou, no úl  mo dia 14 de março, R$ 94 milhões extras para 
Santas Casas e hospitais fi lantrópicos do Estado. Os hospitais da 
Fundação Padre Albino vão receber cerca de R$ 714 mil durante o 
primeiro semestre. Página 09.

A Fundação Padre Albino foi recebida pelo Secretário estadual 
da Saúde, Giovanni Guido Cerri, dia 2 de março, para tratar de 
assuntos relacionados ao setor. Página 09.

O curso de Direito das FIPA realizou dia 11 de março um de-
bate entre os juristas italianos Drª Aurora Anselmo e Dr. Aurélio 
Romanelli sobre o tema Organização jurídica italiana e aspectos 
profi ssionais do direito na Itália. Página 07.

Ano 2070. Acabo de completar 50 anos, mas a minha apa-
rência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque 
bebo pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Página 04.

O cursinho preparatório Sala Extra recebeu 283 inscrições para 
o seu processo sele  vo de 2011. Foi o maior número de inscritos 
já registrado desde o início do cursinho. Página 06.

Dia 24 de fevereiro, durante reunião na Associação Comercial 
e Empresarial de Catanduva, o presidente da Diretoria Adminis-
tra  va da Fundação, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, apresentou 
ao deputado federal Cândido Vaccarezza, líder do governo Dilma 
Rousseff  na Câmara, as ações realizadas pela ins  tuição na área 
da saúde em prol da população da cidade e região. Página 09.

Hospitais recebem recursos 
do Pró-Santas Casas

Fundação se reúne com o
Secretário Estadual da Saúde 

Direito promove debate 
com juristas italianos

O professor de Direito Penal do curso de Direito das FIPA, Dr. Plí-
nio Antônio Bri  o Gen  l, é coautor do livro Crimes contra a dignida-
de sexual, que acaba de ser lançado pela Editora Saraiva. Página 07.

Professor é coautor de livro 
sobre Código Penal

Carta escrita no ano 2070

Sala Extra tem recorde de inscritos 
no processo seletivo 2011

Fundação se encontra com o líder 
do Governo Dilma Rousseff

Campanha das FIPA 

Alunos da Administração ganham netbooks nos 2 sorteios
Os alunos do curso de Administração aderiram em massa 

à campanha “Pague em dia e concorra a prêmios”, promovi-
da pelas Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA). Nos dois 
sorteios já realizados, em fevereiro e março, referentes ao 
pagamento das mensalidades de janeiro e fevereiro, quatro 
alunos do curso foram contemplados. Úl  ma página.

Comissão de Fiscalização acompanha todos os sorteios

Debate lotou o auditório do Campus I

237 candidatos disputaram as 80 vagas do cursinho
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8 de Março, “Dia 
Internacional da 
Mulher”. Uma data 
que, definitivamen-
te, deveria ser lem-
brada todos os dias 
com respeito e cari-
nho.

São as mulheres 
que, com sua força 
virtuosa, dedicam-

-se dia e noite para os filhos e ainda reser-
vam um tempinho livre para compartilhar, 
com os maridos, momentos de alegria (ou 
de tristeza, pois as horas difíceis também 
são inevitáveis).

Nos diversos setores da Fundação Pa-
dre Albino, por exemplo, percebe-se a im-
portância das mulheres na organização, 
orientação, dedicação e trabalho para com 
os pacientes ou clientes. Com o semblan-
te pacífico e a luz que vem de dentro, elas 

O resfriado escorre quando o corpo não chora.
A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições.
O estômago arde quando as raivas não conseguem sair.
O diabetes invade quando a solidão dói.
O corpo engorda quando a insatisfação aperta.
A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam.
O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar.
A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável.
As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas.
O peito aperta quando o orgulho escraviza.
O coração infarta quando chega a ingratidão.
A pressão sobe quando o medo aprisiona.
As neuroses paralisam quando a “criança interna” tiraniza.
A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade.
Preste atenção!
O plantio é livre; a colheita, obrigatória.
Preste atenção no que você está plantando, pois será  a mesma coisa que irá colher!

Mulher.....
Que traz beleza e luz aos dias mais difíceis,
Que divide sua alma em duas
Para carregar tamanha sensibilidade e força,
Que ganha o mundo com sua coragem,
Que traz paixão no olhar.
Mulher,
Que luta pelos seus ideais,
Que dá a vida pela sua família.
Muher,
Que ama incondicionalmente,
Que se arruma, se perfuma,
Que vence o cansaço.
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transmitem segurança a todas as pessoas 
atendidas na instituição. Sem a atuação de-
las, com certeza o rendimento da Fundação 
não seria o mesmo.

A atenção com os doentes é um dos prin-
cipais remédios para a recuperação desses 
enfermos. Um sorriso feminino acolhe e 
sempre é bem-vindo. O mesmo se dá, tam-
bém, com os idosos. Mais do que ninguém, 
estes precisam de uma atenção especial, de 
uma proximidade amiga, de alguém que es-
teja lado a lado para fazê-los se sentir bem 
nesse momento crucial de suas vidas.

E a mulher tem um dom especial para 
este acolhimento.

A figura da mulher, na Fundação Padre 
Albino, na comunidade como um todo, é 
hoje peça-chave para a construção de um 
mundo mais justo, sólido e, acima de tudo, 
mais humano. 

À todas as mulheres de nossa cidade, o 
nosso profundo respeito.

Mulher, o pilar do mundo moderno

Alerta

Mulher

Nelson Lopes Martins
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Este alerta está colocado na porta de um espaço terapêutico. 

Mulher,
Que chora e que ri,
mulher que sonha....
Tantas mulheres belezas únicas, vivas,
Cheias de mistérios e encanto!
Mulheres que deveriam ser lembradas,
amadas, admiradas todos os dias....

Pra você, mulher tão especial,
com muito carinho pelo seu dia.

Feliz Dia Internacional da Mulher!
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Aniversários - ABRIL
D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E

        Osmar José Alves
        Vanessa Abegão
19 – Andréia Paula Santana Inácio
        Marcos Alexandre Calian
        Marilene Santa Catelani Seguro
        Yolana Fernandes da Cunha
21 – Lucilene Moreira da Silva Santana
22 – Fabiana Gonçalves
23 – Marcelo Mar  ns César
        Silvia Helena de Souza
24 - Cleide Rodrigues de Lima Serrano
25 – Iglair Aparecida Pereira Pinto
        Tânia Azevedo da Silva
27 – Cilene de Fá  ma Michiline
        Delfo Renato Triano
        Regiane Aparecida Domingos
        Vânia Cris  na de Souza
28 – Elias Costa Silva
        Simone de Oliveira Moreira Garcia
29 – Eliane Faus  no da Silva
        Gilda Vitorino Soares de Souza
        Mirian Cris  na Berto Galiano
30 – Clodoaldo Silva
        Dr. Rodrigo Tavares Correa

Hospital Emílio Carlos
02 – Marcelo Pereira Chaves
03 – Antenor J. José de Matos
        Rosival Rodrigues da Silva
04 – Margarida Vergínia Bordignon
05 – Fernanda da Costa Sales
        Ronaldo Marca  o
06 – Edna Cris  na Gavioli
        Rosangela Celo  o Ribeiro
07 – Márcia Del Ré de Souza Mello
08 – Manoel da Silva
09 – Dr. Marcelo de Melo Viveiros
11 – Abiezer Elizandra de Souza Previdelli
12 – Eliana Aparecida Tezouro Franco
12 – Geralda Ap. Quinalha Benites
13 – Rozena Donize    Chara Magni
        Tiago Ma  as da Silva
         Vera Lúcia Simiel
14 – Diva dos Santos Félix
        Santa de Fá  ma Correa
        Sérgio das Chagas
15 – Marilete Karim Luzia Pedreiro Biagi
16 – Fernanda Aparecida Braghini
17 – Bruna Cazari da Cruz
19 – Fábio Cega   
21 – Cícera Maria do Nascimento Arens
        Valdemira de Lourdes Fávero
22 – Paulo Francisco dos Reis
25 – Rodrigo Morialli
26 – José Henrique Alexandre

