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As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) defi niram as da-
tas dos seus ves  bulares 2011 para os cursos de Administração, 
Direito, Educação Física, Enfermagem e Medicina, que fi carão sob 
a responsabilidade da VUNESP. Página 09.

As Faculdades Integradas Padre Albino disponibilizam bolsas 
de estudos para alunos do curso de Direito que fazem estágio no 
Centro de Prá  ca Jurídica – CEPRAJUR. Nesse ano de 2010, pelo 
grande número de alunos interessados, foi realizado processo se-
le  vo para distribuição dessas bolsas. Página 08.

A Fundação Padre Albino iniciou neste mês de julho os prepa-
ra  vos para a XIX Semana Monsenhor Albino, que será realizada 
de 20 a 26 de setembro próximo. Página 09.

A Associação de Voluntários dos hospitais da Fundação Padre 
Albino/AVOFPA realiza uma campanha para arrecadar cobertores 
adulto e infan  l para os pacientes internados nos hospitais Emílio 
Carlos e Padre Albino. Página 06.

O Núcleo de Pós-Graduação das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA), no período de agosto a novembro, abrirá inscrições 
para cursos de curta duração e aperfeiçoamento nas áreas da Saú-
de, Administração, Direito e Educação Física. Página 09.

Dois dos projetos de pesquisa já fi nalizados pelo Laboratório 
de Neurociência do curso de Medicina das Faculdades Integradas 
Padre Albino resultaram em um ar  go cien  fi co aceito para pu-
blicação na revista da Sociedade Britânica de Psicofarmacologia. 
Página 11.

O Simpósio Empresa Escola, evento promovido pelo curso de 
Administração das Faculdades Integradas Padre Albino, que será 
realizado dia 17 de setembro, às 20h30, no Clube de Tênis Catan-
duva, terá esse ano uma palestra com mágica, por Marco Zanque-
ta. O tema será Empreendedor do Século XXI – O profi ssional de 
sucesso na nova Economia. Página 07.

SIPAT A Comissão 
Interna de Prevenção 
de Acidentes do Hos-
pital Padre Albino pro-
moveu, nos dias 23 
e 24 de junho, a XIII 
Semana Interna de 
Prevenção de Aciden-
tes do Trabalho/SIPAT.          
Página 06. 

Visitas O Recanto Monsenhor Albino recebeu neste mês de 
junho a visita de um grupo dos Estados Unidos, de alunos de duas 
escolas de Catanduva e do Grupo Nossa Senhora do Lar (foto). 
Página 06.

FIPA define datas dos vestibulares 2011

Alunos do Direito fazem processo seletivo 
para bolsas de estágio no CEPRAJUR

XIX Semana Monsenhor Albino

AVOFPA pede doações

FIPA vai lançar cursos de curta 
duração e aperfeiçoamento

Artigo científico da Medicina será
publicado em revista internacional

Simpósio Empresa Escola terá 
palestra com mágica

Campanha de racionalização de energia
A Fundação Padre Albino está promovendo uma Campanha de Racionalização de Energia, a pedido do Presidente da 

Diretoria Administra  va, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, e do Diretor Financeiro, Valdemar Bergamaschi. Esta é a segunda 
campanha interna de racionalização de energia promovida pela Fundação. A primeira foi iniciada em setembro de 2000, 
antes do racionamento proposto pelo Governo Federal, na famosa época do “apagão”. Úl  ma página.

Palestras O Prof. Sér-
gio Luiz Bolinelli, diretor 
do Museu Padre Albino, 
ministrou palestras na 
EMEF Prof. Nelson de Ma-
cedo Musa sobre a histó-
ria de Catanduva. Em sua 
sede, o museu con  nua 
recebendo visitas mensais 
de alunos. Página 11.

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

Comunicação/HPAComunicação/HPA



Existem trabalhos vo-
luntários que são tão neces-
sários à nossa comunidade 
que acabam tornando-se 
seu principal alicerce.

Um destes é a Asso-
ciação dos Voluntários da 
Fundação Padre Albino – 
AVOFPA. Hoje, um grande 
exemplo de dedicação ao 
semelhante.

A Associação foi fundada em 2005 e não 
tem fi ns lucra  vos e seu obje  vo é colaborar 
com os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, 
visando o bem-estar dos pacientes e familiares.

Com 55 voluntários, a AVOFPA realiza cam-
panhas em datas comemora  vas como Carnaval, 
Dia da Mulher, Páscoa, Dia das Mães, Festa Junina, 
Dia dos Pais, Semana Monsenhor Albino, aniver-
sário da Associação, Dia das Crianças, Dia H, Natal. 
Além disso, promove ações permanentes, como a 
manutenção da biblioteca e do bazar benefi cente 
(bazar de artesanato, de calçados e de roupas) e, 
ainda, conforme outras necessidades, campanhas 
do agasalho, para arrecadação de creme e escova 
dental, sabonetes, fraudas geriátricas.

A Associação tem como foco o paciente, fa-
zendo visitas e realizando trabalhos pensando 
na recuperação dele e de toda a sua família. É 
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Para se guardar um amor

A pedra

A gente nunca deveria se acostumar com o amor.
Deveríamos ter sempre essa sensação de 

novo, novidade, como se cada manhã, desco-
brindo o nascer do dia, nos extasiássemos dian-
te do espetáculo como se ele jamais  vesse 
acontecido antes.

Faltam cuidados com o amor, com a nobre-
za dele e é por isso que ele se apaga.

O frio no estômago passa logo que o amor 
toma posse, o coração bate menos rápido com 
o decorrer dos dias, a saudade precisa de mais 
tempo para ser sen  da e os hábitos se instalam. 

A diferença básica entre homens e mulhe-
res é que a primeira parte é mais racional, vê e 
ouve somente o que quer, se sa  sfaz com mais 
facilidade fi sicamente e a segunda, ah, a segun-
da! Essa é a guardadora dos sonhos que faz com 
que muitos relacionamentos con  nuem até de-
pois que o sen  mento acabou. 

As mulheres trazem quase sempre escondi-

O distraído nela tropeçou...
O bruto a usou como projé  l. 
O empreendedor, usando-a, construiu. 
O camponês, cansado da lida, dela fez assento. 
Para meninos, foi brinquedo. 
Drummond a poe  zou. 
Já, Davi, matou Golias, e Michelangelo extraiu-lhe a mais bela escultura... 
E em todos esses casos, a diferença não esteve na pedra, mas no homem! 
Não existe “pedra” no seu caminho que você não possa aproveitá-la para o seu próprio crescimento.
Independente do tamanho das pedras, no decorrer de sua vida não exis  rá uma que você não 

possa aproveitá-la para seu crescimento espiritual. Quanto à sua pedra atual, tenho certeza que Deus 
irá te dar sabedoria para mais tarde você olhar para ela e ter orgulho da maravilhosa experiência que 
causou em sua vida, no seu crescimento espiritual.

do no peito a caixinha de promessas dos primei-
ros encontros, dos primeiros suspiros, primeiras 
palavras trocadas, elas guardam datas, tentam 
adivinhar os desejos, se especializam em surpre-
sas e esperam secretamente ser adivinhadas.

Algo que aprendi com o tempo foi que o 
amor não é um conjunto de compa  bilidades, 
mas a aceitação das incompa  bilidades.

Não amamos a outra pessoa quando ela tem 
algo que nos agrada, mas quando o que não nos 
agrada torna-se menos importante, mesmo se 
con  nua a exis  r. O amor está na diferença do 
contrapeso. 

É preciso, para se guardar um amor, ter-se a 
memória fraca para certas coisas e um coração 
desesperadamente atento para outras.

É preciso conhecer certos detalhes e dar-
-lhes a devida importância, apreciar o por do sol 
como se fosse a primeira vez e se dar as mãos 
como se elas nunca se  vessem separado.

nesse momento que percebemos o quanto é 
grande o coração dos moradores de nossa cida-
de. Os voluntários atuam de segunda a domin-
go, uma vez por semana, assim como seguem 
normas de trabalho pré-estabelecidas. 

“Trabalho único, trabalho responsável, Cristão!”
Lembramos que nossos hospitais atendem a 

pacientes de toda a região e em inúmeras espe-
cialidades. Por falar em nossa região, a AVOFPA 
implantou há um ano, na cidade vizinha de Uru-
pês, um ramo da Associação. Trata-se da GUA-
FUPA (Grupo Urupeense de Apoio à Fundação 
Padre Albino), que atua especialmente nas cam-
panhas fi xas em prol dos hospitais.

