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FPA participa do III Encontro Internacional de Reitores Universia
A Fundação Padre Albino, representada pelo presidente da Diretoria 

Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, e pelo Diretor Ge-
ral das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), Dr. Nelson Jimenes, 
participou dias 28 e 29 de julho, no Riocentro, Rio de Janeiro (RJ), do III 
Encontro Internacional de Reitores Universia. A Universia é, atualmente, 
uma das mais importantes redes de cooperação universitária do mundo. 
Última página.

MEC reconhece os cursos de 

Biomedicina e Pedagogia das FIPA

Direito instala Ofi cina de Pais e Filhos

Semana Monsenhor Albino começa dia 15/09

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

O Diário Ofi cial da União publicou portarias reconhecendo os cursos 
de Biomedicina e Pedagogia das Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA), instalados em 2012. Página 08.

Depois do Centro Judiciário de Solução de Confl itos (CEJUSC), o cur-
so de Direito das FIPA abriga mais um projeto do Fórum de Catanduva, 
a Ofi cina de Pais e Filhos, que foi instalada e realizada dia 15 de agosto, 
às 13h00, no Câmpus São Francisco, e será coordenada pela Juíza Renata 
Rosa de Oliveira. Página 09.

Dia 15 de setembro, com missa às 19h30 na Igreja Matriz de São Do-
mingos, será iniciada ofi cialmente a XXIII Semana Monsenhor Albino, 
que se estende até o dia 20. Página 11.

Estado libera verba para 

conclusão da Radioterapia

Feira VESTFIPA acontece em outubro

O Governo do Estado liberou verba de R$ 1.727.546,47 para a Fun-
dação Padre Albino concluir o Serviço de Radioterapia, que está sendo 
construído em área anexa ao Hospital Emílio Carlos. Última página.

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizam dias 01 e 02 
de outubro, no Complexo Esportivo do Câmpus Sede, a Feira VESTFIPA, 
destinada aos alunos do Ensino Médio. As escolas já devem fazer agen-
damento para participação. Página 11.

Um assunto muito interessante que permeou o noticiário há alguns 
dias e que continua tendo desdobramento na mídia foi o fechamento, 
por pouco mais de uma dezena de horas, do Pronto Socorro da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo. O que poderia levar uma diretoria res-
ponsável a tomar uma decisão tão radical a ponto de colocar em risco 
vidas humanas, que dependiam dos serviços emergenciais naquele fa-
tídico dia? Página 02.

No encerramento do Universia, o encontro de reitores.

DivulgaçãoDivulgação

Governador do Rotary visita 

Unidade de Queimados do HPA

O casal governador 2014/2015 do Distrito 4480 do Rotary Club, Sueli-
-Udibel José da Costa, visitou a Unidade de Tratamento de Queimados 
(UTQ) do Hospital Padre Albino dia 04 de agosto. O governador disse da 
possibilidade de ajuda à UTQ com recursos dos clubes pertencentes ao 
distrito rotário. Página 07.

O governador Udibel disse da possibilidade de ajuda à UTQ.
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Dica do Poupinho

Desligue as luzes de salas não ocupadas.
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Um assun-
to muito inte-
ressante que 
permeou o no-
ticiário há al-
guns dias e que 
continua tendo 
desdobramento 
na mídia foi o 

fechamento, por pouco mais de uma dezena 
de horas, do Pronto Socorro da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo. Hospital de grande 
porte e de longa tradição, atende toda a me-
trópole paulistana no seguimento de saúde 
em seus três níveis de assistência, além da 
altíssima complexidade. Atende a todos os 
níveis socioeconômicos, destacadamente aos 
usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Só 
no Pronto Socorro são milhares de pacientes 
por dia. 

O que poderia levar uma diretoria respon-
sável a tomar uma decisão tão radical a ponto 
de colocar em risco vidas humanas, que de-
pendiam dos serviços emergenciais naquele 
fatídico dia? Certamente não foi por causa de 
humor negro, regozijo pessoal ou deleite in-
sano que chegaram a esta atitude extremada. 
Por paradoxo que possa parecer foi o Pronto 
Socorro pedindo socorro pela Santa Casa. 

Esse grito já vinha ecoando há muito tem-
po e de milhares de vozes das Santas Casas do 
Brasil. Dentre elas, uma mais que autorizada 
no seguimento representativo dos prestado-
res de serviços em saúde vinha advertindo as 
autoridades sanitárias sobre o risco que, infe-
lizmente, acabou acontecendo. Esta voz era, e 
continua sendo, a da Federação das Santas Ca-
sas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São 
Paulo – FEHOSP, na pessoa de seu presidente, 
Dr. Edison Rogatti, que atualmente acumula 
também a presidência da Confederação das 
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Bra-
sil, em Brasília. Tenho sido testemunha dos seus 
pronunciamentos contundentes quanto ao ris-
co de fechamento não só de serviços, como o 
que ocorreu na Santa Casa de São Paulo, mas 
de fechamento das próprias Santas Casas se 
providências imediatas não forem tomadas. 

O lamentável desse episódio, como não 
poderia deixar de ser, foi a desassistência mo-
mentânea de centenas de pessoas que procu-
raram pelo serviço naquelas horas. Mas o mais 
lamentável ainda – apesar do socorro fi nan-
ceiro emergencial de R$ 3 milhões do gover-
no paulista, que permitiu a reabertura do PS 
-, está sendo o bate boca através da imprensa 
entre o governo federal e o estadual, cada um 
querendo se desvencilhar do imbróglio, trans-
ferindo mutuamente o problema para o outro. 

Sem entrar no mérito da pendenga entre 
o governo central e o paulista, uma conclusão 
fi ca evidente: a culpa não é da Santa Casa de 
São Paulo que vem, assim como todas as ou-
tras do Brasil, tentando dar conta do recado, 
apesar do subfi nanciamento e do represa-

mento de algumas verbas vitais à sobrevivên-
cia das mesmas. 

Acusações defensivas como a que temos 
visto de lado a lado não vão trazer o alívio ne-
cessário à solução imediata do problema; que 
dirá solução defi nitiva! Será preciso deixar de 
lado objetivos outros e partir para um diálo-
go maduro e responsável, até porque é nesse 
sentido que labora a Constituição Federal do 
Brasil, bem como o que foi pactuado entre os 
entes federativos em 2006 (Pacto pela Saúde). 

Aporte-se já os recursos necessários à con-
tinuidade do atendimento e, depois, busque-
-se culpados. Certamente haverá. Não adianta 
nesse momento tentar dourar a pílula. Com 
certeza houve falhas e não foi da Santa Casa. 
A verdade é que a situação não poderia ter 
chegado aonde chegou; outra verdade nesse 
episódio é que houve, sim, subfi nanciamento, 
assim como, possivelmente, houve também 
represamento de repasses conforme notí-
cias a serem devidamente apuradas. E, nesse 
caso, certamente não seria só para com a San-
ta Casa de São Paulo. E no fi m quem paga o 
pato? Sempre as Santas Casas que fi cam no 
fogo cruzado entre os revoltados usuários – 
com razão – e o poder público brigando entre 
si. Solução mesmo, que é o que realmente in-
teressa, não vem. 

Diz um velho ditado popular algo mais 
ou menos assim: em casa que falta pão, todo 
mundo briga e ninguém tem razão! Para agra-
var ainda mais, vez por outra uma ou outra 
autoridade, tentando aliviar para o seu lado, 
lembra-se de acusar as Santas Casas de inefi -
cientes na gestão. Ora, num universo de mais 
de 2.000 fi lantrópicas é possível que uma 
ou outra realmente o tenha. Afi nal, a grande 
maioria é administrada por voluntários que 
nada recebem pelo que fazem e há escassez 
de mão de obra qualifi cada nesse seguimen-
to. Ainda assim podemos afi rmar, sem som-
bra de dúvidas, que na esmagadora maioria 
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos as 
administrações são competentes. O que falta 
mesmo são recursos fi nanceiros. Gestão, pelo 
visto, falta aos entes pactuantes – municípios 
inclusos – que não enxergam ou não querem 
enxergar o problema. Mais que gestão, falta 
sensibilidade para com o povo. 

Os hospitais da Fundação Padre Albino só 
não chegaram ao extremo da Santa Casa de 
São Paulo porque há anos vêm bancando os 
prejuízos com o SUS do próprio bolso. Esses 
decorrem tanto do subfi nanciamento (go-
verno federal), dos não repasses obrigatórios 
(governo estadual) e da sobrecarga de servi-
ços não contratualizados (governo municipal), 
sem nunca ter deixado desassistida a popula-
ção. A isto chamamos de RESPONSABILIDADE.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP) e Membro do 

Conselho de Administração da Fehosp.

Membros Suplentes

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

s.