Coordenadoria Geral
07 – Silvia Helena Gale    Moreno
28 – Valdomiro Aparecido Silva

Hospital Padre Albino
02 – Cardosina Dias
        Diomar José dos Santos
        Flávia Cris  na França
        Gislaine Regina Caridade
        José Antonio Grillo
        Luzia Machado Gonçalves
        Rosicler Dias Pereira Maglio
        Vanessa Rocha Debortoli
        Willian Fernandes de Oliveira
03 – Antonia do Carmo Parra Aleluia
        Gesebel Baia de Souza
        João Ezildo Estruzani
        Josiane de Paula
        Mauricio Lamazales Cid
04 – Camila Redígolo Raymundo Bahillo
        Daniela Aparecida Jacintho Tin  
        Joana Cândida Miranda
        Leonardo José Ribeiro Garcia
        Ta  ana Silveira Sant’Ana
05 – Luciana Paschoalo  o
        Regina Perpétua Pereira Pardim
06 – Laura Garcia Rodrigues
        Marieli de Cássia Ferreira
        Patrícia Sanches Pimentel
07 – Joana Darc de Oliveira Rossi
08 – Rita Maria Lopes Soares
        Silvéria Aparecida Rosa
09 – Zulmira Dalva da Silveira Sant’Ana
10 – Adriano Stuchi Simões
        Lisiany Michelly Granado
11 – Alessandra Regina Lourenção
12 – Benedita Aparecida Januário
        Giovani de Carvalho Silva
        Joel dos Santos
        Renata Baida Moreno
13 – Valdelice Maria dos Santos Lopes
14 – Paschoal Ba  sta da Silva
        Shirley Regina Galvão Gomes Giron
15 – Ana Lúcia dos Santos
        Maria das Graças Rogério
        Maura de Moraes Sebas  ão
        Pablo Henrique Silva
16 – Andréia Aparecida Voltan
        Beatriz Jaqueline Dezembro
        Cláudia Aparecida Caires Lima
        Paloma Toquero Tomé
17 – Maria Irene de Oliveira Lamana
18 – Ademilson Ronzani
        Dr. José Braz Cotrim
        Luciano José de Pinho

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

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

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000

        Joseline Natalina do Prado
        Sueli Aparecida Furtado Romana
28 – Eliete Maria Delatore
        João Augusto Carvalho
        Maria Raimundo Biasioli
30 – Fernanda Pereira Borges Miesa

Faculdades Integradas Padre Albino
02 – Prof. José Claudinei Cordeiro
04 – Profª Jane Lucy Corradi
        Profª Silvana Campanelli Frey Dias
06 – Juarez Pereira
07 – Fuad Hasan Husien Ali
        Profª Luciana Bernardo Mio  o de Palma
08 – Leiliane Hernandes
11 – Dra. Fabiana Zocchi Darme
        Marco Antonio de Oliveira Magalhães
12 – Prof. Juarez Fortunato Braga
17 – Prof. Jussemar Roces Rios
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 Vi  o
        Prof. Ruy Edson Ramos Junior
22 – Prof. João Fernando Gonzalez Peres
23 – Jorge Adalberto Custódio da Silva
24 – Prof. A   lio Frias Cypriano
26 – Prof. Guilherme Leguth Junior
27 – Elizabeth Aparecida Dezordo Vaqueiro
29 – Prof. Luis Antonio Rossi

Colégio de Aplicação
07 – Maria Clara Urbina   
10 – Profª Adelza Maniezzo Fachini
11 – Profª Fabiana Fiorim Checconi
17 – Prof. Fernando Fonseca Stuchi
22 – Marlene Sanches Spineli
26 – Prof. Orivaldo Cagnin
28 – Profª Cláudia de Carvalho Cosmo

Padre Albino Saúde
05 – Vânia Regina Catoia Garcia
10 – Maria Aparecida Morellato Castanha
17 – Pascoalina Pelissari Alves
26 – Elisandra Borraschi

Recanto Monsenhor Albino
08 – Carolina Galbiero Ba  sta
11 – Analice Gomes Silveira
20 – Sueli Ferreira de Oliveira
22 – Aislan Thiago Prandi

Membros do Conselho de Curadores
18 – Dr. José Rodrigues
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ABRIL - DATAS COMEMORATIVASABRIL - DATAS COMEMORATIVAS

1º - Dia da Men  ra1º - Dia da Men  ra
02 – Dia Mundial do Livro Infan  l02 – Dia Mundial do Livro Infan  l
07 – Dia Mundial da Saúde, do Cor-07 – Dia Mundial da Saúde, do Cor-
retor e do Médico Legistaretor e do Médico Legista
08 – Dia Mundial da luta contra o 08 – Dia Mundial da luta contra o 
câncer, da Natação e do Correiocâncer, da Natação e do Correio
09 – Dia Nacional do Aço09 – Dia Nacional do Aço
10 – Dia da Engenharia10 – Dia da Engenharia
13 – Dia da primeira execução do 13 – Dia da primeira execução do 
Hino Nacional Brasileiro (1831)Hino Nacional Brasileiro (1831)
14 – Emancipação polí  co-adminis-14 – Emancipação polí  co-adminis-
tra  va de Catanduva – feriado mu-tra  va de Catanduva – feriado mu-
nicipal; Dia Panamericanonicipal; Dia Panamericano
15 – Dia Mundial do Desenhista e 15 – Dia Mundial do Desenhista e 
Nacional da Conservação do SoloNacional da Conservação do Solo
18 – Dia Nacional do Livro Infan  l18 – Dia Nacional do Livro Infan  l
19 – Dia do Índio e do Disco19 – Dia do Índio e do Disco

21 – Dia de Tiradentes, da La  nidade, 21 – Dia de Tiradentes, da La  nidade, 
do Café, do Metalúrgico e do Policial do Café, do Metalúrgico e do Policial 
Civil e MilitarCivil e Militar
22 – Descobrimento do Brasil, Dia do 22 – Descobrimento do Brasil, Dia do 
Planeta Terra, da Comunidade Luso Planeta Terra, da Comunidade Luso 
Brasileira, da Força Aérea e Municipal Brasileira, da Força Aérea e Municipal 
do Cerradodo Cerrado
23 – Dia Mundial do Escoteiro e Mun-23 – Dia Mundial do Escoteiro e Mun-
dial do Livrodial do Livro
24 – Dia Internacional do Jovem Tra-24 – Dia Internacional do Jovem Tra-
balhadorbalhador
25 – Dia do Contabilista25 – Dia do Contabilista
26 – Dia do Engraxate e do Goleiro26 – Dia do Engraxate e do Goleiro
27 – Dia da Empregada Domés  ca27 – Dia da Empregada Domés  ca
28 – Dia da Sogra e da Educação28 – Dia da Sogra e da Educação
30 – Dia Nacional da Mulher e do Fer-30 – Dia Nacional da Mulher e do Fer-
roviárioroviário

Ano 2070.
Acabo de completar 50 anos, 

mas a minha aparência é de alguém 
de 85.