O Hospital Padre Albino é uma ins  tuição 
fi lantrópica sem fi ns lucra  vos que começou 
a atender pacientes em 1926 e já em 1930 o 
prédio começava a fi car pequeno, pacientes vi-
nham de toda região buscar sua recuperação. E 
começaram as construções dos anexos.

Junto com o Hospital Emílio Carlos somam 
duas ins  tuições hospitalares dignas das me-
lhores e mais conceituadas referências dos ór-
gãos de saúde e humanitários do Estado. E com 
certeza a AVOFPA contribui, e muito, para que 
nossos hospitais sejam cada vez mais humanos.

Seja também um voluntário de nossos hos-
pitais. Tenho certeza de que terá as bênçãos de 
quem se dedica fi rmemente ao próximo.

Voluntários da Fundação Padre 
Albino: exemplos de dignidade

Nelson Lopes Martins
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Aniversários - AGOSTO
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

JULHO / 2010

24 – Flavia Cris  na Ragagnon
        Maria de Fá  ma Brachi Scapa
        Marina Ferreira Caiuby
25 – Doracy Valen  n Severino
        Luciana Braz de Oliveira Paes
26 – Cris  ane Generoso da Silva Alves
        Eleni Cris  ni Biassi
        Nadir Aparecida Pinto
27 – Alessandra Aparecida Barbosa da Silva
        Luzia Aparecida Vaz
28 – Camila Dias Fernandes
        Elizangela Ba  sta Aranha Ferreira
        Marinilda Barboza da Silva
        Regiane de Fá  ma Omi  o
29 – Lílian Fernandes Mendes
       Ricardo Donizete Novais
31 – Érica Patrícia Marim
        Marlene de Oliveira Canal
        Rodoaldo da Silva Ferreira

Hospital Emílio Carlos
01 – Leandro Mar  ns
02 – Le  cia Lopes de Carvalho
        Rafael dos Reis Paranhos
03 – Chris  ane Assencio Leite Marri
        Maria Piedade da Silva
04 – João Carlos Aragão
       Thiago Guelfi  da Silva
05 – Fá  ma Aparecida Tadeu Vieira
06 – Cibele Cris  na Fernandes
        Elaine Cris  na Sigoli de Almeida
        Valdete de Oliveira
07 – Luiz Braga
12 – Reginaldo Pereira de Araújo
       Silvana Maga   
13 – Adriana Aparecida de Castro
14 – Sueli Cardoso de Oliveira
17 – João Thomaz Pereira
18 – Vanessa Dayana Antonia de Souza
19 – Nathalya Leonardi Marzenini
        Ocimar Marcantonio
21 – João Marcos Bizari
25 – Enel Rogério Caneo
26 – Andréa Karla Ferreira de Os  
27 – Cleiton Rogério Lúcio
28 – Antonio Gaspar Guerbas
        Márcia Aparecida Quin  no
29 – Lívia Maria Hortelan Mendes
        Sonia Aparecida dos Santos

Hospital Padre Albino
01 – Mário Lúcio Aparecido Garcia
        Rosa Maria Esparapani
02 – Flávio José Nunes de Aveiro
        Vera Cândido
03 – Maria Cris  na Viana Grégio
04 – Argeu de Souza Guimarães
        Monize Boseli Marton
        Rafael da Silva Gonçalves Pinto
05 – Liciana Maria Degine Segura
        Paulino da Silva Guerbas
06 – Adélia Hortencio de Souza
        Fabiana Gomes Mar  ns Bigoni
07 – Ana Maria Custódio
        Aparecida de Fá  ma Romera da Costa
09 – Maria Aurora Argolo
        Priscila Fernanda Bernal Vinha
        Valeria Francheto
10 – Alice Pedrassoli Ne  o
        Neide Aparecida Polastri Gélio
11 – Alice Lauriano Garcia
        Amanda Merlei Jacob
        Rosani Faria dos Santos Oliveira
        Ru   de F. da Silva Lopes
12 – Aline Giovana Dizero
        Gislaine Cris  na Oliveira
13 – Wanderson Cas  one Aro
14 – Pamela Cris  na Gomes da Silva
15 – Juliana Dezuani Tayar
        Sonia Aparecida Solcia Izepeto
16 – Ketherine Zanibone Felice
        Neusa Maria Mar  ns dos Santos
17 – Valdenir Pereira da Silva
18 – Ester Chueco Garcia Liziero
        Dr. Luis Fernando Colla da Silva
        Márcio José da Rocha Caires
        Valquiria Aparecida Albino Tavares
19 – Ana Gerut Marazzi
        Cleciara Carvalho de Macedo Bueno
        Creusa Messias Moreno
         Fá  ma Aparecida Caetano dos Santos
20 – Dr. Luis Márcio de Assis Pellizzon 
21 – Marli Rodrigues Safi o  
22 – Cláudia Aparecida Lopes
        Fá  ma Cris  na Lima
        Sebas  ana Forcato
23 – Elisabete Banhos
        Michelle Figlioli Bueno
        Dr. Pedro Devito Neto

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

30 – Marta dos Santos Gonçalves

Museu Padre Albino
22 – Isabel Aparecida Pechim Silveira

Recanto Monsenhor Albino
01 – João Cassiano Filho
03 – Eduardo Barros Teixeira
05 – Graziela Albergan   Gomes Almeida
11 – Alcione Maria Ba  sta da Silva
18 – Eliana de Andrade
24 – Aparecida Rodrigues da Silva
29 – Paula Cris  na Rueda dos Santos
30 – Maria Ines de Aguiar Almeida

Padre Albino Saúde
23 – Dr. Ricardo Domingos Delduque
31 – Dulcinéia Amaral Santos

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Maria Angela Guijen Lahr
        Prof. Pedro Alexandre Ferronato
03 – Profª Dulce Maria Silva Vendrúscolo
04 – Profª Gladis Ap. Andaló dos Santos
05 - Alberto dos Santos Bigoni
       Jesus Carlos da Cruz Gomes
09 – Clair Orlando
        Ondina Tereza Bataglia
10 – Maria Cris  na Dias Lyra
       Sonia Alessandra Cora Pereira
11 – Lair Merlo
12 – Marli Nascimento Gama
13 – Prof. Carlos Magnus Carlson Filho
14 – Prof. Izídio Pimenta de Moraes
        Silvana Maria Pimentel Sant Anna
        Profª Terezinha Soares Biscegli
15 – Profª Antonia de Fá  ma Z. Serradilha
21 – Aparecida Pinheiro Marson
22 –Áurea Lourenço Macedo Zanini
25 – Prof. Raul José de Andrade Vianna Junior
26 – Prof. Antônio Agide Mota Junior
28 – Ariane Thais Murcia Garcia Dias
30 – Sueli de Lima Paula
31 – Dr. Carlos Alberto Moreschi

Colégio de Aplicação
08 – Prof. Ronildo Flausino dos Santos
10 – Prof. Rafael Lilli Fernandes
13 – Profª Giovana Catarucci Amatuzi
18 – Profª Izabel Cris  na Mar  ns de Biazzi
25 – Profª Tânia Maria Mazinini Pimentel
28 – Prof. Rodrigo Castro
29 – Adelina Amélia de Souza Dias

Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino 
30 – Delcides Montes 
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AGOSTO - DATAS COMEMORATIVASAGOSTO - DATAS COMEMORATIVAS

03 – Dia do Tintureiro03 – Dia do Tintureiro
04 – Dia do Padre04 – Dia do Padre
05 – Dia Nacional da Saúde05 – Dia Nacional da Saúde
08 – Dia de São Domingos08 – Dia de São Domingos
09 - Dia Municipal do Ar09 - Dia Municipal do Ar
11 – Dia da Consciência Nacional, 11 – Dia da Consciência Nacional, 
do Estudante, do Advogado, do Gar-do Estudante, do Advogado, do Gar-
çom, do Hoteleiro e da Televisãoçom, do Hoteleiro e da Televisão
12 – Dia Nacional das Artes12 – Dia Nacional das Artes
13 – Dia do Economista13 – Dia do Economista
14 – Dia do combate a poluição14 – Dia do combate a poluição
15 – Dia dos solteiros e da Informá-15 – Dia dos solteiros e da Informá-
 ca ca

17 – Dia do patrimônio histórico17 – Dia do patrimônio histórico
18 – Dia mundial da fotografi a18 – Dia mundial da fotografi a

20 – Dia do Vizinho20 – Dia do Vizinho
21 – Dia da Habitação21 – Dia da Habitação
22 – Dia Mundial do Folclore, do Su-22 – Dia Mundial do Folclore, do Su-
pervisor Educacionalpervisor Educacional
24 – Dia dos ar  stas24 – Dia dos ar  stas
25 – Dia do Soldado, do Exército Brasi-25 – Dia do Soldado, do Exército Brasi-
leiro e do Feiranteleiro e do Feirante
26 – Dia da igualdade da mulher, na-26 – Dia da igualdade da mulher, na-
cional an   drogascional an   drogas
27 – Dia do Corretor de Imóveis e do 27 – Dia do Corretor de Imóveis e do 
PsicólogoPsicólogo
28 – Dia Nacional dos Bancários e da 28 – Dia Nacional dos Bancários e da 
AviculturaAvicultura
29 – Dia Nacional do combate ao fumo29 – Dia Nacional do combate ao fumo
31 – Dia do Nutricionista31 – Dia do Nutricionista

Já  ve mo  vos sufi cientes para desanimar e parar. Mas meus mo  vos para 
con  nuar são sempre maiores.