Dica do Poupinho

Durante a limpeza de áreas grandes, 

acender apenas as luzes necessárias. Agosto/2014 3

ANIVERSÁRIOS
Membros Conselheiros da 

Fundação Padre Albino

04 – Renato Centurion Stuchi
20 – Valdemar Bergamaschi
22 – Prof. Laer Sérgio Dervelan

Membros Honorários da 

Fundação Padre Albino

05 – Pedro Nechar
11 – José Altêmio Ferreira

Coordenadoria Geral

06 - Fabiana Aparecida Isnervelin 
07 - Emerson Bernardo da Fonseca
08 - Célia Marilda Francisquetti Casarini 
10 - Camila Ceroze Barbosa 
17 - Reginaldo Donizeti Lopes 
18 - Mauro Tadeu Assi
19 - Fernando Ruiz Cegatti 
20 - Marcelo Aparecido Godoy Ruiz 
29 - Juliana Cristina Caracini 
  

Hospital Padre Albino

01 - Jeziel Erik Pinto
04 - Claunice Marques de Araújo 

Gigliani Gleice Ruy
Dr. José Joaquim Ribeiro de Souza

06 - Ana Zélia Barbosa Miranda
Janaina Adalgisa Pereira Santos
Margarida de Lourdes Dias Gozzi
Regina Aparecida Barbosa Beia
Rosevania Aparecida Colturato
Tatiana Zanquini Pereira
Yago Henrique de Oliveira

07 - Mauro José Francisquetti
08 - Aparecida Ivanete Feliciano
09 - Daniele Silva Duarte

Débora Ferreira da Cruz
Débora Patrícia Ribas
Gislaine Fernanda Soares Pereira
Maria Vanir Briguenti
Raina Magda Bonfochi Alencar
Tatiane Cristina de Almeida Luciano 

10 - Adriana de Souza 
Emely Cristina Souza da Silva 
Renata Ribeiro Bittencourt 

11 - Edna Santana 
Nair Monari
Stefanie Paniagua
Vera Lúcia dos Santos Martinez   

12 - Natália Cristina Batista 
13 - Gláucia Regina Dias

Márcia Aparecida do Prado
Thaisa Mara Piveta 

14 - Lourdes de Jesus Silva
15 - André Moreira da Silva

Benedito Barbosa da Silva
Matheus de Lucas Paulino  

16 - Francisco Antonio Ferreira Neto 

Giselly Júlia Menezes Branzani
Maria Aparecida Lopes Malheiro  

17 - Andresa Bardela Ferreira 
Marco Antonio Milan 

18 - José Luis de Moraes 
Tamires Fernanda Saurin 

20 - Elaine Cristina Sigoli 
Jovelina Correa Lemos Hanaoka  

21 - Adriana Aparecida Bianchi Tanaka 
Aline Danielle da Silva 
Maria Angela Brocco Paião  

22 - Melina Natani Bastasini 
24 - Claudina Angélica Crocciari 

Elsa Aparecida Tadeu Vieira
Erondina Cunha Barbosa 
Joyce Ferreira da Silva   
Marcos Wagner da Silva   
Maria Luiza Rodrigues
Maria Madalena Campos 

25 - Priscila Aparecida de Morais Antonio 
Sandra Regina de Andrade Pedrassoli  

26 - Bacilicia Ap. Medina Mameli 
Guilherme Batista Cassioti

27 - Aline Aparecida de Oliveira 
Andrea Silva Machado
Eleni Vieira Silva 
Eliana Cristina Vicente 

28 - Priscila Maria Benassi Capparelli 
Sueli Aparecida Favaron

29 - Dr. Antonio Jarbas Ferreira Junior 
Isabela Cristina Pengo

30 - Andrea Aparecida Francisco 
Juan Haubert Asencio 
Maria Aparecida de Oliveira Lima  
Vera Lúcia de Souza Torres  
Vitor Afonso da Silva  

Hospital Emílio Carlos

01 - Maria Aparecida Capute 
Marta Ester Martins de Souza
Sonia Maria Bonfi m Masetti 

02 - Sílvia Maria Poveia
03 - Francielli Fernanda G. B. de Moraes 

Maria Hilária da Cunha
04 - Sebastião Severo dos Santos 
05 - Eliete Felisbino da Silva Pereira 
06 - Aparecido de Jesus Bertolim  
09 - Fabiana Teresinha Bizari 
11 - Sonia Maria Pereira Brito
13 - Kátia Helena Curti 

Ramiro Dias da Rocha 
14 - Eliane Aparecida Cezário 

Juliana Darc Soares 
Rogério Torres 

15 - Ivone Sousa Isidoro 
Neuci das Dores Barbosa Agustineli 

17 - Eva Aparecida Faria Bazon  
18 - Cícera Aparecida de Jesus Baroni 
20 - Maira Gisele Spada Barbosa 
21 - Cláudia Andrea dos Santos Correia   

ESTE CORAÇÃO CONTINUA

A BATER POR VOCÊ!

SETEMBRO
22 - José Antonio Coutinho 
23 - Márcia Polimeno Coneglian 
24 - Antonio Donizeti Bratfi sch 

Dierk Tiradentes de Oliveira 
Dra. Manuela Ribeiro Pala Jorge

26 - Aparecida Ribeiro Merigue
Benedito Carlos Rodrigues  

27 - Elisabete de Lucca
28 - Célia Regina Messias Piovesan 

Ricardo Espinosa 
29 - Gláucio Roberto Minchon
30 - Ana Catarina dos Santos 

Elizabete Ap. de M. Mattioli  
João Vitor Chimarelli  

Recanto Monsenhor Albino

01 - Ana Paula Floriano Ferreira 
Malvina Giroto Euzébio 

05 - Mauriza Souza Santos 
07 - Magnólia de Jesus 

Maria Célia Oliveira Guedes 
08 - Aparecido Antonio Vicentin  
14 - Maria de Lourdes dos Santos  
16 - Roseli Araújo  
26 - Dr. Celso Luiz Barbieri  
 

Padre Albino Saúde

14 - Dr. Emmanuel Ortiz Afonso 
17 - Amanda Bofi  

Ambulatório Médico de Especialidades - AME      
12 - Jacqueline Nayara Correia 
25 - Maria Eugênia Aparecida Aleixo
27 - Renata Cordeiro
28 - Renata Aparecida Rocha Bugatti  

FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino    
01 - Prof. Durval Ribas Filho

Vilma Aparecida Nasorri 
02 - Rafaela Cristina Poletti Caires 
10 - Cleusa Aparecida Vieira Pereira 
11 - Profa. Sílvia Ibiraci de Souza Leite 
13 - Antonio Márcio Paschoal 
15 - Prof. Geovanne Furtado Souza

Profa. Maria Cláudia Parro
19 - Prof. Pedro Celso Ribeiro Bazilli 

Prof. Thales Fernando Roque Barba 
21 - Prof. Kléber Henrique Saconato Afonso
22 - Bruna Carla Furlan Hemcke
24 - Prof. Eduardo Carlos da S. Mendes Junior 
25 - Ana Letícia Martin Vidoto  
29 - Profa. Eliana Meire Melhado

Colégio Catanduva

05 - Prof. Auri Correia Lima 
15 - Patrícia Santos Parra
18 - Cleonice Silvana da Silva  
24 - Gabrieli Dias Neves Melo   
30 - Profa. Rita de Cássia Massambani Peres  

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.



Meu querido pai!

Agosto/2014

Funcionários homenageados do mês

só houvesse o melhor para mim e 
onde o tempo não fosse tão curto 
para aprendermos a vida, onde 
não houvesse pessoas capazes de 
ferir-me, onde eu pudesse apenas 
brincar de viver.

Eu sei que você gostaria de 
dar-me esse presente. 

Eu sei da tristeza que você sen-
te por não poder impedir que eu 
sofra, que eu fi que doente, que 
abusem de mim, que os perigos 
me rondem e que a fé se desfaça 
em meu coração.