Tenho sérios problemas renais 
porque bebo pouca água.

Creio que me resta pouco tempo.
Hoje sou uma das pessoas mais 

idosas nesta sociedade.
Recordo quando  nha 5 anos. 

Tudo era muito diferente.
Havia muitas árvores nos par-

ques. As casas  nham bonitos jar-
dins e eu podia desfrutar de um 
banho de chuveiro por aproxima-
damente uma hora. Agora usamos 
toalhas em azeite mineral para 
limpar a pele.

Antes, todas as mulheres mos-
travam as suas formosas cabe-
leiras. Agora, raspamos a cabeça 
para mantê-la limpa sem água.

Antes, meu pai lavava o car-
ro com a água que saía de uma 
mangueira. Hoje os meninos não 

Carta escrita no ano 2070
acreditam que u  lizávamos a água 
dessa forma.

Recordo que havia muitos anún-
cios que diziam para cuidar da 
água, só que ninguém lhes dava 
atenção. Pensávamos que a água 
jamais poderia terminar.

Agora, todos os rios, barragens, 
lagoas e mantos aquíferos estão ir-
reversivelmente contaminados ou 
esgotados.

Imensos desertos cons  tuem a 
paisagem que nos rodeia por to-
dos os lados.

As infecções gastrointes  nais, 
enfermidades da pele e das vias 
urinárias são as principais causas 
de morte.

A indústria está paralisada e o 
desemprego é dramá  co.

As fábricas dessalinizadoras são 
a principal fonte de emprego e pa-
gam os empregados com água po-
tável em vez de salário.

Os assaltos por um litro de água 

são comuns nas ruas desertas.
A comida é 80% sinté  ca.
Antes, a quan  dade de água indi-

cada como ideal para se beber era 
oito copos por dia, por pessoa adulta.

Hoje só posso beber meio copo.
A roupa é descartável, o que au-

menta grandemente a quan  dade 
de lixo.  Tivemos que voltar a usar 
as fossas sép  cas como no século 
passado porque a rede de esgoto 
não funciona mais por falta de água.

A aparência da população é hor-
rorosa: corpos desfalecidos, enru-
gados pela desidratação, cheios de 
chagas na pele pelos raios ultravio-
letas que já não têm a capa de ozô-
nio que os fi ltrava na atmosfera.

Com o ressecamento da pele, uma 
jovem de 20 anos parece ter 40.

Os cien  stas inves  gam, mas 
não há solução possível.

Não se pode fabricar água, o oxi-
gênio também está degradado por 
falta de árvores, o que diminuiu o 
coefi ciente intelectual das novas 
gerações.

Alterou-se a morfologia dos ga-
metas de muitos indivíduos. Como 
consequência, há muitas crianças 
com insufi ciências, mutações e de-
formações.

O governo até nos cobra pelo ar 
que respiramos: 137 m3 por dia 
por habitante adulto. Quem não 
pode pagar é re  rado das “zonas 
ven  ladas”, que estão dotadas de 
gigantescos pulmões mecânicos 
que funcionam com energia solar. 
Não são de boa qualidade, mas se 
pode respirar.

A idade média é de 35 anos.
Em alguns países restam man-

chas de vegetação com o seu res-
pec  vo rio que é fortemente vigia-

do pelo exército.
A água tornou-se um tesouro 

muito cobiçado, mais do que o 
ouro ou os diamantes.

Aqui não há árvores porque qua-
se nunca chove. E quando chega 
a ocorrer uma precipitação, é de 
chuva ácida.

As estações do ano foram seve-
ramente transformadas pelas pro-
vas atômicas e pela poluição das 
indústrias do século XX.

Adver  am que era preciso cui-
dar do meio ambiente, mas nin-
guém fez caso.

Quando a minha fi lha me pede 
que lhe fale de quando era jovem, 
descrevo o quão bonito eram os 
bosques.

Falo da chuva e das fl ores, do 
agradável que era tomar banho e 
poder pescar nos rios e barragens, 
beber toda a água que quisesse.

O quanto nós éramos saudáveis!
Ela pergunta-me:
- Papai! Por que a água acabou?
Então, sinto um nó na garganta! 

Não posso deixar de me sen  r cul-
pado porque pertenço à geração 
que acabou de destruir o meio 
ambiente, sem prestar atenção a 
tantos avisos.

Agora, nossos fi lhos pagam um 
alto preço...

Sinceramente, creio que a vida 
na Terra já não será possível den-
tro de muito pouco tempo porque 
a destruição do meio ambiente 
chegou a um ponto irreversível.

Como gostaria de voltar atrás e 
fazer com que toda a humanidade 
compreendesse isto... enquanto 
ainda era possível fazer algo para 
salvar o nosso planeta Terra!

A água está com sede de água. 
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Dois amigos eram inseparáveis. 
Por alguma razão seus caminhos 
tomaram dois rumos dis  ntos e se 
separaram.

Um deles conta: “Eu nunca mais 
soube do meu amigo até o dia de 
ontem, depois de 10 anos, quando 
caminhando pela rua me encontrei 
com a mãe dele. Cumprimentando-
-a perguntei por meu amigo. Nesse 
momento seus olhos se encheram 
de lágrimas. Me olhou nos olhos e 
disse:

- Morreu ontem.
Não soube o que dizer a ela. Ela 

seguia me olhando e então pergun-
tei como ele  nha morrido. Ela me 
convidou a ir à sua casa. Ao chegar 
me chamou para sentar na velha 
sala onde passei grande parte de 
minha vida. Sempre brincávamos 
ali, meu amigo e eu. 

Me sentei e ela começou a con-
tar a triste história.

Fazia dois anos que diagnos  -
caram uma rara enfermidade e sua 
cura dependia de receber todo mês 
uma transfusão de sangue durante 
três meses, mas recorda que seu 
sangue era muito raro?

Sim, eu sei, igual ao meu. 
Ele dizia que da única pessoa 

que receberia sangue seria de  , 
mas não quis que te procurássemos. 
Ele dizia todas as noites

- Não o procurem; tenho certeza 

Por que nos distanciamos dos amigos?

que amanhã ele virá.
Assim passaram os meses e to-

das as noites se sentava nessa mes-
ma cadeira onde estás tu sentado e 
orava para que te lembrastes dele e 
viesse na manhã seguinte.

Assim acabou sua vida. Ontem, 
na úl  ma noite de sua vida, estava 
muito mal e sorrindo me disse:

- Mãe, eu sei que logo meu ami-
go virá. Pergunta para ele por que 
demorou tanto e entrega a ele esse 
bilhete que está na minha gaveta.

A senhora se levantou, pegou o 
bilhete e me entregou. Ele dizia:

Meu amigo, sabia que virias, tar-
dastes um pouco, mas não importa, 
o importante é que viestes. Agora 
estou te esperando em outro lugar. 
Espero que demores a chegar aqui, 
mas enquanto isso quero dizer que 
desde o céu tens um amigo cuidan-
do de  , meu querido melhor ami-
go. Ah, por certo te recordas porquê 
nós nos distanciamos? Sim, foi por-
que não quis te emprestar minha 
bola nova. Rsrs. Que tempos, heim? 
Éramos insuportáveis! Bom, pois 
quero dizer que te dou ela de pre-
sente e espero que gostes muito. 
Amo você! Teu amigo de sempre e 
para sempre.

“Não deixes que teu orgulho 
possa mais que teu coração. A ami-
zade é como o mar; se vê o princí-
pio, mas não o fi nal.”
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Mesmo a melhor das cobras é uma cobra.
Provérbio árabe 

Lazer & Variedades

têm resultados excelentes com redução do ede-
ma e da irritação.