Sigo em frente, pois aprendi que a volta ao passado é impossível. Vou de novo, 
pois sei que a persistência conduz ao êxito. Quando canso, eu mesmo me desafi o 
a encontrar uma nova força.

Sou o meu maior amigo e também o meu maior inimigo. Sendo meu maior 
amigo sou sempre forte. Sendo meu maior inimigo sou sempre fraco.

Sou construído pela amizade forte que tenho por mim mesmo.
Sou meu maior inimigo, e como tal, sou fraco para me combater.
Meu maior mo  vo para nunca desis  r é simples. Quem desiste, jamais conse-

gue sen  r o sabor da vitória.

Há tempo de nascer e tempo de 
morrer, tempo de plantar e tempo de 
arrancar o que se plantou.

Há tempo de adoecer e tempo de 
curar; tempo de derrubar e tempo de 
edifi car.

Há tempo de chorar e tempo de rir; 
tempo de lamentar e tempo de dançar.

Há tempo de espalhar pedras e tem-
po de juntá-las; tempo de abraçar e 
tempo de abster-se de abraçar.

Há tempo de buscar e tempo de 

Os relacionamentos são como uma 
plan  nha. Depois que a plan  nha 
morre, não adianta olharmos para ela 
e pedirmos perdão por termos esque-
cido de aguá-la.

O amor é uma planta delicada que 
precisa de constante atenção. As bri-
gas fazem com que as folhas sejam 
arrancadas com violência. Quando 
só sobrar o caule e a planta não  ver 
mais por onde respirar, ela morre. O 
namoro é essencial para o relaciona-
mento. “Casal que dá certo namora!” 
Por orgulho ou até preguiça, desper-
diçamos aqueles que poderiam ser os 
momentos mais importantes de nos-
sas vidas.

Há quanto tempo você não segura 
a mão da pessoa amada?

Há quanto tempo não se olham nos 
olhos, sen  ndo aquele alguém espe-
cial que você conheceu um dia?

Há quanto tempo dos seus lábios 
não saem as palavras “eu amo você”?

Há quanto tempo suas mãos não 
sentem a leveza de presentear com 
uma fl or?

Há quanto tempo você não se per-
fuma ou se pinta ou se veste de uma 

Dona Cacilda é uma senhora de 92 
anos, miúda, e tão elegante que todo dia 
às oito horas da manhã ela já está toda 
ves  da, bem penteada e discretamente 
maquiada, apesar de sua pouca visão.

E hoje ela se mudou para uma casa de 
repouso: o marido, com quem ela viveu 
70 anos, morreu recentemente e não 
havia outra solução.

Depois de esperar pacientemente por 
duas horas na sala de visitas, ela ainda 
deu um lindo sorriso quando a aten-
dente veio dizer que seu quarto estava 
pronto. Enquanto ela manobrava o an-
dador em direção ao elevador, dei uma 
descrição do seu minúsculo quar  nho, 
inclusive das cor  nas fl oridas que enfei-
tavam a janela.

Ela me interrompeu com o entusias-
mo de uma garo  nha que acabou de 
ganhar um fi lhote de cachorrinho.

- Ah, eu adoro essas cor  nas.
 - Dona Cacilda, a senhora ainda nem 

viu seu quarto. Espera um pouco.
- Isto não tem nada a ver, ela respon-

deu, felicidade é algo que você decide 
por princípio. Se eu vou gostar ou não 
do meu quarto, não depende de como a 

Receita da D. Cacilda
mobília vai estar arrumada. Vai depender 
de como eu preparo minha expecta  va. 
E eu já decidi que vou adorar. É uma de-
cisão que tomo todo dia quando acordo.

- Sabe, eu posso passar o dia inteiro 
na cama, contando as difi culdades que 
tenho em certas partes do meu corpo 
que não funcionam bem. Ou posso le-
vantar da cama agradecendo pelas ou-
tras partes que ainda me obedecem.

- Simples assim?
- Nem tanto; isto é para quem tem 

autocontrole e exigiu de mim um certo 
‘treino’ pelos anos a fora, mas é bom 
saber que ainda posso dirigir meus pen-
samentos e escolher, em consequência, 
os sen  mentos.

Calmamente ela con  nuou:
- Cada dia é um presente e enquanto 

meus olhos se abrirem, vou focalizar o 
novo dia, mas também as lembranças 
alegres que eu guardei para esta época 
da vida. A velhice é como uma conta 
bancária: você só re  ra aquilo que guar-
dou. Então, meu conselho para você é 
depositar um monte de alegrias e feli-
cidades na sua Conta de Lembranças. 
E, aliás, obrigada por este seu depósito 

no meu Banco de Lembranças. Como 
você vê, eu ainda con  nuo depositando 
e acredito que, por mais complexa que 
seja a vida, sábio é quem a simplifi ca.

Depois me pediu para anotar: Como 
manter-se jovem.

1. Deixe fora os números que não são 
essenciais. Isto inclui a idade, o peso e a 
altura. Deixe que os médicos se preocu-
pem com isso.

2. Mantenha só os amigos diver  -
dos. Os depressivos puxam para baixo. 
(Lembre-se disto se for um desses de-
pressivos!)

3. Aprenda sempre: Aprenda mais 
sobre computadores, artes, jardinagem, 
o que quer que seja. Não deixe que o 
cérebro se torne preguiçoso. Uma men-
te preguiçosa é ofi cina do Alemão. E o 
nome do alemão é Alzheimer! 

4. Aprecie mais as pequenas coisas.
5. Ria muitas vezes, durante muito 

tempo e alto. Ria até lhe faltar o ar. E se 
 ver um amigo que o faça rir, passe mui-

to e muito tempo com ele/ela!
6.  Quando as lágrimas aparecerem. 

aguente, sofra e ultrapasse. A única pes-
soa que fi ca conosco toda a nossa vida 
somos nós próprios. Viva enquanto es-
 ver vivo.

7. Rodeie-se das coisas que ama: quer 
seja a família, animais, plantas, hobbies, 
o que quer que seja. O seu lar é o seu 
refúgio.

8. Tome cuidado com a sua saúde. 
Se é boa, mantenha-a. Se é instável, 
melhore-a. Se não consegue melhorá-la, 
procure ajuda.

9. Não faça viagens de culpa. Faça 
uma viagem ao centro comercial, até a 
um país diferente, mas NÃO para onde 
haja culpa.

10. Diga às pessoas que ama que as 
ama a cada oportunidade.

Motivos

Tudo tem seu tempo

Reconquista

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 36 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

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

TELEVENDAS  17  3522-6167(    )

maneira especial para conquistar o 
seu amor?

Por que não tomar a a  tude de 
uma reconquista?

Reconquistar a pessoa amada, sim. 
Ou será que você até já esqueceu que 
ama?

Precisará a vida separá-los, como 
acontecerá inevitavelmente um dia 
para acordá-lo do torpor da ro  na?

Que tal colocar um bilhete escon-
dido no sapato dele ou dela, dizendo: 
- Ei! Você é especial para mim. Ou no 
espelho do banheiro: - Eu amo você!

Você se lembra do úl  mo beijo 
apaixonado que deu em seu amor ou 
permi  u que o fantasma da ro  na e 
preocupações encobrisse aqueles 
sen  mentos tão especiais?