Danilo Scamagnan Crisostomo – Transporte
Daiane Flávia Andrade dos Santos – Telemarketing
Rafael Roberto Luzia – Portaria
Emerson Bernardo da Fonseca – Monitoramento
Marcos Leão Alves – Monitoramento
Márcia Del Re de Souza Mello – Same
Gisele Fernanda Jacometo – Laboratório
Pedro Luiz Ferraz – SHL
José Eduardo Silva – Portaria
Edmara C. Simonete Moraes – Serviço de Nutrição e Dietética
Ramiro Dias da Rocha – Manutenção
Setuka Tereza Nose Araújo – Enfermagem
Cíntia Aparecida Fernandes Martins Porta – UTI
Jorge Tudes dos Santos – C2 Par Masculino
Thamires Giovanelli – C3 Par
Tatiane Camassuti Benevides – C3 Impar
Andréia de Cássia Ferreira de Souza – Moléstias Infecciosas
Ana Paula Ricci – C2 Impar
Dóris Pereira Cabrera – C4
Luciana de Lourdes Spinelli – Central de Materiais e Esterilização
Rogério Torres – Centro Cirúrgico
Edneia Aparecida Leão Magalhães - Ambulatório

Andressa F. Penhavel – Portaria
Adriana Isabel Lima – Raio X
Andressa Cunha da Silva – Telefonista
Juliana Caetano Moreira – 5º Andar
Jéssica Trindade Lopes – 4º Andar
Élida Fernanda Borges Silva Santos – 3º Andar
Débora Cristina Amaro – Pediatria
Aparecida Natalina Morial Roque – UTI Adulta
Adriana Ramos Silva Machado – Centro Cirúrgico
Edson Luiz Aparecido Ferreira Barbosa – Unidade de Urgência e Emergência
Ricardo Donizete Novaes – Unidade de Tratamento de Queimados
Sandra Cavalieri – Pronto Atendimento
Anderson Luis Siqueira – Hemodiálise
Audenir Aparecida Pexe – Maternidade I
Vera Lúcia de Souza Torres – Maternidade II
Marina Aparecida Pinto Sampaio – Berçário 
Neuza Maria Martins Santos – Centro Obstétrico
Regiana Aparecida Alves Pirola – Posto III
Keila Rodrigues da Silva Carolino – UTI Neonatal
Vera Lucia dos Santos Martinez – UTI Infantil
Angelita Leite Cabral Santos – Agência Transfusional
Antônia Aparecida Gasparini Frota – Banco de Leite 
Tamiris Aparecida de Oliveira - Laboratório

Sei das cicatrizes que você car-
rega, provocadas por ferimentos 
que já me atingiram no passado.

Sei das suas angústias e so-
bressaltos quando algo ameaça o 
meu tempo presente.

Sei das suas vontades e ansie-
dades voltadas para o meu futuro.

Ah, pai, que maravilhoso futu-
ro você gostaria que eu vivesse!

Eu sei disso, pai. E por saber 
tanto, eu lhe peço, ouça-me: Se 
dores eu sofri, maiores elas teriam 
sido sem a sua presença. Se em 

pedras muitas vezes eu tropeço 
e caio, lembro-me que foi você 
quem me ensinou a levantar. Se 
olho para o futuro e sinto medo, 
ele se vai assim que eu recorro à fé 
que você plantou em mim.

Agradeço a Deus por ter escolhi-
do você para orientar os meus passos.

Obrigado, pai, pois foi com 
você que aprendi que quando a 
jornada torna-se difícil Deus nos 
toma nos braços.

A homenagem da Fundação 

Padre Albino aos pais pelo seu dia.
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Setembro - Datas comemorativas

1º - Dia do Profi ssional de Educa-
ção Física
02 – Dia do Repórter Fotográfi co
03 – Dia da Guarda Civil e do Biólogo
05 – Dia do Farmacêutico e da 
Amazônia
06 – Dia do Alfaiate
07 – Independência do Brasil
08 – Dia Mundial da Alfabetização
09 – Dia do Administrador e do Ve-
terinário
13 – Dia do Agrônomo e do Progra-
mador
15 – Dia do Cliente

17 – Dia da Compreensão Mundial
18 – Dia dos símbolos nacionais
21 – Dia da Árvore e do Fazendeiro
22 – Dia da Juventude do Contador
23 - Início da Primavera e Dia do 
Soldador, do Técnico em Edifi ca-
ções e Técnico Industrial
24 – Dia do Mototaxista e do Sol-
dador
25 – Dia do Trânsito
27 – Dia do Idoso, Mundial do Tu-
rismo e do Encanador
30 – Dia da navegação, do Jornalei-
ro, do Tradutor e da Secretária

Eu sei que você gostaria que 
houvesse um jeito de me fazer en-
xergar a vida através dos seus olhos 
bem mais experientes, poupando-
-me de tropeçar pelo caminho.

Eu sei que você gostaria de ter 
as costas mais largas para carre-
gar também os meus fardos, para 
aliviar-me de pesos.

Eu sei que às vezes o mundo 
é cruel e que viver nele pode ser 
uma árdua tarefa!

Eu sei também que você gos-
taria de construir um mundo onde 

Dica do Poupinho

Ao sair da sala, desligue a luz.z.

Ser insubstituível
Arnaldo Pereira Ribeiro

Há os que dizem que nin-
guém é insubstituível. Que quan-
do chega, a morte nos apaga e 
apaga nossos rastros mais cedo 
ou mais tarde.

Nossa condição de ser in-
substituível prevalece por pouco 
tempo e nos tornamos apenas re-
produções de som e imagem, ou 
palavras mortas sobre o papel ou 
sobre a pedra, nos livros de histó-
ria, nos museus.

Quando desaparecemos, o 
que fazíamos poderá ser feito por 
outros, o que dizíamos poderá ser 
dito por outros.

Pronto, tudo resolvido. A vida 
continua, o mundo continua a gi-
rar. Verdade? Mentira!

Não há dois dias iguais. Um 
sucede o outro, mas não o subs-
titui. Porque cada dia é único. 
Assim como na sinfonia, onde 
uma nota sucede outra, mas 
não a substitui, sempre seremos 
sucedidos, nunca substituídos. 
Porque nossa vida é única. Por-
que cada pessoa é única. Porque 
tudo o que geramos revela a nos-
sa autoria, como se fosse assim 

uma espécie de marca. Indelével, 
singular. Um fi lho, um livro, um 
quadro, uma ideia, um sentimen-
to, uma palavra.

Cada um de nós pode ser in-
substituível. Ser insubstituível, 
sim, por que não? Um ser insubs-
tituível não por arrogância, nem 
por posses, nem por dotes físicos 
ou intelectuais. Ser um insubs-
tituível ser, simplesmente pelas 
emoções criadas e pelos valores 
agregados em sua volta. Ser um 
insubstituível seja pela renúncia à 
mediocridade, pela fuga do vazio, 
pelo abandono da irrelevância.

Poderíamos ser todos insubs-
tituíveis seres, pela energia posi-
tiva que transmitimos às outras 
pessoas, pela vibração produzida 
por nossos sentimentos, pelos 
nossos exemplos e atitudes, pelo 
nosso esforço admirável de pas-
sar por esta vida deixando marcas 
de excelência, como se fossem 
rastros de luz.

Sejamos todos insubstituí-
veis. Eu para você e você para 
mim. Uns para os outros. Cada 
um para todos.
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Cálcio e magnésio – O cálcio auxilia na produção de produtos que 
causam vasodilatação, o que aumenta, consequentemente, a formação 
da memória. Já o magnésio está presente nos receptores cerebrais res-
ponsáveis pela memória.

Ômega 3 – Aumenta os receptores de serotonina, dopamina e no-
radrenalina no cérebro. Estudos apontam sua importância na preven-
ção de processos neurodegenerativos.

• Banana, aveia e mel: os três juntos aumentam a produção de sero-
tonina e de energia.

• Água de coco e gengibre: é um anti-infl amatório natural que dimi-
nui a tensão da dor de cabeça.

A paciência é uma árvore de raiz amarga, mas de frutos muito doces. 
Provérbio Persa

5

Macarrão de panela 

de pressão

Bolo de fubá de liquidifi cador 

Ingredientes 
500 g de macarrão (gravatinha, 
pene, fusilli)
1 lata de creme de leite
1 lata de molho de tomate
2 caldos de galinha dissolvidos
Sal a gosto
Modo de preparo: Coloque to-
dos os ingredientes na panela 

Ingredientes 
2 copos de leite 
2 copos de fubá 
2 copos de farinha de trigo 
2 copos de açúcar 
2 ovos 
2 colheres (sopa) de manteiga 
1 colher (sopa) de fermento quí-
mico em pó

CULINÁRIA

de pressão. Quando pegar pres-
são espere 3 minutos e apague 
o fogo. Coloque em uma traves-
sa e acrescente queijo fatiado 
ou ralado no ralo grosso.
Informações adicionais: Pode 
acrescentar milho, ervilha, fran-
go desfi ado, linguiça calabresa, 
presunto etc.

Modo de preparo: Bata todos os 
ingredientes, menos o fermento, 
no liquidifi cador. Acrescente o 
fermento e misture. Despeje em 
fôrma bem untada. Leve ao for-
no quente por 45 a 50 minutos. 
Se desejar, polvilhe um pouco de 
açúcar de confeiteiro por cima e 
dê aquele toque especial!

Novos usos 

para objetos 

de todo dia

Expressões curiosas na Língua Portuguesa

CURIOSIDADE
Por que o pato não se molha quando nada?