Sistema nervoso: As bananas contêm elevado 
teor de vitamina B, que ajuda a acalmar o sistema 
nervoso.

Excesso de peso e stress do trabalho: Estu-
dos do Ins  tuto de Psicologia de Salzbourg, na 
Áustria, mostram que a pressão no trabalho leva 
à excessiva ingestão de comidas, como chocola-
te e biscoitos. Examinando 5 mil pacientes em 
hospitais, pesquisadores concluíram que os mais 
obesos eram os que  nham trabalhos com maior 
pressão. O relatório concluiu que para evitar a 
ansiedade por comida precisamos controlar os 
níveis de açúcar no sangue.

TPM: Esqueça as pílulas e coma banana. Elas 
contêm vitamina B6, que regula os níveis de glico-
se no sangue, que afeta o humor.

Úlcera: Usada na dieta diária contra desor-
dens intes  nais, é a única fruta crua que pode 
ser comida sem problemas em casos de úlcera 
crônica gástrica ou duodenal, já que neutraliza a 
acidez e reduz a irritação, protegendo as paredes 
do estômago.

Controle de temperatura: Muitas culturas 
vêem a banana como fruta ‘refrescante’, que 
pode reduzir tanto a temperatura  sica como a 
emocional de mulheres grávidas. Nos países nór-
dicos, as grávidas comem bananas para os bebês 
nascerem com temperatura baixa.

Tabaco: As bananas podem ajudar as pessoas 
que estão deixando de fumar, porque os seus ele-
vados níveis de vitaminas C, A1, B6 e B12, além de 
potássio e magnésio, ajudam o corpo a recuperar 
dos efeitos da re  rada da nico  na.

Stress: O potássio é um mineral vital, 
que ajuda a normalizar os ba  mentos car-
díacos, levando oxigênio ao cérebro e regu-
lando o equilíbrio de água no nosso corpo.
Quando stressados, a taxa metabólica eleva-se, 
reduzindo os níveis de potássio, que podem ser 
reequilibrados com a ajuda da banana.

Infarto: De acordo com pesquisa publicada no 
Jornal de Medicina de New England, comer bana-
nas regularmente pode reduzir o risco de morte 
por infarto em até 40%!

Verrugas: Os dermatologistas afi rmam que se 
se quiser eliminar verrugas, basta colocar a parte 
interna da casca de banana sobre elas e prendê-la 
com gaze ou fi ta adesiva.

Regulação dos níveis de carboidratos: Co-
mendo alimentos ricos em carboidratos, como 
bananas, a cada 2 horas, mantém-se estável o 
nível de açúcar.

Como visto, a banana é um remédio natural 
contra muitos problemas. Comparada, por exem-
plo, à maçã ela tem quatro vezes mais proteínas, 
duas vezes mais carboidratos, três vezes mais fós-
foro, cinco vezes mais vitamina A e ferro e duas 
vezes mais outras vitaminas e sais minerais.

Esses estudos mostram efe  vamente a im-
portância do alimento banana no nosso co  diano 

Não se trata de uma brincadeira de mau gos-
to, mas sim dos resultados apurados nos úl  mos 
anos do estudo intensivo sobre a banana feito 
por três pres  giadas Universidades: Twickenham, 
Cambridge e Berkeley.

Por que este inóspito estudo? Simplesmente 
porque se adivinhavam já as consequências que 
os chamados biocarburantes iriam fatalmente ter 
na alimentação mundial.

Exis  ria algum alimento que fosse considera-
do quase que perfeito e completo na sua compo-
sição e ao alcance da maioria da população?

Se deseja uma solução rápida para baixos ní-
veis de energia, não há melhor alimento do que 
a banana. Contendo três açúcares naturais (saca-
rose, frutose e glicose) combinados com fi bra, a 
banana dá uma rápida e substancial elevação da 
energia de cada um.

Pesquisas provam que apenas duas bananas 
fornecem energia sufi ciente para 90 minutos de 
exercícios extenuantes. Não é por acaso que a ba-
nana, como energé  co, é a fruta número um dos 
atletas de alta compe  ção. A banana também 
ajuda a curar ou prevenir um grande número de 
doenças e condições  sicas, que a tornam obriga-
tória na dieta diária de cada um.

Anemia: Contendo muito ferro, as bananas 
es  mulam a produção de hemoglobina no san-
gue e ajudam assim nos casos de anemia.

Tensão arterial: Contém um elevadíssimo 
teor de potássio e um reduzido teor em sódio, 
tornando-a perfeita para combater a pressão alta. 
Tanto que a FDA (agência responsável pelo con-
trole de alimentos e remédios dos EUA) autorizou 
as indústrias de banana a ofi cialmente informar 
da redução do risco de pressão alta e infarto.

Capacidade mental: 200 estudantes de uma 
escola em Twickenham (Middlesex)  veram aju-
da da banana no café da manhã, lanche e almo-
ço, para elevar sua capacidade mental. Pesquisas 
mostraram que frutas com elevado teor de potás-
sio ajudaram os alunos a aprender e a manterem-
-se mais despertos.

Intes  nos: Contrariamente ao que se diz, a 
banana tem um elevado teor de fi bras, que aju-
dam a normalizar as funções intes  nais, superan-
do o problema, sem recorrer a laxantes.

Excesso de álcool: Uma das formas mais rá-
pidas de curar uma  ressaca é fazer uma mistura 
de banana com leite e mel. A banana acalma o 
estômago e, com a ajuda do mel, eleva o baixo 
nível de açúcar, enquanto o leite suaviza e hidrata 
o sistema.

Azia: As bananas têm efeito an  ácido natural. 
Se sofrer de azia, experimente comer uma bana-
na no fi m da refeição para se sen  r aliviado.

Enjôo ma  nal: Comer uma banana entre as 
refeições ajuda a manter o nível elevado de açú-
car no sangue e evita as náuseas.

Picadas de mosquito: Antes de usar remé-
dios, experimente esfregar a parte interna da cas-
ca da banana na região afetada. Muitas pessoas 

A BANANA

Ingredientes
2 berinjelas pequenas
2 colheres (sopa) de azeite
1/4 xícara de molho de tomate
sal e pimenta
1 xícara de queijo muzzarela ralado

Modo de preparo
Corte as berinjelas na metade (sen  do do 

comprimento), escalde em água fervente e sal-
gada por 6 minutos. Coloque-as numa forma 
e pincele com azeite. Cubra com molho de to-
mate e tempere com sal e pimenta. Por cima, o 
queijo ralado. Gra  ne no forno por 4 minutos.

C U L I N Á R I A

Berinjela gra  nadaBerinjela gra  nada

alimentar, com muitos bene  cios à nossa saúde e 
principalmente no aspecto preven  vo para o não 
desenvolvimento de doenças crônico-degenera  -
vas, principalmente de origem cardiovascular.

De acordo com Dr. Durval Ribas Filho, profes-
sor de Nutrologia do curso de Medicina das Facul-
dades Integradas Padre Albino (FIPA) e Presidente 
da Associação Brasileira de Nutrologia, a presença 
do alimento banana na dieta do brasileiro deveria 
ser ro  neira, pois “nosso país tropical favorece 
para que possamos ingeri-la com frequência e, 
além de saborosa, ape  tosa, gostosa de comer, 
também há uma grande disponibilidade de ba-
nanas em qualquer quitanda, mercearia, super-
mercado, feira, etc, facilitando o acesso de toda 
a população”.