Você terá a coragem de assumir a 
sua distração e a a  tude da recon-
quista?

Conseguirá superar o seu orgulho 
e sua vaidade de olhar nos olhos do 
ser amado e soar palavras sinceras de 
amor, já esquecidas?

De sugerir um passeio ao luar ou ao 
cinema e pegar novamente com delica-
deza em suas mãos como faziam antes?

 Ser român  co não é ser “ca-
fona”. Ser român  co é extrava-
sar a sensibilidade da alma atra-
vés de gestos su  s, leves e poé-
 cos. A única coisa que levamos 

desta vida são as experiências 
vividas.

 Antes de ler estas palavras 
você poderia dizer que não ha-
via pensado nisto. E agora? O 
que fará a respeito?

perder; tempo de guardar e tempo de 
jogar fora.

Há tempo de rasgar e tempo de co-
ser; tempo de estar calado e tempo de 
falar.

Há tempo de amar e tempo de odiar; 
tempo de guerra e tempo de paz.

O valor das coisas não está no tem-
po que elas duram, mas na intensida-
de com que acontecem. Por isso exis-
tem momentos inesquecíveis, coisas 
inexplicáveis e pessoas incomparáveis.
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A infelicidade tem isso de bom: faz-nos conhecer os verdadeiros amigos.
    Honoré de Balzac

Lazer & Variedades
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uma panela comum. Com o fogo alto, você vai 
é queimar sua comida.

5. Antes de cozinhar, re  re da geladeira 
todos os ingredientes de uma só vez. Evite o 
abre-fecha da geladeira toda vez que seu cozi-
do precisar de uma cebola, uma cenoura, etc. 

6. Compre um ven  lador de teto. Nem 
sempre faz calor sufi ciente para ser preciso 
ligar o ar condicionado. Na maioria das vezes 
um ven  lador de teto é o ideal para refres-
car o ambiente gastando 90% menos energia. 
Combinar o uso dos dois também é uma boa 
ideia. Regule seu ar condicionado para o míni-
mo e ligue o ven  lador de teto.

7. Use somente pilhas e baterias recarre-
gáveis. É certo que são caras, mas ao uso em 
médio e longo prazo elas se pagam com muito 
lucro. Duram anos e podem ser recarregadas 
em média 1000 vezes.

8. Limpe ou troque os fi ltros o seu ar con-
dicionado. Um ar condicionado sujo repre-
senta 158 quilos de gás carbônico a mais na 

1957 - Willem Kolff  cria o coração ar  fi cial.
1958 - Invenção do marcapasso ar  fi cial im-

plantável.
1959 - O  sico americano Chester F. Carlson 

comercializa o método de fazer cópias, usando 
pó seco, carga elétrica e luz. Estava criando a 
fotocópia.

1959 - Construído o primeiro circuito integrado.

1. Tampe suas panelas enquanto cozinha. 
Parece obvio, não é? E é mesmo! Ao tampar 
as panelas enquanto cozinha você aproveita o 
calor que simplesmente se perderia no ar. 

 2. Use uma garrafa térmica com água ge-
lada. Compre daquelas garrafas térmicas de 
acampamento, de dois ou cinco litros. Abas-
teça-a de água bem gelada com uma bandeja 
de cubos de gelo pela manhã. Você terá água 
gelada até a noite e evitará o abre-fecha da 
geladeira toda vez que alguém quiser beber 
um copo de água.

3. Aprenda a cozinhar em panela de pres-
são. Acredite. Dá para cozinhar tudo em pane-
la de pressão: feijão, arroz, macarrão, carne, 
peixe, etc. Muito mais rápido e economizando 
70% de gás. 

4. Cozinhe com fogo mínimo. Se você não 
faltou às aulas de Física no 2º grau você sabe: 
Não adianta, por mais que você aumente o 
fogo, sua comida não vai cozinhar mais de-
pressa, pois a água não ultrapassa 100ºC em 

1953 - James Watson e Francis Crick decifram 
a estrutura do DNA. 

1954 - Desenvolvida a primeira vacina efi -
ciente contra a pólio.

1954 - Realizado o primeiro transplante de rins.
1955 - Narinder Kapany desenvolve a fi bra ó  ca.
1957 - Sovié  cos enviam ao espaço o primei-

ro satélite ar  fi cial, o Sputnik. 

Dicas práticas para economizar energia e proteger o planeta 

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA

O que é ano-luz?
É a distância percorrida pela luz em um ano. Essa medida é muito usada para cálculos astro-

nômicos. A velocidade da luz foi determinada pela primeira vez em 1675, pelo astrônomo Olaus 
Roemer (1644-1710), medindo o intervalo entre sucessivos eclipses da lua Io, de Júpiter, para 
diferentes pontos da órbita da Terra.

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

• Use manteiga com bastante alho cortado 
bem fi ninho para refogar a couve.
• Para evitar que se forme mofo na lata de 
extrato de tomate guarde o que sobrar na 
geladeira, em vasilha de louça ou vidro, ten-
do o cuidado de cobrir com um pouco de 
azeite ou óleo.
• Quando cozinhar arroz, depois de pronto, 
re  re a panela do fogo e coloque-a sobre 
um pano molhado em água. Isso faz o arroz 
soltar do fundo. 
• O pior da fritura é a gordura que espirra. 
Imagine que isso pode ser evitado salpican-

CURIOSIDADE

do sal no fundo da frigideira antes de acres-
centar alimentos ou gordura.
• Coloque algumas folhas de louro secas no 
pote onde guarda a farinha. Assim, evitará o 
aparecimento de bichinhos.
• Para a feijoada fi car mais leve, quando es-
 ver pronta, acrescente um copo de caldo 

de laranja.
• Um dos piores tormentos na hora de fa-
zer uma fritura é o óleo espirrar. Para evitar 
isso, quando temperar os bifes adicione o 
óleo juntamente com o tempero e nunca na 
frigideira. 

Ingredientes
2 xícaras (chá) de trigo para quibe
6 xícaras (chá) de água quente
2 xícaras (chá) de soja em grão
sal à gosto
1 xícara (chá) de cebola
3 colheres (sopa) de azeite
3 xícaras (chá) de hortelã
2 colheres (sopa) de canela em pó
2 ovos
1 colher (sopa) de azeite

Modo de fazer
Deixe o trigo de molho por uma hora em 

água quente. Reserve. Coloque a soja na 
água e ferva por cinco minutos. Escorra e 
leve para cozinhar em outra água até fi car 
macia. Escorra novamente e pique-a. Reser-
ve. No liquidifi cador, bata a cebola, o azeite, 
a hortelã, a canela em pó, o sal e os ovos. 
Coloque em um recipiente e acrescente o 
trigo para quibe espremido e a soja picada. 
Misture tudo. Despeje em refratário untado 
com margarina, regue com o azeite e leve 
ao forno para assar.

Receita do trabalho educa  vo sobre rea-
proveitamento de alimentos desenvolvido 
pelas alunas do curso de Enfermagem das 
FIPA na Unidade de Saúde da Família “Dr. 
José Rocha”, em Catanduva.

C U L I N Á R I A

Quibe de forno vegetarianoQuibe de forno vegetariano

Invenções e descobertas do século XX

atmosfera por ano.
9. Troque suas lâmpadas incandescentes 

por fl uorescentes. Lâmpadas fl uorescentes 
gastam 60% menos energia que uma incan-
descente. Assim, você economizará 136 quilos 
de gás carbônico anualmente.

10. Escolha eletrodomés  cos de baixo 
consumo energé  co. Procure por aparelhos 
com o selo do Procel (no caso de nacionais) ou 
Energy Star (no caso de importados).

11. Não deixe seus aparelhos em standby. 
Simplesmente desligue ou  re da tomada quan-
do não es  ver usando um eletrodomés  co. A 
função de standby de um aparelho usa cerca de 
15% a 40% da energia consumida quando ele 
está em uso. Con  nua na próxima edição.
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Hospital Padre Albino realiza XIII SIPAT

A nova Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – CIPA, 
gestão 2010/2011, do Hospital 
Emílio Carlos tomou posse no úl-
 mo dia 18 de junho.