Porque ele produz uma secreção oleosa embaixo da cauda e 
com o bico retira o óleo e o espalha pelo corpo. Recobertas 

por essa secreção, as penas tornam-se impermeáveis. Além disso, a ca-
mada de ar que fi ca entre as penas e o corpo ajuda a manter o pato 
fl utuando.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Eles que são brancos que se entendam. Esta foi das primeiras pu-
nições impostas aos racistas, ainda no século XVIII. Um mulato, capi-
tão de regimento, teve uma discussão com um de seus comandados e 
queixou-se a seu superior, um ofi cial português. O capitão reivindicava 
a punição do soldado que o desrespeitara. Como resposta, ouviu do 
português a seguinte frase: “Vocês que são pardos, que se entendam”. 
O ofi cial fi cou indignado e recorreu à instância superior, na pessoa 
de Dom Luís de Vasconcelos, 12° Vice-rei do Brasil. Ao tomar conhe-
cimento dos fatos, Dom Luís mandou prender o ofi cial português que 
estranhou a atitude do Vice-rei. Mas, Dom Luís se explicou: Nós somos 
brancos, cá nos entendemos.

Substitua seu alvejante por 
1/4 ou 1/2 de xícara de suco 

de limão no ciclo de enxague 
da máquina de lavar para 
clarear suas peças brancas 
que estão perdendo a vida.

Segredos culinários

Acalme-se de forma natural e saudável

Forno e fogão

1. Para facilitar a limpeza dos queimadores do fogão, ferva-os com 
água, sal, vinagre, gotas de limão e saponáceo em pó. Depois, esfregue 
com esponja de aço que as manchas sairão mais rápido.

2. Cubra toda a chapa do fogão, deixando apenas os queimadores des-
cobertos, com uma folha de papel de alumínio. Isto evita que suje, conser-
vando a pintura e o esmalte do fogão.

3. Se o seu fogão estiver muito sujo, limpe com água e um pouco de 
bicarbonato de sódio. A sujeira sairá mais rápido.

4. Para testar a temperatura do forno coloque uma fatia de pão e deixe 
por cinco minutos. O forno estará fraco se o pão não dourar; regular, se o 
pão dourar um pouco; quente, se o pão tostar e quente demais se o pão 
queimar.

5. Outra maneira de verifi car a temperatura do forno é colocar dentro 
uma folha de papel branco. O forno estará brando se o papel não mudar 
de cor; regular, se o papel fi car amarelado e quente se o papel escurecer 
rapidamente.

6. Coloque sempre todos os alimentos para serem assados em forno 
pré-aquecido. Dessa maneira, o calor rápido do forno ajuda a impedir que 
saia o suco dos alimentos. 

Dica do Poupinho

 Elimine, quando possível, a 

iluminação de áreas externas.

a 

s.

Zinco – Tem importante ação protetora contra intoxicação por mi-
nerais tóxicos, como chumbo, mercúrio e cobre – que são nocivos às 
células cerebrais. A pessoa deprimida tem pouca formação de ácido 
clorídrico, importante para a digestão dos alimentos. A má digestão de 
amido favorece o crescimento de bactérias nocivas que produzem cer-
tas toxinas capazes de diminuir a produção de serotonina (o hormônio 
do bem-estar).
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Hospitais realizam ações em comemoração 
à Semana Mundial do Aleitamento Materno

Os hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino realizaram de 4 a 8 
de agosto uma série de atividades 
em comemoração à Semana Mun-
dial da Amamentação, celebrada 
de 1 a 7 de agosto, para conscien-
tizar as mães sobre a importância 
do aleitamento materno. 

No dia 4 de agosto, a equipe 
do Hospital Padre Albino apresen-
tou um vídeo sobre o aleitamento 
materno e esclareceu as dúvidas 
das gestantes presentes na Ma-
ternidade. No dia 5, as experiên-
cias exitosas sobre o aleitamento 
materno foram apresentadas no 
Anfi teatro Padre Albino. A enfer-
meira Aline Cristina Poli abordou, 
a partir das 9h15, a importância 
do alojamento conjunto para o su-
cesso do aleitamento. Na sequên-
cia, a enfermeira Denise Gonzalez 

Treinamento sobre o atendimento ao cliente

Confraternização na Pediatria

Nova CIPA do Hospital Padre Albino

As equipes de atendimento 
ao cliente dos hospitais Emílio 
Carlos e Padre Albino participa-
ram, dia 22 de julho, de treina-
mento sobre o acolhimento ao 
cliente hospitalar, promovido 
pela Federação das Santas Casas 
do Estado de São Paulo/Fehosp, 
em Monte Alto/SP.

O Prof. Hélio Borin, executivo 
da Brazilian Business Park, com 
formação em administração de 
empresas pela Universidade Ma-
ckenzie, gerente de compartilha-
mento de custos, diretor executivo 
da Brazilian Network Group, con-
sultor fi nanceiro em negócios mé-
dicos, consultor em gestão estraté-
gica de empresas médicas, diretor 
pedagógico do Centro Nacional 
para Desenvolvimento Hospita-
lar – CenaHosp e especialista em 

A nova Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes/CIPA, 
gestão 2013/2014, do Hospital 
Padre Albino tomou posse no úl-
timo dia 17 de julho.

Os novos membros da CIPA 
são Andressa Alves Molina, Si-
mone Aparecida Trovo, Paula 
Roberta Pivetta, Paulo Roberto 
de Oliveira e Fabrício Sidnei da 
Silva (efetivos), Hellen Suzi José 
da Silva, Lucimara Regina Car-
valho Arlindo, Camila Raymun-
do Bahil, Antonio Donizete de 
Souza e Natália Cordon Sanches 

treinamento hospitalar, abordou o 
conceito do SAC hospitalar, a pos-
tura no atendimento pessoal e te-
lefônico, a resolução de confl itos, a 
base jurídica do SAC e o Código de 
Defesa do Consumidor e o Código 
Civil, o confl ito médico x paciente, 
a legislação do Conselho Federal 
e Regional de Medicina, o ponto 
de vista do cliente x organização 
hospitalar, entre outros temas. O 
curso teve como ênfase o desen-
volvimento de método e ações de 
relacionamento entre o paciente 
e o profi ssional de atendimento 
com o objetivo de preservar a ins-
tituição de problemas rotineiros.

As colaboradoras Eliete Felis-
bino da Silva Pereira, Maria Regina 
De Santi, Mariane Cajuela, Mariste-
la Ribeiro e Natália Cristina Roma 
participaram da atividade.

O Setor de Pediatria do Hospital 
Padre Albino realizou festa julhina 
para os pacientes e acompanhan-
tes no dia 16 de julho. A confrater-
nização foi organizada pela Irmã 
Deolinda Muti, em parceria com o 
Grupo de Trabalho de Humaniza-
ção dos Hospitais da Fundação e o 
Projeto Dr. Sara & Cura. 

Na festa, os presentes pude-
ram desfrutar dos quitutes ju-
ninos. Além disso, para deixar o 
ambiente mais acolhedor, os pro-
fi ssionais decoraram o setor com 
artigos juninos. 

(suplentes).
Os integrantes indicados pelo 

empregador são Ana Lúcia dos 
Santos, Benedito Barbosa, Yago 
Henrique de Oliveira, Priscila de 
Cássia da Cruz, Valdir Cândido 
Dionísio e Meire Siqueira San-
ches (efetivos), Fabiana Soares 
Pacheco, Joanice Cipriano da Sil-
va, Cássia Regina Moreira Ferreira, 
Doralice Maria Reina e Wellington 
Miletta (suplentes).

Ana Lúcia dos Santos é a pre-
sidente e Meire Siqueira Sanches  
a secretária.

Dica do Poupinho

 Limpe regularmente paredes, 

janelas, pisos e forros.

Stelluti de Faria falou sobre o tra-
balho realizado junto ao Ambula-
tório do Hospital Emílio Carlos. Às 
10h15, a enfermeira Vanda Man-
fredo ministrou palestra sobre 
o Banco de Leite. A atividade foi 
direcionada aos colaboradores da 
instituição, alunos dos cursos de 
Enfermagem e Medicina das FIPA 
e agentes comunitários de saúde 
de Catanduva e região.

No dia 6, folhetos informativos 
sobre a doação do leite humano 
foram distribuídos na Maternida-
de do Hospital Padre Albino e no 
dia 7, as gestantes do município de 
Catanduva e região foram convi-
dadas para uma visita monitorada 
às dependências da Maternidade.

De acordo com a enfermeira 
responsável pelo Banco de Leite 
do Hospital Padre Albino, Vanda 

Mães recebem orientação sobre a importância da doação de leite no HPA 

Manfredo, as ações de incentivo 
ao aleitamento materno ajudam 
a aumentar o volume das doa-
ções. “Com o objetivo de garantir 
o aleitamento materno a todos os 
recém-nascidos, incluindo os in-
ternados em Unidades Neonatais 
e os fi lhos das mães impossibilita-
das de amamentar, foram criados 
os Bancos de Leite Humano, que 
armazenam o leite das doadoras, 

fazem a coleta e ensinam sobre 
a importância da amamentação”, 
explica. As doações recebidas 
pelo Banco de Leite atendem aos 
recém-nascidos de risco e baixo 
peso, internados na UTI Neonatal.