No entanto, de acordo com ele, logicamente 
não somente do alimento banana vive o ser hu-
mano e sempre lembrando que quanto maior a 
variedade de nutrientes ingeridos no co  diano 
alimentar mais adequada será a alimentação, a 
nutrição e a longevidade saudável. “O prato colo-
rido é a base para uma boa nutrição (a banana é 
branca) e por isso a banana, junto com os outros 
vegetais, com cores diferentes, é que nos forne-
cerá os nutrientes necessários para uma a  vida-
de an  oxidante constante em nosso organismo”, 
ressalta Dr. Durval.

Dr. Durval lembra a frase “Quem quer que 
seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta 
defi ciente” e o ditado em la  m “amplius juvat vir-
tus, quam mul  tudo” - mais vale a qualidade do 
que a quan  dade. “Carências e/ou  excessos  de 
alimentos causam efeitos que prejudicam à saúde 
humana”, fi naliza.
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O Comitê de É  ca em Pesquisa 
(CEP) das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA) aprovou 79 
projetos no ano de 2010. Segundo 
o seu Coordenador, Prof. Dr. Izídio 
Pimenta de Morais, 58 trabalhos 
são dos cursos de Medicina (29), 
Enfermagem (14), Educação Física 
(02), Pós-Graduação (10) e Douto-
rado/Enfermagem (01) das FIPA, 
18 do IMES/FAFICA, da Uniesp, 
Ibilce/UNESP, Unirp e Mul  cêntri-
cos (FIPA/Medicina), um cada.

Dr. Izídio explica que o Comitê 
de É  ca em Pesquisa é um órgão 
colegiado de caráter interdiscipli-
nar, mul  disciplinar, independen-
te, norma  vo, consul  vo, delibe-
ra  vo e educa  vo, tendo como 
principal fi nalidade a defesa dos 
direitos das pessoas e animais em 
pesquisa no que se refere à sua 
integridade e dignidade, contri-
buindo para o desenvolvimento 
da pesquisa dentro dos padrões 
é  cos nacionais e internacionais.

“O CEP regulamenta, analisa 
e fi scaliza a realização de pesqui-
sas envolvendo seres humanos 
e animais de experimentação la-
boratorial do curso de Medicina 
das FIPA seguindo as normas di-
retrizes nacionais e internacionais 
para pesquisas biomédicas, quan-
do envolver seres humanos e as 
normas para pesquisas em ani-
mais”, con  nua o Coordenador.

O Comitê de É  ca em Pesqui-
sa está cadastrado sob nº 218 no 
SISNEP - Sistema Nacional de In-
formação sobre É  ca em Pesquisa 
envolvendo Seres Humanos, que 
é um sistema de informações via 
internet. Os usuários desta nova 
ferramenta são os pesquisadores 
e os Comitês de É  ca em Pesqui-

Comitê de Ética em Pesquisa das FIPA aprova 79 projetos
sas, sendo que o CEP tem como 
usuários cadastrados a secretária 
e o Coordenador.

As reuniões do CEP das FIPA 
ocorreram sempre na úl  ma se-
gunda-feira de cada mês do ano 
de 2010, registradas em livro de 
atas com folhas eletronicamente 
numeradas.

A Direção Geral das FIPA, atra-
vés da Portaria nº 06/2010, no-
meou os membros para compor o 
Comitê de É  ca em Pesquisa das 
FIPA, que teve aprovada, em 20 
de agosto de 2010, pela Comissão 
Nacional de É  ca em Pesquisa/
CONEP, a renovação do seu regis-
tro por três anos. 

O CEP, que teve o seu Regu-
lamento reformulado e aprovado 
pela Congregação das FIPA em 30 
de junho de 2010, é cons  tuído 
pelos seguintes membros, com 
mandato de três anos:

•  Izídio Pimenta de Morais 
(Médico – Docente do curso de 
Medicina das FIPA);

•  Ana Paula Girol (Bióloga e 
Docente das FIPA e FAFICA);

•  Dario Ravazzi Ambrizzi 
(Den  sta – Docente do curso de 
Medicina das FIPA);

•  João Ricardo Araújo dos 
Santos (Biólogo – Docente do 
IMES-FAFICA);

•  Neusa Ma  os (Professora 
– Docente do curso de Educação 
Física das FIPA);

•  Pe. Rosinei Pessini (Teólo-
go);

•  Ilza dos Passos Zborowski 
(Enfermeira – Docente do curso 
de Enfermagem das FIPA);

•  José Antonio Figueiredo 
(Advogado – Docente do curso de 
Educação Física das FIPA);

•  Eduardo Rogério Malaquias 
Chagas (Médico – Docente do cur-
so de Medicina das FIPA);

•  Ricardo Alessandro Teixeira 
Gonsaga (Médico – Docente do 
curso de Medicina das FIPA);

•  Paulo Celso Pereira (Psicó-
logo – Docente do IMES-FAFICA);

.  Maria das Graças dos Santos 
Melo (Membro da Sociedade dos 
Diabé  cos de Catanduva, repre-
sentando os usuários).

A Coordenação do cursinho pre-
paratório Sala Extra, a  vidade de 
extensão do curso de Medicina das 
FIPA, informou que 283 pessoas se 
inscreveram para o processo sele-
 vo de 2011. Foi o maior número 

de inscritos já registrado desde o 
início do cursinho.

A prova foi realizada dia 26 de 
fevereiro com o comparecimento 
de 237 candidatos. Os 80 aprova-
dos fi zeram matrícula nos dias 02 
e 03 de março e as aulas foram ini-
ciadas no dia 10.

O cursinho, totalmente gratui-

Lucas Botossi Trindade, um dos 
fundadores do Sala Extra, acompa-
nha o trabalho desenvolvido pelos 
seus futuros colegas. Formado em 
2008, ele faz Residência Médica em 
Cirurgia Vascular no Hospital Muni-
cipal Dr. Mário Ga   , em Campinas.

“Fiquei emocionado ao ver a 
grandeza do Sala Extra. Isso mos-
tra a dedicação e o entusiasmo 
com o projeto. Parabéns pelo su-
cesso! Tenho um sen  mento de 
eterna gra  dão para com todos 
aqueles que ajudaram a construir 
esse projeto”, disse. 

Residindo em Campinas, Lucas 
lamenta que a distância  sica não 
o deixa acompanhar o trabalho. 
Lembrando que em breve o Sala 

O Grupo Filhos da Luz, da Igreja 
Matriz de São Domingos, foi o res-
ponsável pelo carnaval dos idosos 
do Recanto Monsenhor Al-
bino. No dia 26 de feverei-
ro, das 14h30 às 16h30, o 
grupo cantou marchinhas 
de carnaval aos idosos, que 
se ves  ram à caráter e caí-
ram na dança! O grupo, no 
fi nal, ainda serviu bolo e 
refrigerantes aos idosos.

O refeitório foi todo 
decorado, pois no dia 2 
de março a equipe mul  -

Sala Extra tem recorde de inscritos 
no processo seletivo 2011

Fundador parabeniza pelo sucesso

Idosos do Recanto brincam o carnaval

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 par  cula-
res, que pretendem concorrer a 
ves  bulares. Os professores do 
Sala Extra são todos acadêmicos 
de Medicina das FIPA e trabalham 
como voluntários 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 Secre-
taria de Educação de Catanduva.

 

Extra completará 10 anos, disse 
que sempre conta aos colegas mé-
dicos que a sua faculdade (FAME-
CA) lhe ensinou a ser “humano” e 
depois médico. “Vocês estão mui-
to à frente de outras ins  tuições. 
Con  nuem acreditando em seus 
alunos; no futuro eles mostrarão 
sua origem”, fi nalizou.