Os novos membros da CIPA 
são Maria Regina Mendes de San-
 , Carla Defendi, Rafaela Cris  -

na Pole   Caires, Rodrigo Morialli 
(efe  vos), Elias Cardoso Corral, 
Paulo César Guessi, Fábio Mar  -
nez e Lourdes de Fá  ma Ferreira 

O Setor de Pediatria do 
Hospital Padre Albino rea-
lizou, no úl  mo dia 24 de 
junho, uma comemoração 
junina. Funcionários, pacien-
tes e acompanhantes par  ci-
param da confraternização.

A reunião, organizada 
pela Irmã Deolinda Mu   , 
contou com comidas  picas 
e a intervenção do Projeto 
Dr. Sara & Cura. 

A Associação de Voluntários dos 
hospitais da Fundação Padre Albino – 
AVOFPA realiza uma campanha para 
arrecadar cobertores adulto e infan  l 
para os pacientes internados nos hos-
pitais Emílio Carlos e Padre Albino.

 “A comunidade também pode 
colaborar com o produto ou fi -
nanceiramente para a compra do 

O Recanto Monsenhor Albino 
recebeu, neste mês de junho, a 
visita de membros americanos 
da Igreja Ba  sta, que 
vieram dos Estados 
Unidos para conhecer 
trabalhos assisten-
ciais desenvolvidos 
no Brasil.

A c o m p a n h a d o 
pela fi sioterapeuta 
Charlene Gomes Mi-
guel, o grupo conhe-
ceu todas as depen-
dências do Recanto e 

Visita O Recanto Mon-
senhor Albino recebeu dia 
30 de junho a visita do Gru-
po Nossa Senhora do Lar, da 
Igreja Matriz. As 12 integran-
tes do grupo levaram salgadi-
nhos e um bolo e passaram a 
tarde com os idosos.

Doação Os alunos da Escola 
Jesus Adolescente doaram rou-
pas usadas aos idosos do Recan-
to Monsenhor Albino. Já os alu-
nos da Escola São José doaram 
fraldas (foto) e lancharam com 
os idosos. “Os idosos adoraram; 
eles sempre se divertem muito 
com o contato com os mais jo-
vens”, disse Irmã Anália Nunes, 
Supervisora do Recanto.

Nova CIPA do Hospital Emílio Carlos

Comemoração na Pediatria

AVOFPA pede doações

Recanto recebe visita de grupo dos EUA

de Castro (suplentes).
Os integrantes indicados pelo 

empregador são Sílvia Andréia 
Terrão Brizo  , Luciano Aparecido 
Serpa, Adriana de Mello, Sônia 
da Silva Estevo (efe  vos), Lauraci 
de Jesus Camargo, Edson Luis Fer-
reira Barbosa, Carlos Roberto Fer-
nandes e Ra  ael Dias Monteiro 
(suplentes).

Carina Maria Bucardi e Miche-
le Sona são as secretárias.

mesmo”, explica a Irmã Ana Maria 
Custódio, presidente da AVOFPA. 
A conta da AVOFPA é 001 Banco 
do Brasil, agência 4245-5, conta 
poupança 7.9316.

Mais informações sobre a 
AVOFPA e suas ações no Hospital 
Padre Albino – rua Belém, 519 ou 
pelo telefone 17 3311 3034.

fi cou encantado com os idosos e 
com o trabalho desenvolvido pela 
equipe mul  profi ssional.

A Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes – CIPA do 
Hospital Padre Albino promoveu, 
nos dias 23 e 24 de junho, a XIII 
Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho – SIPAT. 

No primeiro dia do evento, a 
docente do curso de enfermagem 
das Faculdades Integradas Padre 
Albino – FIPA, Denise Gonzales 
Stellu    de Faria, ministrou a pa-
lestra Parto Humanizado. 

Já no dia 24, integrantes da 

CIPA interpretaram uma peça tea-
tral sobre os acidentes de trabalho. 
Foram mostradas situações de ris-
co e ações corretas. Na sequência, 
a Comissão apresentou um fi lme 
com situações reais. Além disso, o 
Serviço de Fisioterapia do Hospital 
Padre Albino realizou aula de Gi-
nás  ca Laboral com os par  cipan-
tes do evento. 

Durante a SIPAT, os colabora-
dores concorreram a brindes que 
foram sorteados pela organização. 

Os integrantes da CIPA 2010/2011 do Hospital Emílio Carlos

Irmã Deolinda Mu   , organizadora da comemoração

Comissão apresentou fi lme sobre acidentes de trabalho

DivulgaçãoDivulgação

Comunicação/HPAComunicação/HPA

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

Grupo veio dos EUA conhecer trabalhos assistenciais no Brasil

Comunicação/HPAComunicação/HPA
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Simpósio Empresa Escola terá palestra com mágica
O Simpósio Empresa Escola, 

tradicional evento promovido 
pelo curso de Administração das 
Faculdades Integradas Padre Al-
bino (FIPA), que será realizado 
dia 17 de setembro próximo, às 
20h30, no Clube de Tênis Catan-
duva, terá esse ano uma palestra 
com mágica. O tema será Empre-
endedor do Século XXI – O profi s-
sional de sucesso na nova Econo-
mia, por Marco Zanqueta.

Palestrante mo  vacional há 7 
anos, Marco Zanqueta u  liza seu 
conhecimento como ator e má-
gico profi ssional há 21 anos para 
criar suas palestras de um jeito 
moderno, pensando sempre em 
trazer resultados permanentes. 
Ele uniu a arte de falar em públi-
co com o entretenimento levado a 
sério - uma maneira diferente de 
palestrar e mo  var. A mágica so-
mada a conteúdo faz as pessoas 
se diver  rem levando a informa-
ção e mo  vação na medida certa.

A palestra abordará os concei-
tos de Planejamento Estratégico, 
Administração de Riscos e Gestão 
Par  cipa  va de maneira intera  -

va. Marco Zanqueta fará analogias 
sobre o verdadeiro papel e função 
de um mágico em seu negócio e 
de um empreendedor.

Através de números de mági-
ca, Marco Zanqueta mostrará que 
um projeto deve ser estruturado e 
planejado com segurança, eviden-
ciando que a sua montagem e exe-
cução são de grande importância, 
promovendo a qualidade em cada 
etapa.

Os organizadores informam 
que durante a apresentação acon-
tecem várias situações que têm 
por obje  vo mostrar que o perfi l 
do empreendedor requer múl  -
plos conhecimentos e preocupa-
ção com os detalhes. Marco Zan-
queta deixará transparecer em 
seus números de mágica a sensa-
ção de que tudo é possível e que 
planejar, promover o envolvimen-
to e administrar riscos faz toda di-
ferença.

O Simpósio Empresa Escola é 
um dos maiores do setor e tem a 
par  cipação de mais de 800 pes-
soas entre estudantes, empresá-
rios e público de interesse. Após a 

O professor do curso de Ad-
ministração Nilson Mozas Oliva-
res par  cipou dia 18 de junho, na 
Uniara, em Araraquara, de uma 
palestra sobre Lean Management, 
ministrada pelo consultor da Mer-
cedes Bens de São Paulo, Luiz Ta-
vares de Carvalho.

A palestra, sobre redução de 
desperdício e aumento de produ  -

O curso de Administração das 
FIPA realiza, de 7 a 28 de agosto, 
no Campus I, o curso de Consul-
toria Empresarial, cujas inscrições 
estão abertas, na Rua Seminário, 
281, São Francisco.

Sob a responsabilidade dos pro-
fessores André Luiz Franco e Mar-
cos Venício Braz de Assis, o curso 
é dirigido a alunos e empresários e 
será ministrado das 8 às 12h00.

O Prof. Marcilio Antonio Borto-
luci, Coordenador de Extensão do 
curso de Administração, informou 
que o curso de Matemá  ca Co-
mercial para Concursos, realizado 
dias 08, 15, 22 e 29 de maio e 12 
e 19 de junho, teve 41 inscritos, 

Dia 24 de junho, às 9h00, no 
Campus I, o curso de Administra-
ção das FIPA promoveu soleni-
dade de entrega de cer  fi cados 
de conclusão de curso para a XV 
turma do projeto social “O ABC da 
Informá  ca”.

Os 20 alunos que receberam 
os cer  fi cados  veram aula toda 
quinta-feira, das 9h00 às 11h00, 
desde março, no Laboratório de 
Informá  ca do curso de Adminis-
tração.  Par  ciparam da solenida-
de o Prof. Marcílio Antonio Borto-
luci, representando o Prof. Joacyr 

Palestra sobre Lean management

Curso de consultoria empresarial

Administração entrega certificados 
para XV turma do “ABC da Informática”

vidade, abordou os temas Empre-
sa – novos conceitos; Sistema de 
Manufatura – produção, logís  ca 
e qualidade e Liderança – trabalho 
em equipe e mul  funcionalidade.