Durante toda a semana hou-
ve orientação às mães na Mater-
nidade do Hospital Padre Albino 
e no Ambulatório do Hospital 
Emílio Carlos. 

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Colaboradoras dos hospitais participam de treinamento sobre atendimento ao cliente hospitalar

DivulgaçãoDivulgação

Comunicação/HPAComunicação/HPA
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Governador do Rotary visita Unidade de Queimados do HPA
O casal governador 2014/2015 

do Distrito 4480 do Rotary Club, 
Sueli-Udibel José da Costa, visi-
tou a Unidade de Tratamento de 
Queimados (UTQ) do Hospital Pa-
dre Albino dia 04 de agosto.

Na UTQ eles foram recebidos 
pelo administrador do hospital, 
Rogério Barktevicius, e pelo Dr. 
José Antonio Sanches, que mos-
traram as instalações e falaram 
do funcionamento e das difi -
culdades do setor, que recebe 
pacientes de Catanduva, região, 
do Estado de São Paulo e outros 
Estados, pois é Referência nesse 
tratamento.

O governador Udibel, que es-
tava fazendo visita ofi cial aos ro-

Hospital Padre Albino realiza XVII SIPAT

Festa Julhina na Quimioterapia

CIPA promove palestra no AME

Professores da Medicina recebem títulos

Professoras foram selecionadas para curso

A Comissão Interna de Pre-
venção de Acidente – CIPA do 
Hospital Padre Albino promoveu, 
nos dias 16 e 17 de julho, a 17ª 
Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho/SIPAT, no 
Anfi teatro Padre Albino.

No primeiro dia do evento, a 
partir das 13h30, o sargento da 
Polícia Militar Vagner Francisco 
da Silva abordou o tema “Drogas” 
por meio de orientação e dinâ-
mica entre os colaboradores pre-

O Setor de Quimioterapia do 
Hospital Emílio Carlos realizou 
a tradicional Festa Julhina para 
os pacientes e acompanhan-
tes, no dia 24 de julho, das 10h 
às 12h. Organizada e realizada 
pela equipe multidisciplinar da 
Quimioterapia, composta pelas 
colaboradoras Josiani, Érika, Da-

A Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (CIPA) do AME 
Catanduva promoveu dia 25 de 
julho sua palestra mensal.

O tema da palestra foi “A im-
portância da doação da medula 
óssea e a doação de sangue”, mi-
nistrada pela assistente social do 
Hemonúcleo de Catanduva, Ma-
ria Francisca C. Vizentini.

O Dr. Durval Ribas Filho foi 
empossado como Acadêmico Ho-
norário da Academia de Medicina 
do Rio de Janeiro. A sessão solene 
de posse foi realizada no dia 23 de 
julho, às 20h00, no Colégio Brasi-
leiro de Cirurgiões, no Rio de Ja-
neiro (RJ). Dr. Durval é presidente 

A Profª Drª Maria Rita Braga e a 
Profª Drª Maria Cláudia Parro, Coor-
denadora do curso de Enfermagem 
das FIPA, foram selecionadas para 
o Curso de Formação Integrada 
Multiprofi ssional em Educação 
Permanente em Saúde (EPS em 

sentes. No dia 17 o médico espe-
cialista em Medicina do Trabalho 
Rinaldo Moreno Cannazzaro aler-
tou os colaboradores com relação 
às situações de risco e as ações 
corretas em casos de acidente do 
trabalho. Na sequência, o Prof. Dr. 
Ricardo Santaella Rosa ministrou 
palestra sobre Hepatites e HIV.

Durante a SIPAT os colabo-
radores concorreram a brindes 
adquiridos pela organização do 
evento.

niela, Maria Cláudia, Claudete, 
Patrícia e Ângela, a confrater-
nização foi animada por sanfo-
neiro e quitutes diversos foram 
preparados pelo Serviço de Nu-
trição e Dietética. 

Os clientes receberam brin-
des doados pelos profi ssionais 
da Quimioterapia.

da Associação Brasileira de Nutro-
logia – ABRAN.

Já o Dr. Antonio Angelo Boc-
chini recebeu o título de Membro 
Emérito da Sociedade Brasileira 
de Cancerologia.

Os dois são docentes do curso 
de Medicina das FIPA.

Movimento), na modalidade EAD, 
promovido pela Secretaria de Ges-
tão do Trabalho e da Educação na 
Saúde do Ministério da Saúde.

O curso será oferecido pela 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS). 

Dica do Poupinho

Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas 

e demais aparelhos de iluminação.

as 

tarys de Catanduva, disse da pos-
sibilidade de ajuda à UTQ através 
do Subsídio global, que fi nancia 
projetos com recursos dos clubes 
pertencentes ao distrito rotário.

O casal governador estava 
acompanhado do governador as-
sistente, Eder Pedro Bochini e es-
posa Neli, da secretária do Rotary 
14 de abril, Lena Naufal, do pre-
sidente do Rotary Centro, Marco 
Antonio Carvalho, e do rotariano 
e Diretor Auxiliar Administrativo 
de Captação de Recursos da Fun-
dação, Vicente Chiavolotti.

Na manhã do dia 05 o casal vi-
sitou o Recanto Monsenhor Albi-
no, cuja horta foi fi nanciada com 
verba do Subsídio global. Dr. José Antonio Sanches explica aos rotarianos sobre o funcionamento da UTQ.

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Imprensa/FPAImprensa/FPA

DivulgaçãoDivulgação
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A inclusão escolar apresenta 
necessidade de que a prática pe-
dagógica seja estruturada de for-
ma a contemplar as necessidades 
de todos. Diante desse desafi o, o 
curso de Pedagogia das FIPA vai 
realizar a Ofi cina “Mundo da ima-
ginação especial - O lúdico e a arte 
para crianças defi cientes” que tem, 
como proposta, atividades lúdicas 
e artísticas desenvolvidas para alu-
nos com defi ciência, englobando 
cego, surdo, defi ciente físico, defi -
ciente intelectual e transtorno glo-
bal de desenvolvimento.

A ofi cina, gratuita, será mi-
nistrada pela Profª Arlete Rocha 
às quartas e sextas-feiras (duas 
turmas), das 17h45 às 19h00, na 
Brinquedoteca do curso, no Câm-
pus Sede, com 30 vagas para cada 
turma e certifi cado de 20 horas. 
Os alunos interessados devem fa-
zer inscrição na Secretaria do cur-
so de Pedagogia.

O Museu Padre Albino recebeu 
nos dias 16, 17, 18, 22 e 23 de julho, 
das 13h00 às 15h00, e no dia 15, 
das 8h00 às 10h00, a visita de alu-
nos da EE Antonio Maximiano Ro-
drigues e EMEI Prof. José D´Oliveira 
Barreto, respectivamente, acom-
panhados por professoras. O Di-
retor do Museu, Prof. Sérgio Luís 
de Paiva Bolinelli, acompanha os 
visitantes, sozinhos ou em grupos, 
dando-lhes explicações necessá-
rias em cada uma das salas.

Pedagogia realiza ofi cina pedagógica

para pessoas com defi ciência

Museu Padre Albino recebe visita de alunos

O curso de Pedagogia das FIPA 
tem a intenção de alfabetizar as 
pessoas que não tiveram acesso 
ao Ensino Fundamental na idade 
própria. De acordo com a Coorde-
nadora do curso, Profª Drª Silene 
Fontana, foi organizada uma sala 
de alfabetização, sob a docência 
da Profª Zélia de Oliveira Pantaleão, 
que neste momento tem apenas 
uma aluna, uma senhora de 82 
anos que é aluna da Terceira Idade 
do curso de Educação Física.

“A sala nasceu da necessidade 
desta senhora, disse Profª Silene. 
Ela tem muita vontade de ler e es-
crever. Tem isso como um grande 
sonho e por isso resolvemos ajudá-
-la na realização”, completou. Pes-
soas analfabetas ou com graves di-
fi culdades de aprendizagem, acima 
de 40 anos, devem procurar o curso 
de Pedagogia das FIPA, no Câmpus 

Curso de Pedagogia inicia 

alfabetização de adultos

Sede, às terças e quintas-feiras, das 
15h00 às 17h00, na sala da Brinque-
doteca.

“Entendemos que o analfabe-
tismo é uma questão de direitos 
humanos; vai além da questão 
educacional. Concordamos quan-
do Cristovam Buarque enfatiza 
isto. E mais: uma pessoa analfabe-
ta, segundo ele, pode evoluir, mas 
apenas depois que deixa de ser 
analfabeta. O analfabeto, além do 
constrangimento social, ainda não 
tem seu direito pleno”, fi naliza a Co-
ordenadora.