Lucas ingressou no curso de 
Medicina em 2003 e já em 2004, 
junto com outros colegas, implan-
tou o Sala Extra, inicialmente na 
EE Nestor Sampaio Bi  encourt, 
“com o apoio incondicional do 
Prof. Sidnei Stuchi (hoje Secretá-
rio Geral das Faculdades Integra-
das Padre Albino)”, fez questão de 
ressaltar ele. 

profi ssional do Recanto promoveu 
mais um baile de carnaval para os 
idosos, das 15h00 às 17h000.

237 candidatos disputaram as 80 vagas do Sala Extra

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Os idosos se ves  ram à caráter e cairam na dança
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O curso de Direito das FIPA 
realizou dia 11 de março, a par  r 
das 18h45, no auditório do Cam-
pus I, dentro da a  vidade Jorna-
das de Atualização em Direito, um 
debate entre os juristas italianos 
Drª Aurora Anselmo e Dr. Aurélio 
Romanelli sobre o tema Organi-
zação jurídica italiana e aspectos 
profi ssionais do direito na Itália.

O debate foi pres  giado por 
mais de duzentos alunos e autori-
dades, que lotaram o auditório do 
Campus I. As palestras foram feitas 

Direito promove debate com juristas italianos
em italiano, com tradução simultâ-
nea para o português.

A Drª Aurora iniciou sua par  -
cipação no debate descrevendo os 
requisitos para a obtenção da ha-
bilitação do exercício da advocacia, 
informando ser um procedimento 
com duração de mais de um ano e 
que o exame consiste em uma prova 
anual, com uma primeira fase com 
questões disserta  vas e outra com 
prova oral, o que o torna bem mais 
di  cil que o do Brasil. Posteriormen-
te, demonstrou as várias instâncias 

do Poder Judiciário Italiano.
O Dr. Aurélio tratou sobre o sis-

tema processual italiano, descreven-
do as fases processuais pelas quais 
tramita uma ação no âmbito cível.

Após a explanação de ambos, 
os alunos  veram oportunidade 
de formular perguntas. Dentre as 
várias perguntas respondidas, cau-
sou maior interesse nos alunos a 
informação de que, pelas leis ita-
lianas, se um processo demorar 
mais de três anos para ser julga-
do, o Estado indeniza o usuário do 
sistema judiciário no montante de 
dois mil euros por ano.

O Coordenador do curso, Doni-
ze   Pereira, ponderou que eventos 
como esse “representam uma ex-
celente oportunidade para que os 

alunos tenham contato com uma 
linguagem e cultura diferentes, agu-
cem a curiosidade sobre os vários 
sistemas jurídicos mundiais e tro-
quem informações importantes so-
bre como o Direito se manifesta nas 
várias sociedades contemporâneas”.

Drª Aurora Anselmo é Douto-
randa em Direito Econômico na 
Universidade Estadual de Palermo, 
Itália, onde graduou-se e tornou-
-se Mestre em Direito, e advogada 
especialista em Direito securitário e 
bancário. Dr. Aurélio Romanelli, gra-
duado pela Universidade Catânia, 
Itália, é professor de segurança do 
trabalho público e privado, advoga-
do especialista na área civil, direito 
de família e do trabalho e consultor 
jurídico do sindicato nacional.

O professor de Direito Penal do 
curso de Direito das FIPA, Dr. Plínio 
Antônio Bri  o Gen  l, é coautor 
do livro Crimes contra a dignidade 
sexual, que acaba de ser lançado 
pela Editora Saraiva. Dr. Plínio, jun-
tamente com Dr. Renato Marcão, 
fazem comentários ao Título VI do 
Código Penal.

Professor Doutor da Faculda-
de de Direito da USP de Ribeirão 
Preto e Juiz de Direito do Estado 
de São Paulo, Cláudio do Prado 
Amaral comenta que “o trabalho 
desenvolvido pelos autores não 
somente enfrentou intrincados 
problemas trazidos pela nova le-
gislação. Vai além, elaborando 
conteúdos a par  r da nova di-
mensão de proteção jurídica pos-
ta pela reforma, que doravante 
recai sobre “a dignidade sexual” 
e não mais no vetusto e moralista 
viés de proteção dos “costumes”. 
A obra contém rica e lúcida abor-
dagem de todos os aspectos pe-
nais e processuais penais trazidos 
pela novel norma  va criminal. 

O II FEMUCA – Fes  val de Mú-
sica de Catanduva, organizado pelo 
LIEU – Local de Integração e Expres-
são Universitária do curso de Me-
dicina das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA), realizado dia 
26 de fevereiro, no Teatro Munici-
pal Aniz Pachá, superou as expec-
ta  vas. 

Marcos Bovo Inácio (Shrek), 
um dos organizadores, disse que 
“todos elogiaram a organização. O 
fes  val está abrindo espaço para 
as bandas de Catanduva e região 
se apresentarem e mostrarem seus 
trabalhos”, comemorou ele.

Marcos disse que a organiza-
ção já pensa no FEMUCA de 2012. 
“Nossa ideia é realizar o fes  val 
em outro local, em mais de um dia, 
com mais bandas, separadas por 
es  los”, comentou. O acadêmico 
agradece a Direção Geral das FIPA 
que deu apoio incondicional para a 
realização do fes  val, garan  ndo o 
seu sucesso.

O grupo Mopy (hard core meló-
dico) venceu o II FEMUCA. A banda 
surgiu em 2010 e é formada por 
Miguel Rodrigues, vocalista, 18 

Professor é coautor de livro sobre Código Penal

Organização pensa em novo local para o III FEMUCA

Obra de fôlego, contém exposi-
ção circunstanciada dos temas, 
oferecendo ao leitor o produto de 
uma pesquisa profunda e ao mes-
mo tempo didá  ca. Representa 
importante colaboração para o 
mundo jurídico que não deve fal-
tar na biblioteca de estudantes e 
profi ssionais”.

Dr. Renato Marcão é Promotor 
de Jus  ça do Estado de São Paulo, 
membro do Conselho Nacional de 
Polí  ca Criminal e Penitenciária, 
professor convidado no curso de 
pós-graduação em Ciências Crimi-
nais da Rede Luiz Flávio Gomes e 
em diversas Escolas Superiores do 
Ministério Público e da Magistra-
tura. Dr. Plínio Gen  l é Professor 
Doutor junto à PUCSP, onde le-
ciona Direitos Humanos. Além de 
doutor em Direito, é também dou-
tor em Fundamentos da Educação 
pela Universidade Federal de São 
Carlos, o que lhe confere excep-
cional formação e capacidade de 
exposição, além de diferenciada 
perspec  va como pesquisador. 

anos; Bruno Masenini, guitarrista, 
21; Lucas Rodrigues, baixista, 16, 
e Pedro Meira, baterista, 20. Em 
segundo lugar fi cou a banda Pago-
deiros S.A.; em 3º, a Connect one; 
4º, The Gambiarras; 5º, Block; 6º, 
Controlverse; 7º, Infane!; 8º, Sua-
ve Som, e 9º, Riccelli Ricci. A ban-
da Mad Dog não se apresentou. O 
júri foi formado pelos músicos Tales 
Wesley Mar  ns e Iris Cabelera, do 
Ins  tuto Musical Tales Wesley, de 
Franca, e pela professora das FIPA 
Lígia Adriana Rodrigues.