A palestra foi promovida pelos 
cursos de graduação e mestrado 
profi ssional em Engenharia de 
Produção do Centro Universitário 
de Araraquara – Uniara.

sendo cinco da comunidade, cinco 
do curso de Direito e 31 do curso 
de Administração. 

“Houve bom aproveitamento 
dos par  cipantes que se inscre-
veram, interessados em prestar 
concursos públicos ou privados de 
qualquer área, especifi camente os 
recentes concursos da Caixa Econô-
mica Federal e do Banco do Brasil. 
Foi criada em cada um boa perspec-
 va para a vida profi ssional futura, 

incen  vo para prosseguimento dos 
estudos, preparo e desenvolvimen-
to de raciocínio lógico e cálculos 
rápidos conforme padrões de ques-
tões exigidas nos concursos”, ressal-
tou Prof. Marcílio. 

Vargas, Coordenador do curso de 
Administração, o Membro Conse-
lheiro da Fundação Padre Albino, 
Prof. Nélson Lopes Mar  ns, e o 
Prof. Claudinei Cordeiro.

Desde que foi implantado, em 
2004, o projeto já capacitou apro-
ximadamente 250 alunos. O curso 
é gratuito.

As inscrições para a próxima 
turma estão abertas e podem ser 
feitas até 31 de julho, na Secreta-
ria do Campus I, na Rua Seminá-
rio, 281, São Francisco, fone (17) 
3522.2405.

palestra será oferecido um coque-
tel aos par  cipantes.

As adesões podem ser adqui-
ridas no Campus I, Secretaria do 
curso de Administração, na Rua 
Seminário, 281, São Francisco, 
fone (17) 3522.2405, em Catan-
duva.

Marco Zanqueta 

Sócio-diretor da It´s Magic, 
empresa focada em palestra e trei-
namentos comportamentais para 
organizações empresariais, Marco 
Zanqueta é também sócio-diretor 
da Marco Mágico Ind. e Com Ltda., 
empresa fabricante e distribuidora 
de ar  gos de entretenimentos e 
jogos lúdicos. É membro da Inter-
nacional Society Magician, autor 
de treinamentos comportamen-
tais, criador da linha de produtos 
Professional Magic, formado em 
Odontologia pela Universidade 
Santo Amaro, onde adquiriu uma 
larga experiência com sua palestra 

“O seu negócio é sorrir” e pesqui-
sador da Arte Mágica em Las Ve-
gas.

Marcos Zanqueta já atendeu 
diversos clientes coorpora  vos 
desenvolvendo seu trabalho como 
palestrante, dentre eles Sadia, 
Petrobrás, General Motors, El-
gin, Itaú, SENAC, Loreal, Brades-
co, TAM, Correios, Wolksvagem, 
Grupo Pão de Açúcar, Mcdonalds, 
Pepsico e SEBRAE.

DivulgaçãoDivulgaçãoDivulgação

Marco Zanqueta: arte de falar em público 
u  lizando conhecimentos como ator e mágico

XV Turma formada. Estão abertas inscrições para a próxima turma

Imprensa/FPAImprensa/FPA
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As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino, desde 2009, vêm dis-
ponibilizando bolsas de estudos 
para alunos do curso de Direito 
que fazem estágio no Centro de 
Prá  ca Jurídica – CEPRAJUR. Nesse 
ano de 2010, pelo grande número 
de alunos interessados nas três 
bolsas oferecidas, a Coordenação 
do CEPRAJUR e a Coordenação 
do curso buscaram de uma forma 
justa e democrá  ca distribuir as 
bolsas por meio de um processo 
sele  vo.

A Profª Beatriz Trigo, Coorde-
nadora do CEPRAJUR, informa que 
par  ciparam do processo sele  vo 
os alunos da graduação matricu-
lados no terceiro, quarto e quinto 
anos. “Esse processo de seleção 
foi realizado através de uma pro-
va para os alunos inscritos para o 
estágio e que pleitearam bolsa de 
estudo”, informa ela.

Beatriz explica que a escolha 
dos bolsistas foi baseada na prá  -
ca jurídica. “O processo de seleção 
consis  u na elaboração de uma 
peça prá  ca e questões que envol-
viam problemas que são apresen-
tados no co  diano do profi ssional 
do Direito, nos moldes propostos 
pela segunda fase da OAB”, disse, 
ressaltando que a fi m de valori-
zar as matérias já ministradas, os 
alunos do terceiro ano que par  -
ciparam do processo sele  vo não 
foram prejudicados pelo conteúdo 
da prova, pois houve a preocupa-
ção em u  lizar o conhecimento já 
estudado.

O processo sele  vo foi realizado 
de forma que o aluno não se iden-
 fi casse na prova. Cada candidato 

recebeu um número; portanto, os 
avaliadores não  nham conheci-
mento de quais alunos foram be-
nefi ciados pelas bolsas e as notas 

Alunos do Direito fazem processo seletivo 
para bolsas de estágio no CEPRAJUR

foram divulgadas por 
meio eletrônico e 
edital. “Apenas após 
a divulgação das no-
tas, os alunos que 
ob  veram as maio-
res notas se apresen-
taram à Secretaria do 
CEPRAJUR com o nú-
mero distribuído no 
dia da prova para que 
fossem iden  fi cados, 
de maneira que cada 
dia de atendimento 
no Escritório de As-

sistência Judiciária um aluno é bol-
sista”, esclarece Beatriz Trigo.

“O CEPRAJUR foi criado para 
proporcionar aos alunos um con-
tato direto com a realidade social, 
para solucionar demandas judi-
ciais, baseando-se em meios alter-
na  vos de prevenção e solução de 
li  gios, na mediação e na arbitra-
gem, através de polí  cas públicas 
e ações sociais, que possam ultra-
passar o mero campo de disputas 
judiciais, além de aprimorar o con-
teúdo prá  co, tendo em vista que 
o conteúdo teórico é desenvolvido 
em sala de aula”, ressalta o Coor-
denador do curso, Prof. Donize   
Pereira.

O Escritório de Assistência Jurí-
dica disponibiliza tanto a  vidades 
prá  cas quanto orientação jurídi-
ca. “O aluno tem a oportunidade 
de fi car em contato direto com a 
população, buscando resolver os 
confl itos sociais da maneira mais 
rápida, simples e justa possível, 
deixando como úl  ma alterna  va 
dirimir a lide via Poder Judiciário”, 
salienta Donize   Pereira.

O aluno escreve ar  gos jurídi-
cos para o jornal do bairro, com 
uma linguagem popular, informa 
os direitos e deveres dos cidadãos 
catanduvenses, com a coluna “Co-
nhecendo seus direitos”, que já 
tratou dos assuntos mais diversos, 
como isenção de Imposto Predial 
e Territorial Urbano, registro de 
imóvel, inclusão social, Direito do 
Consumidor, dentre outros.

O Escritório de Assistência Ju-
rídica do curso de Direito das FIPA 
está instalado no imóvel anexo à 
Paróquia Imaculada Conceição, no 
bairro Bom Pastor, e a secretaria 
do CEPRAJUR na sede do curso, 
no Campus I, onde se encontram 

O Prof. José Aurivaldo Sacchet-
ta Ramos Mendes ingressou, por 
concurso público, no corpo do-
cente da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), onde ministrará au-
las no curso de direito.

Advogado e consultor jurídico, 
Prof. Sacche  a ministrava aulas de 
História do Direito, sendo um dos 
fundadores do curso de Direito das 
FIPA, tendo implantado a estrutura 
do Núcleo de Pesquisa e da Revista 
“Direito e Sociedade”, coordenan-
do-os nos primeiros anos de exis-
tência.

Professor Sacche  a foi mais 
uma vez homenageado pelos ex-
-alunos dia 28 de junho, quando 
esteve em Catanduva para regula-
rizar sua situação junto ao curso, 
pois mesmo fi sicamente distante 
recebeu homenagem da primeira 
turma do curso de Direito como 
nome de turma, pelo reconheci-
mento e iden  fi cação dos alunos 
com o professor e com o grande 
humanista, caracterís  ca que mar-
ca sua biografi a.