O curso é gratuito e seguirá o 
calendário de aula regular, ou seja, 
neste semestre até dezembro. O 
Câmpus Sede das FIPA fi ca na Rua 
dos Estudantes, 225, Parque Ira-
cema (Hospital Emílio Carlos), em 
Catanduva. Mais informações pelo 
fone (17) 3311-3501.

O curso promoveu dia 21 
de agosto, às 19h30, em sala de 
aula do Câmpus Sede, a palestra 
“Inclusão social e a pessoa com 
defi ciência”, ministrada pelo Prof. 
Francisco Rodrigues Neto. A pa-
lestra fez parte da Semana da pes-
soa com defi ciência, realizada de 
18 a 22 de agosto, ação conjunta 
entre Prefeitura de Catanduva, 
através da Coordenadoria de In-
clusão Social e Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, APAE, 
SESC, SENAC e Conselho Munici-
pal da Pessoa com Defi ciência.

No dia 15 de agosto, às 19h30, 
no Anfi teatro Padre Albino, o 
curso promoveu a palestra “IDEB 
- Uma experiência de sucesso: 
ABC do resultado”, à cargo do 
Secretário de Educação de Novo 
Horizonte, Prof. Paulo Magri. A 
palestra foi gratuita, dirigida aos 
alunos do curso e aberta ao pú-
blico externo.

No mês de julho o museu re-
cebeu a visita de 286 pessoas de 
Catanduva, Bertioga, Cajobi, Ca-
tiguá, Matão, Monte Alto, Novais, 
Paraíso, Pindorama e São José do 
Rio Preto.

O Museu Padre Albino, na Rua 
Belém, 647, esquina com Rua Ceará, 
funciona de 2ª à 6ª feira, das 7h00 às 
17h00, e aos sábados, das 7h00 às 
11h00. As visitas podem ser agen-
dadas pelo fone (17) 3522.4321. A 
entrada é franca.

Dica do Poupinho

 Use luz natural de janelas 

sempre que possível.

s 

II Workshop de Medicina

Dia 16 de agosto, no Campus 
Sede das FIPA, o Centro Acadêmi-
co Emílio Ribas (CAER) do curso de 
Medicina realizou o II Workshop 
de Medicina, dirigido para alunos 
do Ensino Médio e cursinhos que 
desejam ingressar no curso de Me-
dicina, com a participação de 130 
alunos de escolas da cidade, região 
e ainda uma participante do Estado 
de Minas Gerais.

Os participantes assistiram au-
las de anatomia prática, histologia, 
patologia, nós e saturas, primeiros 
socorros e talas e gessos, ministra-
das por docentes e acadêmicos vo-
luntários. Assim como na primeira 
edição do Workshop de Medicina, a 
segunda edição foi realizada com a 
intenção de propiciar a esses futu-
ros acadêmicos como seria um dia 
de aula do curso de Medicina.

MEC reconhece os cursos de Biomedicina e Pedagogia das FIPA
O Diário Ofi cial da União do 

dia 1º de agosto publicou a Porta-
ria nº 441, de 31/07/14, da Secre-
taria de Regulação e Supervisão 
da Educação Superior do Ministé-
rio da Educação (MEC), reconhe-
cendo o curso de Biomedicina 
das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) e no dia 31/07/14 

publicou a Portaria n 427, de 
29/07/14, que reconheceu o cur-
so de Pedagogia.

Os cursos de Biomedicina 
e Pedagogia foram instalados 
em 2012, autorizados pelo MEC 
através das Portarias nº 1.865, 
de 10/11/2010, e nº 162, de 
14/01/2011, respectivamente.

 Nos dias 30 de setembro e 1º 
de outubro de 2013, as FIPA rece-
beram duas Comissões do MEC 
para verifi cação das condições 
de oferta para reconhecimento 
dos dois cursos. No relatório da 
Comissão, o curso de Biomedici-
na recebeu a nota quatro, na es-
cala de zero a cinco. Já o curso de 
Pedagogia recebeu da Comissão 
Avaliadora a nota máxima, cinco.

O Biomédico atua como do-
cente e pesquisador nas diversas 
especialidades da área biomédica, 
particularmente aquelas da área 
básica e não clínica, bem como 
nos serviços de diagnóstico e te-
rapia, tais como análises clínicas, 
hematológicas, citologia e radio-
logia. Os profi ssionais formados 
em Biomedicina estão capacita-

dos para o trabalho em análises 
clínicas, pesquisa científi ca e do-
cência na área da saúde, além de 
constituírem perfi l para a gestão 
de clínicas, hospitais, laboratórios 
de análises clínicas e de pesquisa e 
para atuar em secretarias de saúde 
e unidades de saúde.

O Pedagogo exerce funções 
de Magistério na Educação In-
fantil e nos anos iniciais do En-
sino Fundamental, de Educação 
Profi ssional na área de serviços e 
apoio escolar (Coordenação, Di-
reção, Supervisão e Orientação 
Educacional) e em outras áreas 
nas quais sejam previstos conhe-
cimentos pedagógicos.

No mês de setembro próximo, 
as FIPA abrem inscrições para o ves-
tibular 2015 para os dois cursos.

DivulgaçãoDivulgação
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Direito instala Oficina de Pais e Filhos

A iniciativa é pela mudança da 
cultura do litígio para a cultura da 
paz. Depois do Centro Judiciário 
de Solução de Confl itos (CEJUSC), 
o curso de Direito das FIPA abriga 
mais um projeto do Fórum de Ca-
tanduva, a Ofi cina de Pais e Filhos, 
que foi instalada e realizada dia 
15 de agosto, às 13h00, no Câm-
pus São Francisco, e será coorde-
nada pela Juíza da Vara da Família 
e Sucessões de Catanduva, Rena-

ta Rosa de Oliveira.
Na instalação, Drª Renata 

agradeceu pela presença dos 
companheiros de Judiciário e das 
famílias e explicou sobre a Ofi ci-
na, a quarta do Estado. De acordo 
com a juíza, a Ofi cina será reali-
zada mensalmente e se houver 
necessidade, mais de uma vez, 
dependendo da demanda, que é 
grande. As famílias são intimadas 
por Ofi cial de Justiça a participar 

da Ofi cina, mas qualquer interes-
sado pode participar, devendo 
comparecer à Vara da Família, no 
Fórum de Catanduva, e falar com 
o Diretor, Cornélio Luiz de Figuei-
redo, ou no CEJUSC sediado no 
curso de Direito.

Segundo Drª Renata, não há 
necessidade de existir processo 
ou o casal estar em processo de 
separação para participar da Ofi -
cina; também podem participar 
casais já separados, divorciados 
ou não casados. “Nada do que é 
falado na Ofi cina vai para o pro-
cesso”, ressaltou a juíza.

O projeto, criado pela juíza 
de São Vicente, Vanessa Aufi ero 
da Rocha e replicado em outras 
comarcas, é direcionado a pais, 
mães e fi lhos que atravessam a di-
fícil fase de um divórcio ou disso-
lução da união estável. A ofi cina 
oferece atendimento aos casais e 
também um espaço para reorga-
nização familiar, onde crianças e 
adolescentes encontram um local 
para falar sobre seus sentimentos 
e expectativas em relação a esse 
momento novo em suas vidas e 
os pais podem refl etir sobre seus 
comportamentos e atitudes em 
relação aos fi lhos.

Pais, mães e fi lhos são dividi-
dos e vão para salas de atendi-
mento falar sobre seus confl itos. 
Os instrutores da Ofi cina são me-
diadores e conciliadores com ca-
pacitação e o trabalho é realizado 
com a apresentação de vídeos e 

O curso de Direito das FIPA rea-
lizou dia 13 de agosto, a partir das 
19h30, no Câmpus São Francisco, o 
Seminário integrado de pesquisa e 
extensão e lançou a oitava edição 
da revista “Direito e Sociedade”. 

O seminário foi aberto pelo 
Coordenador do curso, Prof. Luís 
Antônio Rossi, e em seguida o 
Prof. Donizett Pereira lançou a 
revista. Os alunos Jeff erson Lu-
cas Alves e Leila Renata Ramires 
Masteguin, do 4o ano, que tive-
ram artigos publicados na revista, 
falaram sobre a importância de 
participar dos grupos de pesqui-
sas e do apoio que o curso oferece 
para o desenvolvimento dos pro-
jetos de pesquisa. Na sequência, a  
Coordenadora de Pesquisa, Profª 

No dia 13 de agosto, a partir 
das 8h00, na Câmara Municipal, foi 
realizada em São José do Rio Preto 
a I Conferência Livre sobre Pessoas 
em Situação de Rua, com objetivo 
de proporcionar o debate sobre a 
questão social que envolve a popu-
lação em situação de rua, na busca 
de direitos e políticas públicas.