 Segundo Marcos Inácio, aproxi-
madamente 600 pessoas compare-
ceram ao teatro, contribuindo com 
300 quilos de alimentos não perecí-
veis (o ingresso para o fes  val). Os 
alimentos foram entregues ao GAC 
(Grupo de Ajuda Comunitária), for-
mado por alunos da Medicina/FIPA, 
que fará a entrega a en  dades as-
sistenciais da cidade, e para os alu-
nos que irão par  cipar, em julho, 
do NAPRA (Núcleo de Apoio às Po-
pulações Ribeirinhas da Amazônia).

O fes  val teve o apoio do NAE – 
Núcleo de Apoio ao Estudante das 
FIPA e da Fundação Padre Albino.

Dr. Aurélio Romanelli, à esquerda, o intérprete e Drª Aurora Anselmo
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JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

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. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•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 Mar  ns
Rua Manaus, 810. - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, 
REPARADORA, TRAUMATISMO 

DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137. - Fone: 3522 2383
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190. - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497.
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94. 
Fones: 3525 2556 – 3522 7601
•Dr. Wanderley Ba  sta Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262

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

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cris  na Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522-1179

CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

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

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. 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 Ca  alini
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: 17 - 3524.1718

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA

•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Bolívia, 94 - Fone 3524-6500

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195. - Fone: 3522 7080

•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416. - Fone: 3521 1970

MEDICINA DO TRABALHO
INSMED
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 4930

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

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

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA 
E LENTES DE CONTATO

•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289. - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400.
Fone: 3521 7558
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963. - Fone: 3522 4070
•Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625. - Fone: 3522 1116

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Antônio Carlos Alonso Braido
Rua Belém, 440 - Fone: 3523.1899
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA

•Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269.
Fones: 3522 5396 – 3522 5397

OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586. - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacche  n
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

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 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 7 de Fevereiro, 645. - Fone: 3524 4006

PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Belo Horizonte, 1023. - Fone: 3522 3899

REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valia   
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522.3870
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3525 2556 – 3522 7601

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
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A Fundação Padre Albino foi 
recebida pelo Secretário estadual 
da Saúde, Giovanni Guido Cerri, 
no úl  mo dia 2 de março, em São 
Paulo, para tratar de assuntos rela-
cionados ao setor.

Da reunião par  ciparam a Drª 
Aparecida Teruko; Dr. Benedicto 
Acáccio Borges Neto, da Coordena-
doria das Regiões de Saúde; o as-
sessor parlamentar Luiz de Mello 
e Dr. Manoel Pedro, diretor do De-
partamento Regional de Saúde de 
Rio Preto. Pela Fundação, o presi-
dente da Diretoria Administra  va, 
Dr. Geraldo Paiva de Oliveira; a 

No úl  mo dia 24 de fevereiro, 
durante reunião na ACE – Asso-
ciação Comercial e Empresarial de 
Catanduva, o presidente da Direto-
ria Administra  va da Fundação, Dr. 
Geraldo Paiva de Oliveira, apresen-
tou ao deputado federal Cândido 
Vaccarezza, líder do governo Dilma 
Rousseff  na Câmara, as ações rea-
lizadas pela ins  tuição na área da 
saúde em prol da população da ci-
dade e região.

Na oportunidade, a gestora dos 
hospitais da Fundação, Renata Ar-
miato, ressaltou a importância da 
parceria com o governo. “Sabemos 
que a Saúde é uma pasta com ne-
cessidades infi nitas”, diz.

O deputado assegurou a libe-
ração dos projetos e emendas en-
caminhadas em 2010 nesse ano 
de 2011. “Graças à intervenção do 
governo, o hipertenso e o diabé  -

Fundação se reúne com o 
Secretário Estadual da Saúde 

Fundação se encontra com o 
líder do Governo Dilma

Com o obje  vo de aprimorar 
a qualidade do atendimento em 
saúde, mediante a promoção de 
entretenimento, cultura e infor-
mação educacional que sensibili-
zem os pacientes e familiares e, ao 
mesmo tempo, proporcione um 
ambiente descontraído, acolhedor 
e humanizado, o trabalho voluntá-
rio em prol dos hospitais da Fun-
dação Padre Albino passa por uma 
reestruturação. 

Sendo assim, durante esse pro-
cesso, as ações que vinham sendo 

Trabalho voluntário passa por reestruturação

desenvolvidas pela Associação de 
Voluntários da Fundação Padre Al-
bino terão con  nuidade por meio 
do trabalho dos grupos internos 
dos hospitais como, por exemplo, 
o Comitê e as Comissões de Huma-
nização, ins  tuídos pela Diretoria 
Administra  va.

Assim como o Ministério da 
Saúde, os hospitais Emílio Carlos 
e Padre Albino têm o obje  vo de 
transformar o modo de se fazer 
assistência hospitalar com huma-
nização. 

gestora dos hospitais Padre Albi-
no e Emílio Carlos, Renata Armia-
to; o coordenador geral, João Luís 
Romiteli, e o diretor técnico dos 
hospitais, Dr. Jorge Luís dos Santos 
Valia   . E, ainda, o deputado esta-
dual Geraldo Vinholi.

Na oportunidade, os represen-
tantes da Fundação expuseram os 
seus projetos na área da saúde e 
pontuaram a necessidade de am-
pliar a parceria com o Estado na 
obtenção de recursos fi nanceiros 
para expandir os atendimentos em 
bene  cio da população de Catan-
duva e região.

co agora têm medicamento a custo 
zero. A atenção em média comple-
xidade será a prioridade da presi-
denta”, informa.

Para a deputada estadual Beth 
Sahão, mediadora do evento, é im-
portante que o Líder do Governo 
tenha informações sobre as ações 
já realizadas na cidade e na região 
que contaram com recursos fi nan-
ceiros federal. “Essas informações 
são fundamentais para que ele 
possa defender a liberação dos 
projetos e emendas encaminhadas 
em 2010 para serem liberadas nes-
se ano de 2011”, explica.

De acordo com a eleição reali-
zada pelo DIAP - Departamento In-
tersindical de Assessoria Parlamen-
tar, o deputado federal Cândido 
Vaccarezza está em terceiro lugar 
como um dos 10 mais infl uentes 
do Congresso Nacional.

O governador Geraldo Alck-
min, por meio da Secretaria da 
Saúde, liberou, no úl  mo dia 14 de 
março, R$ 94 milhões extras para 
Santas Casas e hospitais fi lantrópi-
cos do Estado. O anúncio foi feito 
na Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo e teve a presença do se-
cretário da Saúde, Giovanni Guido 
Cerri. 

Os recursos são referentes ao 
programa Pró-Santas Casas, que 
oferece auxílio mensal fi xo para 

Hospitais recebem recursos do Pró-Santas Casas
compensar o défi cit que essas ins-
 tuições têm com a tabela SUS, 

defi nida pelo Ministério da Saúde.
Os hospitais da Fundação Pa-

dre Albino vão receber cerca de R$ 
714 mil durante o primeiro semes-
tre. Os repasses serão mensais no 
valor R$ 70 mil para o Padre Albino 
e R$ 49 mil para o Emílio Carlos. No 
total, 121 ins  tuições serão bene-
fi ciadas pelo programa neste ano. 
Somente deixarão de receber os 
recursos os hospitais fi lantrópicos 

que tenham pendências com do-
cumentos ou prestação de contas.

O governador Geraldo Alckmin 
ressaltou que o valor repassado 
é somente do 1º semestre deste 
ano, pois, ao longo do ano, mais 
verbas serão liberadas.

Na ocasião, acompanhada do 
deputado estadual Geraldo Vinho-
li, a Fundação esteve representada 
pelo presidente da Diretoria Admi-
nistra  va, Dr. Geraldo Paiva de Oli-
veira, e pela gestora dos hospitais, 
Renata Armiato.