Em função do regime adotado 
na UFBA, Prof. Sacche  a teve que se 
desligar do corpo docente do curso 

Professor do Direito passa 
em concurso na UFBA

de Direito, mas deixou claro seu con-
tentamento com o andamento das 
a  vidades desenvolvidas, manifes-
tando seu desejo de ajudar naquilo 
que for possível e con  nuar no con-
selho cien  fi co da revista “Direito e 
Sociedade”, da qual sempre par  ci-
pou como editor.

O coordenador do curso, Dr. 
Donize   Pereira, disse que o Prof. 
Sacche  a, muito querido pelos 
alunos, sempre é lembrado prin-
cipalmente pelos egressos, que 
conviveram diretamente com ele 
na faculdade. “Tem um espírito 
refl exivo bastante apurado e um 
senso inves  ga  vo muito desen-
volvido, o que resultou na adoção 
de uma estrutura para pesquisa 
extremamente qualifi cada no cur-
so”, destacou.

Donize   Pereira disse também 
que como a  vidade inesquecível, 
Prof. Sacche  a gravou seu nome 
na história da cidade quando pos-
sibilitou a descoberta e efe  vação 
do chamado “marco zero” duran-
te uma pesquisa realizada sob sua 
orientação, nos autos da divisão 
judicial inicial do perímetro urba-
no de Catanduva.

O Escritório de Assistência Jurídica fi ca no bairro Bom Pastor

Prof. Sacche  a na inauguração do Marco Zero de Catanduva

ArquivoArquivo

ArquivoArquivo

arquivos de processos do Cartório 
Modelo e de pastas de estágio dos 
alunos. É responsável pelo proto-
colo, sistema  zação, orientação e 
supervisão do Estágio Curricular 
Supervisionado, cujo conteúdo 
compreende a redação de peças 
processuais, processos simulados 

e relatórios de autos fi ndos em to-
dos os ramos do Direito, o compa-
recimento em audiências e demais 
atos judiciais e visitas a cartórios.

No processo sele  vo se inscre-
veram 20 alunos, sendo que 10 
compareceram para fazer a prova 
no dia 03 de março, no Campus I.
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As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) defi niram as 
datas dos seus ves  bulares 2011 
para os cursos de Administração, 
Direito, Educação Física, Enferma-
gem e Medicina, sob a responsa-
bilidade da Fundação para o Ves-
 bular da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
– VUNESP.

As inscrições do Ves  bular Unifi -

Definidas as datas dos vestibulares 2011 das FIPA
cado para os cursos de Administração, 
Direito, Educação Física e Enfermagem 
estarão abertas entre 20 de setembro 
e 12 de novembro de 2010. 

O curso de Administração (no-
turno) oferece 180 vagas; Direito 
(noturno), 100 vagas; Educação 
Física (matu  no), 60 vagas; Edu-
cação Física (noturno), 120 vagas; 
Enfermagem (noturno) 90 vagas.

A prova será aplicada em Catan-

duva, no Campus I, na Rua Seminá-
rio 281, Bairro São Francisco, no dia 
11/12/2010. A divulgação dos re-
sultados é de responsabilidade da 
VUNESP e está prevista para o dia 
21 de dezembro de 2010.

MEDICINA

No período de 27 de setembro 
a 05 de novembro de 2010 estarão 

abertas as inscrições para o Proces-
so Sele  vo Ves  bular 2011 do curso 
de Medicina, que oferece 64 (ses-
senta e quatro) vagas em período 
integral (manhã e tarde).

As provas serão aplicadas em 
Catanduva e São Paulo nos dias 06 
e 07/12/2010. A divulgação dos 
resultados, de responsabilidade 
da VUNESP, está prevista para o 
dia 10 de janeiro de 2011.

O Campus Sede das Faculda-
des Integradas Padre Albino (FIPA), 
que reúne os cursos de Educação 
Física, Enfermagem e Medicina, 
tem nova Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), 
gestão 2010/2011.

 A nova Comissão tem Karina 
Garcia como presidente, Tha  any 
Zancaner Prado, vice-presidente, 
Juliana de Souza Godói, 1ª secre-
tária, e Clécio Roberto Galhardi, 2º 
secretário.

 A eleição dos representantes 
dos empregados foi realizada nos 
dias 27 e 28 de abril, das 8h00 às 
17h00, na sala de reuniões, onde 
também foram apurados os votos, 
no dia 29. O curso para cipeiros, 
ministrado pelo SES-
MT - Serviço de Enge-
nharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho, 
com carga horária de 
20 horas, foi ministra-
do no período de 10 
a 14 de maio para os 
eleitos e os represen-
tantes do emprega-
dor. A nova Comissão 
tomou posse no dia 

O Núcleo de Extensão das Fa-
culdades Integradas Padre Albino 
(FIPA) promove nos dias 27 e 28 
de agosto, no Campus I, o IV En-
contro de Extensão com o obje  vo 
de divulgar as ações de extensão 
desenvolvidas nos anos de 2009 e 
2010 e apresentar à comunidade 
acadêmica a 2ª edição do Caderno 
de Extensão.

A Profª Simone Roque Mazoni, 
Coordenadora do Núcleo de Ex-
tensão, informou que o Encontro 
será aberto dia 27, às 19h30, com 
a palestra Extensão com Educação 
e Cultura: desafi os para o aprendi-
zado e para a responsabilidade so-
cial, pelo Prof. Dr. Antonio Carlos 
de Araújo, seguida do lançamento 

A Fundação Padre Albino ini-
ciou neste mês de julho os prepa-
ra  vos para a XIX Semana Monse-
nhor Albino, que será realizada de 
20 a 26 de setembro próximo.

O presidente da Diretoria Ad-
ministra  va, Dr. Geraldo Paiva de 
Oliveira, disse que os Departamen-
tos estão preparando as a  vidades 
que serão promovidas durante a 
Semana. A programação completa 
estará defi nida no mês de agosto.

A Semana Monsenhor Albino é 
realizada anualmente com o obje-
 vo de reverenciar a memória de 

O Núcleo de Pós-Graduação das 
Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA), no período de agosto a no-
vembro, abrirá inscrições para cur-
sos de curta duração e aperfeiçoa-
mento nas áreas da Saúde, Admi-
nistração, Direito e Educação Física.

Segundo o Coordenador do 
Núcleo de Pós-Graduação, Manzé-

Campus sede das FIPA elege CIPA IV Encontro de Extensão

FPA começa preparar a 
XIX Semana Monsenhor Albino

FIPA vai lançar cursos de curta 
duração e aperfeiçoamento 

28 de maio, às 14h00, na sala de 
reuniões.
Os representantes do Emprega-
dor são:
Efe  vos                                                                                     
Karina Garcia                                                                   
Paulo Antonio Gonçalves                                                        
Suplentes
Willian Rafael Moreira de Oliveira
Luciana Pirolla

Os representantes eleitos dos em-
pregados são:
Efe  vos                                                                                     
Tha  any Zancaner Prado
Renata De Fazzio Stuchi                                                        
Suplentes
Maria Ângela Guijen Lahr
José Ricardo de Souza

do Caderno de Extensão e da apre-
sentação dos trabalhos em forma 
de pôster.

No dia 28 serão realizadas as 
apresentações orais, na seguinte 
ordem: 8h30 - curso de Educação 
Física - Programa Ginás  ca Labo-
ral; 9h00 – curso de Administração 
- Programa Informá  ca Inclusiva; 
9h20 – curso de Direito - Projeto 
Exercendo a Cidadania: voto cons-
ciente; 10h00 – curso de Enferma-
gem - Projeto Museu I  nerante de 
Anatomia; 10h20 – curso de Medi-
cina - Programa Sala Extra.

As inscrições, para um número 
máximo de 200 par  cipantes, po-
derão ser feitas a par  r de agosto 
no site www.fi pa.com.br/next2010

Padre Albino e divulgar as ações e 
serviços oferecidos pela Fundação 
Padre Albino à população de Ca-
tanduva e região.

Padre Albino nasceu a 
21/09/1882, em Codeçoso, Provín-
cia do Minho, em Portugal. Chegou 
ao Brasil no dia 21/09/1912, com 
30 anos de idade e sete de sacer-
dócio. Depois de passar por Jabo-
 cabal, Jaú e Barra Bonita, tomou 

posse da paróquia de Catanduva, 
como seu segundo vigário, em 
28/04/1918. Padre Albino faleceu 
no dia 19/09/1973, às 12h00.

lio Cavazzana Júnior, “esses cursos 
serão ministrados por profi ssionais 
considerados referência nos temas 
abordados e abertos a portadores 
de diplomas de nível superior e 
alunos de graduação”. 