Os alunos do 2° ano do cur-
so de Direito das FIPA Alexander 
Rodrigues Sona e Drielly Rigotti 
Yamada, devido ao projeto de 
extensão SUAS e de projeto de 
iniciação científi ca sobre as pes-
soas em situação de rua, iniciado 
em 2013 e orientados pela Profª 
Ana Paula Polacchini de Oliveira, 
participaram da Conferência para 
aplicar as experiências vividas 
durante suas pesquisas, colher in-

Seminário integrado de pesquisa e 

extensão e lançamento de revista

Alunos participam de conferência 

sobre a população em situação de rua

Ana Paula Polac-
chini de Oliveira, 
apresentou os 
projetos de pes-
quisa realizados 
em 2013 e em 
desenvolvimen-
to neste ano, os 
professores e alu-
nos envolvidos.

A Profª Ana 
Paula Jorge, Co-
ordenadora de 
Extensão, apre-
sentou as ati-

vidades realizadas e por realizar 
neste ano de 2014, ressaltando a 
importância da extensão para a 
integração entre a universidade e 
a comunidade catanduvense. In-
formou também a constituição de 
uma Comissão de Egressos, com a 
apresentação de seus membros.

Os membros da Comissão 
ressaltaram a satisfação em par-
ticipar, agora como egressos, das 
atividades do curso, especialmen-
te pesquisa e extensão. O presi-
dente da comissão, Evandro de 
Oliveira Tinti, também elogiou a 
determinação da coordenação, 
professores e alunos pelos traba-
lhos acadêmicos ali desenvolvi-
dos, afi rmando terem sido decisi-
vos para sua formação.

formações e contribuir em contra-
partida com a conferência. 

Os alunos participaram da Ple-
nária e votaram para a implemen-
tação de medidas para a garantia 
de direitos à população em situa-
ção de rua. Os alunos também par-
ticiparam do Eixo que discutiu 
Direitos Humanos, sendo a aluna 
Drielly relatora das propostas, 
que foram aprovadas por unani-
midade. Outros eixos contempla-
dos pelos debates e propostas da 
conferência foram o do Trabalho e 
Emprego, Desenvolvimento Urba-
no/Habitação, Assistência Social, 
Educação, Saúde e Cultura.

A conferência recebeu autori-
dades, profi ssionais das mais diver-
sas áreas, munícipes, professores e 
estudantes.

exercícios para as partes, com du-
ração de três horas. No transcor-
rer destas três horas da apresen-
tação são abordadas as questões 
da necessidade da modifi cação 
da comunicação e da convivência 
entre os casais que estão vivendo 
a difi culdade da separação. 

Não são realizados acordos 
nas ofi cinas, mesmo porque não 
é atribuição dos conciliadores 
e mediadores nesse momento. 
Caso exista a possibilidade de 
acordo as partes deverão solicitar 
aos seus patronos e ao Juízo. Após 
o término da ofi cina as partes são 
orientadas a, se desejarem, reali-
zarem mediações com os media-
dores capacitados pelo Tribunal 
de Justiça.

De acordo com Drª Renata 
Rosa de Oliveira, a oficina foi 
idealizada visando trazer às par-
tes uma visão pedagógica dos 
efeitos do divórcio nas crianças 
em razão da comunicação vio-
lenta. A primeira Oficina em Ca-
tanduva envolveu sete famílias, 
dois psicólogos, três assistentes 
sociais, três estagiários (alunos 
do curso de Direito das FIPA) e 
oito mediadores.

Da solenidade participaram 
autoridades do Poder Judiciário e 
representantes das FIPA e do cur-
so de Direito. O Câmpus São Fran-
cisco das FIPA fi ca na Rua Seminá-
rio, 281, bairro São Francisco, em 
Catanduva, onde está também 
instalado o CEJUSC.

Dica do Poupinho

 Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando 

apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.

o 

Autoridades do Judiciário e das FIPA no lançamento da Ofi cina.

Imprensa/FPAImprensa/FPA

DivulgaçãoDivulgação
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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, 1.341
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) Eletroencefalografi a 

computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a 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, 

eletroencefalografi a 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

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 08 de agosto, das 16h00 às 
21h00, no Anfi teatro Padre Albino, a 
Synthes promoveu treinamento em 
cirurgias ortopédicas, com simula-
ção de cirurgias e apresentação téc-
nica de materiais ortopédicos.

O treinamento, dirigido aos 
médicos residentes de Orto-

Nos dias 14 e 15 de agos-
to, o Coordenador do curso de 
Biomedicina, Prof. Dr. Manzélio 
Cavazzana Jr., participou do II 
Simpósio de Ética em Pesqui-
sa promovido pelo Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências 

Treinamento em cirurgias ortopédicas

Coordenador participa de simpósio

pedia e docentes do curso de 
Medicina das FIPA interessados, 
foi organizado pelos médicos 
Alberto Hamra, Carlos Alberto 
Mantovani Costa, Carlos Alberto 
Moreschi, Roberto Jorge, Geral-
do Sávio, Antonio Carlos Alonso 
Braido e Leonardo Bassi.

Exatas (IBILCE/UNESP) de São 
José do Rio Preto. 

Prof. Manzélio ministrou o 
mini curso “Ética em pesquisa ani-
mal” e participou da mesa redon-
da “Ética no uso de animais em 
pesquisas cientifi cas”. 

Dica do Poupinho

 Remova para próximo às janelas setores de trabalho 

que requerem níveis elevados de iluminação.

o 
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Dica do Poupinho

Em locais de grande área disponível e poucos usuários, 

procure concentrá-los em um só local.

s, 

Semana Monsenhor Albino começa dia 15/09
Dia 15 de setembro, com missa 

às 19h30 na Igreja Matriz de São 
Domingos, será iniciada ofi cial-
mente a XXIII Semana Monsenhor 
Albino, que se estende até o dia 
20. A Semana tem o objetivo de 

assistência social.
Como acontece todos os anos, 

os Departamentos da Fundação 
desenvolvem uma programação 
variada durante a semana, com 
atividades de responsabilidade so-

cial, cultural e de entretenimento.
A programação comple-

ta da Semana está em http://
w w w.fundacaopadrealb ino.
org.br/noticias/lernoticiaportal.
php?codigo=4587.

reverenciar a memória deste que 
foi o maior benfeitor de Catandu-
va e que deixou um patrimônio 
que hoje benefi cia milhares de 
pessoas de Catanduva e região 
nas áreas da saúde, educação e 

Terceira Idade recomeça aulas e

abre inscrições para interessados

Dia 05 de agosto, no Câmpus 
Sede, foram iniciadas as aulas da 
Terceira Idade, programa de Ex-
tensão do curso de Licenciatura 
em Educação Física das FIPA. As 
alunas tiveram aula sobre Consu-
mo consciente, ministrada pela 
Profª Beatriz Trigo, do Apoio Jurí-
dico do Núcleo de Apoio ao Estu-
dante (NAE), quando receberam 
orientações sobre os cuidados que 
o consumidor deve ter ao efetuar 
uma compra, além das formas de 
garantia de produtos e serviços 
adquiridos e compra através do 
cartão de crédito. 

A Coordenadora da Terceira 
Idade, Profª Luciana de Souza Cio-
ne Basto, informa que estão aber-
tas, na secretaria, as inscrições para 
aqueles que desejam ingressar 
neste segundo semestre. O curso 
é de caráter informativo e oferece 
aos alunos palestras e atividades 
físicas e de lazer.

Os interessados podem ob-
ter mais informações no Câm-
pus Sede das FIPA, na Rua dos 
Estudantes, 225, Parque Iracema 
(Hospital Emílio Carlos), fone (17) 
3522-3373, nos períodos da tar-
de e noite.

 O curso é de caráter informativo e oferece aos alunos palestras e atividades físicas e de lazer.

Os jogos foram disputados no novo complexo esportivo do Câmpus Sede das FIPA.

Dia 16 de agosto, no Comple-
xo Esportivo do Câmpus Sede, 
os cursos de Licenciatura e Ba-
charelado em Educação Física 
das FIPA encerraram os II Jogos 
Interclasses Padre Albino, proje-
to de extensão institucional das 
FIPA organizado pelo Prof. Ade-
mir Testa Junior. 

A competição teve início no 
dia 12 de agosto e as equipes re-
presentantes de cada turma dos 
cursos disputaram as modalida-
des de futsal, voleibol, basquete-

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) realizam dias 
01 e 02 de outubro, no Comple-
xo Esportivo do Campus Sede, 
a Feira VESTFIPA, destinada aos 
alunos do Ensino Médio.

Os alunos visitarão os stands 
dos oito cursos oferecidos pelas 
FIPA, farão visitas guiadas aos la-
boratórios de ensino e receberão 
prêmios e brindes. A Feira tam-
bém proporcionará shows e atra-

O Conselho da Mulher Em-
presária, dia 24 de julho, na sede 
do Sincomercio, entregou os sa-
bonetes arrecadados na 5ª Cami-
nhada do Batom e Bigode; o Re-
canto Monsenhor Albino recebeu 
100 unidades.