 Representantes da Fundação na audiência na Secretaria Estadual da Saúde

Dr. Olegário Braido, Renata Armiato, deputado Cândido Vaccarezza, deputada Beth 
Sahão e Dr. Geraldo Paiva de Oliveira

Deputado Geraldo Vinholi, Governador Geraldo Alckmin, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira e Renata 
Armiato na solenidade de repasse de recursos do Pró-Santas Casas 
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Dois alunos do curso de Admi-
nistração, Samuel Pereira da Silva, 
do 1º ano C, e Luciano Nascimen-
to de Oliveira, do 3º ano A, foram 
sorteados e ganharam os net-
books da campanha “Pague em 
dia e concorra a prêmios”, promo-
vida pelas Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA). 

Este sorteio corresponde ao 
pagamento da mensalidade de 
fevereiro e foi realizado dia 18 de 
março na Sala da Congregação das 
FIPA, no campus sede, na presen-
ça do Vice-Diretor das FIPA, Dr. 

José Carlos Rodrigues Amarante, 
e da Comissão de Fiscalização que 
tem a responsabilidade de acom-
panhar os sorteios.

Os cupons das urnas dos dois 
campi foram reunidos e sorteados 
pela Drª Dircelene Jussara Spe-
randio, Coordenadora do curso de 
Enfermagem, e pela acadêmica 
de Educação Física Karine Augus-
to da Silva. A Comissão validou o 
sorteio depois que a Tesouraria 
Geral confi rmou a adimplência 
dos alunos.

O sorteio foi acompanhado 

Alunos da Administração ganham netbooks 
no 2º sorteio das FIPA

R E M E T E N T E :  F u n d a ç ã o  P a d r e  A l b i n o  -  R u a  d o s  E s t u d a n t e s ,  2 2 5  -  1 5 . 8 0 9 - 1 4 4  -  C a t a n d u v a - S P

pelo acadêmico Leonardo Rocha 
Machado (4º ano Administração); 
acadêmico Afonso Lopes Dezuani 
(5º ano Direito); acadêmico Es-
tevam Fernandes Luna (4º ano 
Medicina); Funcionária Elizabeth 
Aparecida Dezordo Vaqueiro; Fun-
cionária Maria Ângela Guijen Lahr 
e Secretário Geral Sidnei Stuchi. O 
representante do curso de Enfer-
magem na Comissão de Fiscaliza-
ção não compareceu.

Como no primeiro sorteio os 
ganhadores também foram do 
curso de Administração foi pro-
posto à Comissão para no próximo 
mês sortear um cupom por urna, 
ou seja, por campus. Colocada em 
votação, os membros optaram 
por manter o sorteio unindo os 
cupons das duas urnas.

Os netbooks foram entregues 
no dia 22 pelo Secretário Geral 
das FIPA, Sidnei Stuchi, e pela Se-
cretária do Campus I, Ondina Bar-
reira. Luciano Oliveira disse que 
a campanha é ó  ma. Apesar de 

já pagar as mensalidades em dia, 
ele acredita que a campanha é um 
incen  vo para todos os alunos das 
FIPA. “O prêmio é excelente e vai 
ser muito ú  l para todos os que 
ganharem”. Samuel da Silva, sur-
preso e feliz com o prêmio, tam-
bém disse que a campanha é um 
grande incen  vo aos alunos.

A campanha sorteia, mensal-
mente, dois netbooks para os alu-
nos, sendo um para cada cupom 
sorteado. Para concorrer o aluno 
deverá apresentar o comprovante 
de pagamento da mensalidade do 
mês em curso no guichê do caixa 
do Campus Sede ou do Campus I e 
receber um cupom da campanha. 
De posse desse cupom, deverá 
preenchê-lo com as informações 
solicitadas e depositá-lo em uma 
das duas urnas nos respec  vos 
Campi. Alunos com FIES de 100% 
apenas devem apresentar-se na 
Tesouraria do curso para a re  ra-
da do cupom.

O regulamento completo está 
no hot site da campanha www.
fi pa.com.br/pagueemdia
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Ana Laura Zaupa Braga, do 4º 
ano C, e Pedro Rafael Buga   Rodri-
gues, do 3º ano A, ambos do curso 
de Administração, ganharam os 
netbooks da campanha no primei-
ro sorteio, realizado dia 24 de fe-
vereiro, correspondente ao paga-
mento da mensalidade de janeiro.

Os cupons das urnas dos campi 
sede e um foram reunidos e sor-
teados pela Drª Dulce Vendrúscu-
lo, Coordenadora Pedagógica das 
FIPA, e pelo acadêmico de Medici-
na Renan Isa Botura. A Comissão 
de Fiscalização validou o sorteio 
depois que a Tesouraria Geral con-
fi rmou a adimplência dos alunos.

O sorteio foi acompanhado pe-
los membros da Comissão, sendo 
que os representantes dos cursos 
de Enfermagem e Educação Física 
não compareceram por mo  vos 
de saúde e foram subs  tuídos por 
dois alunos do curso de Medicina, 
Renan Isa Botura, do 1º ano, e Hei-
tor Augusto Garcia, do 3º ano.

Os netbooks foram entregues 
no dia 28 de fevereiro pelo Vice-
-Diretor das Faculdades Integradas 

A Prefeitura de Catanduva, 
através da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, repassou, 
dia 21 de março úl  mo, recursos 
federal e estadual a en  dades 
assistenciais. O prefeito Afonso 
Macchione destacou o trabalho 
daquela secretaria, que possibili-
tou e fez o repasse dos recursos 
no valor total de R$ 366.120,00.

O Recanto Monsenhor Albino 
recebeu recurso do governo federal 
no valor de R$ 30.000,00, cujo con-
vênio foi assinado pelo presidente 
da Diretoria Administra  va da Fun-
dação, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira.

Alunos da Administração ganham
também no 1º sorteio

Prefeitura repassa recurso federal 
para o Recanto Monsenhor Albino

Padre Albino, Dr. José Carlos Ro-
drigues Amarante, acompanhado 
da Coordenadora Pedagógica, Drª 
Dulce Vendruscolo, do Secretário 
Geral, Prof. Sidnei Stuchi, e do Co-
ordenador do curso de Adminis-
tração, Prof. Joacyr Vargas.

“Sinceramente eu não espe-
rava ganhar já, mas achei muito 
interessante a campanha. Vale a 
pena concorrer”, disse Pedro Ra-
fael Buga   Rodrigues. Ele contou 
que seus colegas de sala fi caram 
surpresos com o fato dele ter ga-
nho no primeiro sorteio. “O prê-
mio é bom e com certeza é um 
bom es  mulo para pagar a men-
salidade em dia”, disse.

Ana Laura Zaupa Braga achou 
a campanha ó  ma, uma boa ideia 
para mo  var o pagamento sem-
pre em dia da mensalidade. “Fora 
o desconto de pontualidade, a 
campanha é um es  mulo. Achei 
cria  va, pois não é só um sorteio 
e por isso os alunos vão procurar 
pagar para concorrer. Na minha 
classe todo mundo gostou”, fi na-
lizou.

Ondina Barreira e Samuel da Silva

Dr. José Carlos R. Amarante e Pedro Rafael B. Rodrigues Dr. José Carlos R. Amarante e Ana Laura Z. Braga

Ondina Barreira e Luciano de Oliveira
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 Prefeito Afonso Macchione e Dr. Geraldo Paiva 
de Oliveira após assinatura do convênio
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