No dia 1º de julho foi realiza-
da a festa em comemoração aos 
aniversariantes do mês. O Sr. Fer-

Dia 13 de agosto, o Câmpus 
Sede das FIPA recebeu a visita de 
alunos do Ensino Médio da Escola 
“Antônio Carlos”, da cidade de Ca-
tiguá (SP). 

Acompanhados pela técnica 
de laboratório Melina Mizusaki 
Iyomasa Pilon, os alunos fi zeram 

A Secretaria de Estado da 
Saúde, através do Grupo de Ges-
tão Ambulatorial da Coordena-
doria de Gestão de Contratos 
e Serviços de Saúde, divulgou 
o relatório de avaliação do pri-
meiro semestre do Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) 

Educação Física realiza os 

II Jogos Interclasses

Feira VESTFIPA acontece em outubro

Conselho da Mulher Empresária

doa sabonetes ao Recanto

Visita de alunos da cidade de Catiguá

AME Catanduva é avaliado pelo 1º semestre

bol, handebol, tênis de mesa, xa-
drez e atletismo (50 metros, salto 
à distância e arremesso de peso).  
Após a fi nal dos jogos foi realiza-
da a premiação das equipes ven-
cedoras, que foram as seguintes: 
1ª colocada: 4º Bacharelado (122 
pontos); 2ª colocada: 3º Licencia-
tura (118 pontos); 3ª colocada: 
1º B Licenciatura (96 pontos); 4ª 
colocada: 1º A Licenciatura (84 
pontos); 5ª colocada: 2º Licencia-
tura (78 pontos) e 6ª colocada: 1º 
Bacharelado (42 pontos). 

ções com Vitor Hugo Ilusionista 
e Cia. Girasonhos e contará com 
área de alimentação.

A entrada é franca. As escolas 
devem fazer agendamento para 
participação pelo telefone (17) 
3311.3377. O horário de visitação 
será das 8 às 12 horas, das 14 às 
17h30 e das 19h30 às 22 horas. 
O Campus Sede das FIPA fi ca na 
Rua dos Estudantes, 225, Parque 
Iracema, em Catanduva.

nando Coneglian doou o bolo e 
refrigerantes. Os idosos foram 
convidados e participaram da 
Festa Julina, dia 23, na Secretaria 
Municipal de Inclusão Social. O 
Pe. Francisco Adão da Silva cele-
brou missas no Recanto nos dias 
04 e 11 e o Pe. Ivanildo dos San-
tos Costa nos dias 18 e 25, sem-
pre às 10h00.  

visita monitorada aos Laborató-
rios de Informática III, Anatomia, 
Parasitologia, Microbiologia, Fi- 
siologia e Habilidades e Emer-
gências Médicas e ao Museu de 
Patologia, apresentados pelos 
técnicos responsáveis de cada 
laboratório.

Catanduva.
De acordo com a avaliação fi -

nal, a Unidade encerrou o semes-
tre com atividades médicas, não 
médicas e cirurgias ambulato-
riais acima do contratado, tendo 
cumprido integralmente os indi-
cadores de qualidade.
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FPA participa do III Encontro Internacional de Reitores Universia

A Fundação Padre Albino, re-
presentada pelo presidente da 
Diretoria Administrativa, Dr. José 
Carlos Rodrigues Amarante, e pelo 
Diretor Geral das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino (FIPA), Dr. Nel-

son Jimenes, participaram dias 28 
e 29 de julho, no Riocentro, Rio de 
Janeiro (RJ), do III Encontro Interna-
cional de Reitores Universia.

A Universia é, atualmente, uma 
das mais importantes redes de co-

operação universitária do mundo, 
reunindo 1.242 universidades de 
23 países. Esse encontro serve para 
fortalecer relacionamentos entre 
escolas superiores ibero-america-
nas, além de incentivar mobilidade 
entre professores e alunos.

A Universia, para a realização do 
evento, promoveu cinco pesquisas 
junto à comunidade universitária 
sobre temas de maior interesse 
(universidade comprometida, for-
madora, criativa, sem fronteiras e 
efi ciente), tendo recebido cerca de 
105 mil respostas, cujos resultados 
alavancaram o encontro.

Durante o Encontro ocorreram 
dez debates: A universidade hoje; 
A universidade e os estudantes; 
A universidade e os professores; 
Organização, governo e fi nancia-
mento; A universidade e a tecnolo-
gia de informação e comunicação; 
Qualidade e renovação de ensino; 
Pesquisa, inovação e transferência; 
Universidade, sociedade e meio 
ambiente; Universidade e o en-
torno social e Internacionalização, 
metas, ritmo, estratégias, além de 
inúmeras apresentações paralelas 
ligadas à educação e ao ensino.

Dentre os debates que a Fun-
dação Padre Albino participou 
destacam-se A universidade e os 
professores. Do que os professores 
precisam? Que professores preci-

Dr. Jimenes, José Augusto Lahóz do Prado e Dr. Amarante.

A fase de alvenaria está encerrada.

A atuação da Fundação na área da saúde foi o tema da entrevista.

samos? A universidade e os estu-
dantes. As nossas universidades 
respondem às necessidades dos 
estudantes?

O Encontro, de alto nível, con-
tou, na abertura, na mesa principal, 
com a participação de renomados 
educadores, dentre eles os reitores 
das universidades de Oxford (UK) e 
Yale (EUA). No encerramento, o Pre-
sidente do Comitê Acadêmico, Rei-
tor da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Prof. Carlos A. Net-
to, concluiu apresentando a “Carta 
Universia Rio 2014”, que salientou 
questões estratégicas e propostas 
para as Universidades Ibero-Ameri-
canas, entre as quais:

1 – A responsabilidade social e 
ambiental da universidade,

2 - A atenção às novas expecta-
tivas dos estudantes, 

3 - A formação continuada dos 
professores e o fortalecimento dos 
recursos docentes, 

4 - A garantia de qualidade do 
ensino e sua adequação às necessi-
dades sociais,

5 - A melhoria da qualidade da 
pesquisa, transferência dos resulta-
dos e a inovação.

Para Dr. Amarante e Dr. Jimenes, 
o evento coloca as FIPA em cone-
xão com avançados cursos univer-
sitários, especialmente da comuni-
dade ibero-americana.

O Presidente da Diretoria Ad-
ministrativa da Fundação, Dr. José 
Carlos Rodrigues Amarante, foi o 
primeiro convidado do Dr. Sinval 
Banhos no programa Vida e Saú-
de na TV Imaculada, que foi ao ar 
dia 08 de agosto, às 19h00.

Na entrevista os assuntos tra-
tados foram o volume de atendi-
mento dos hospitais da Funda-
ção, as críticas, a contratualização 
dos hospitais e a ampliação do 
Hospital Padre Albi-
no, entre outros. 

A TV Imaculada 
é uma tevê via web, 
inaugurada dia 30 
de julho e ligada à 
Paróquia Imacula-
da Conceição, de 
Catanduva. “É uma 
tevê, antes de mais 
nada, voltada para 
o Serviço do Reino 
de Deus. Buscamos, 
através de uma pro-
gramação diversi-

O Diário Ofi cial do Estado do 
dia 19 de agosto publicou Extrato 
de Convênio liberando verba de 
R$ 1.727.546,47 para a Fundação 
Padre Albino/Hospital Emilio Carlos 
concluir o Serviço de Radioterapia.

A construtora já encerrou a 

TELHADO A Fundação Padre Albino concluiu mais uma etapa na 
recuperação do prédio do Hospital Emílio Carlos. Depois da pintu-
ra, gradativamente vem trocando telhas, ripamento, rufos, calhas e 
condutores. A última etapa consumiu 30 mil telhas, a um custo de R$ 
135 mil (material e mão de obra). Falta somente a troca das telhas do 
corredor central, que liga o HEC às FIPA.

TV Imaculada entrevista Dr. Amarante

Estado libera verba para 

conclusão da Radioterapia

fi cada, levar alento aos corações 
que mais do que nunca necessi-
tam de um pouco mais de Boas 
Novas!”, disse a produtora Michela 
Esteves.

Desde sua inauguração, de 
acordo com Michela, a progra-
mação diária da TV Imaculada 
tem, em média, 3.000 internau-
tas sintonizados. A TV Imaculada 
pode ser acessada através www.
tvimaculada.org.br

fase de alvenaria e começa a ins-
talação de batentes, das redes 
elétrica e hidráulica e, após, o re-
boco das paredes.

O Serviço de Radioterapia da 
Fundação vai atender Catanduva 
e a microrregião.

 
Imprensa/FPAImprensa/FPA

Imprensa/FPAImprensa/FPA

DivulgaçãoDivulgação

Imprensa/FPAImprensa/FPA