O calendário e os  tulos dos 
cursos serão divulgados na primei-
ra semana de agosto.

Parte dos membros da CIPA das FIPA

Dia 23 de junho, a par  r das 
14h00, foi realizada a tradicional 
festa junina dos idosos do Recanto 
Monsenhor Albino.

A festa teve animação da ban-
da Wave Trio e quadrilha de idosos 
e funcionários. O refeitório, local 
da festa, foi totalmente decorado 
com bandeirinhas, bambus e fl ores 
e houve distribuição de doces va-
riados, chocolate quente, algodão 
doce e pipoqueiro para servir aos 
idosos, seus familiares e convidados.

Festa junina no Recanto Monsenhor Albino 

Muita animação na quadrilha de idosos e funcionários

DivulgaçãoDivulgação

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

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

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

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

CIRURGIA GERAL E 
GASTROENTEROLOGIA

•Dr. José Luís Sampaio 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: 3524 6500 – 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
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.
Fone: 3522 3166
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

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

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

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino 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 Olinda, 620. - Fone: 3522 1207

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

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

MEDICINA DO TRABALHO
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 Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
•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 Bolívia, 94.
Fones: 3522 4566 – 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673. - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939. - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436

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

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

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

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA 
E ESTUDO DOS FLUXOS

•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. 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 Manaus, 789. - 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 4907
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601

UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
•Dr. 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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O curso de Enfermagem das 
FIPA, em parceria com a Congre-
gação das Irmãs de Nossa Senhora 
da Ressurreição, de Catanduva, 
estará, no período de 24 de julho 

Enfermagem volta ao Vale do Jequitinhonha 

JULHO / 2010

a 02 de agosto, na cidade de Pedra 
Azul, Vale do Jequi  nhonha (MG), 
para par  cipar do Projeto Vamos 
ao Meio. Esta é a quinta vez que 
o curso desenvolve esse trabalho 

Dois dos projetos de pesquisa já 
fi nalizados pelo Laboratório de Neu-
rociência do curso de Medicina das 
Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA) resultaram, até o momento, 
em um ar  go cien  fi co aceito para 
publicação no periódico da Socieda-
de Britânica de Psicofarmacologia 
– Journal of Psychopharmacology. 
A informação é da Profª Drª Maria 
Luiza Nunes Mamede Rosa, Coorde-
nadora de Pesquisa das FIPA.

O ar  go, de acordo com Drª Ma-
ria Luiza, tem a co-autoria de quatro 
alunos de iniciação cien  fi ca – Ro-
drigo Ses  to, Lucas Trindade, Lucila 
Kerbauy e Rodrigo de Souza. “Ou-
tros três ar  gos adicionais, referen-
tes aos projetos fi nalizados, estão 
em fase de redação”, completa.

A revista da Sociedade Britânica 
de Psicofarmacologia é indexada no 
PubMed, o maior portal de periódi-
cos da área médica do mundo.

CONGRESSOS

Profª Maria Luiza par  cipou de 
dois grandes congressos neste pri-
meiro semestre, onde apresentou 
trabalhos na forma de pôster de-
senvolvidos no Laboratório de Neu-
rociência do curso de Medicina.

De 24 a 28 de abril, no Con-
gresso de Biologia Experimental 
(FASEB), em Anaheim, Califórnia 
(EUA), Drª Maria Luiza apresentou 
o trabalho The eff ect of an experi-
mental modelo of aff ec  ve disorder 
on the expression of glur2 in Rat 
brain,desenvolvido por ela e pela 
bióloga Melina M. Iyomasa.

O congresso, que envolve cinco 
sociedades cien  fi cas americanas 
(Anatomia, Fisiologia, Bio-
química e Biologia Mole-
cular, Patologia, Nutrição 
e Farmacologia e Tera-
pêu  ca Experimental), 
registrou 12 mil par  ci-
pantes, sendo mil alunos 
de graduação e 257 de 
nível médio. A conferên-
cia de abertura foi profe-
rida pelo Prêmio Nobel de 
Medicina de 2007, Dr. Phil 

Medicina terá artigo científico 
publicado em revista internacional

social, que conta com a par  cipa-
ção de alunas da 4ª série, coorde-
nado pela Profª Márcia Maria An-
selmo Correa.

As alunas da Enfermagem, 
com orientação da Profª Márcia 
Correa, fazem trabalho educa  vo 
com as famílias da zona rural sobre 
controle de natalidade, exame de 
mama, coleta de papanicolau, gra-
videz na adolescência, cuidados 
com a água, pois elas fi cam pra-
 camente isoladas. Entre as a  vi-

dades assistenciais, a equipe faz o 
controle de glicemia e da pressão 
arterial, cura  vos e cuidados com 
puérperas e recém nascidos. Os 
casos de urgência são encaminha-
dos, através da Pastoral da Saúde, 
para atendimento médico na cida-
de de Teófi lo Otoni.

No atendimento domiciliar, a 

equipe realiza a  vidades educa  -
vas e assistenciais, abordando te-
mas sobre saúde da mulher, como 
auto-exame de mama, prevenção 
de câncer ginecológico e DST/
AIDS, saúde ambiental, orientan-
do sobre cuidados com a água e 
parasitoses, assim como saúde e 
higiene corporal e bucal.

No ano passado, a equipe do 
curso de Enfermagem das FIPA 
atendeu 640 pessoas na cidade, 
na zona rural e povoados.

O projeto Vamos ao Meio foi 
premiado na 2ª edição do Prê-
mio Cidadania sem Fronteiras, em 
2008, na área da Saúde. O prêmio 
foi ins  tuído pelo Ins  tuto da Cida-
dania Brasil e pelo SEMESP – Sindi-
cato das En  dades Mantenedoras 
de Estabelecimentos de Ensino Su-
perior no Estado de São Paulo.

Sharp, do Massachuse  s Ins  tute 
Of Technology (MIT).

No período de 18 a 22 de maio, 
na 34ª Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira de Bioquímica e Biologia 
Experimental, em Foz do Iguaçu, 
o trabalho apresentado foi The ex-
pression of gluR2 is decreased in 
hippocampus of rats reared under 
isola  on from weaning também de-
senvolvido pela Drª Maria Luiza e a 
bióloga Melina.

Drª Maria Luiza ressalta que a 
importância em par  cipar desse 
congresso brasileiro é a oportunida-
de de discu  r em profundidade as 
metodologias cien  fi cas, além da 
atualização com relação aos equi-
pamentos desenvolvidos para a 
pesquisa básica em geral, tais como 
dosagens precisas em quan  dades 
ínfi mas de amostras, análise de ima-
gens e métodos de quan  fi cação.

No Laboratório de Neurociência 
do curso de Medicina das FIPA já fo-
ram fi nalizados quatro projetos de 
iniciação cien  fi ca e outros quatro 
estão em andamento, com a par  -
cipação de dezesseis alunos. Adicio-
nalmente, como resultado de uma 
colaboração cien  fi ca estabelecida 
entre o laboratório e um dos pro-
gramas de Pós-Graduação da USP/
Ribeirão Preto, outro projeto de 
pesquisa está sendo desenvolvido 
por uma aluna de Doutorado, sob 
a co-orientação da Drª Maria Luiza.

Resultados parciais dos projetos 
em andamento e resultados fi nais 
dos projetos já concluídos serão 
apresentados em dois congressos 
cien  fi cos nacionais e um congres-
so cien  fi co internacional no segun-
do semestre deste ano. 

Dia 07 de agosto próximo, a 
Fundação Padre Albino, através do 
Colégio de Aplicação e em parce-
ria com a UNOPAR – Universidade 
Norte do Paraná, promove pales-
tra explica  va sobre o curso de 
Pós-Graduação a Distância de Psi-
copedagogia Ins  tucional. No dia 
24 de julho foi promovida palestra 
sobre o curso de Gestão e Organi-
zação Escolar.

As pessoas interessadas devem 

Palestra explicativa sobre curso de 
Pós-Graduação a Distância

entrar em contato com o Pólo de 
Catanduva, no Colégio de Aplica-
ção, na Rua Monte Aprazível, 297, 
Vila Guzo, Fone 17 – 3522.4177.       

Os cursos têm a duração de 15 
meses e as inscrições podem ser 
feitas pelo site www.unoparvir-
tual.com.br ou na secretaria do 
Colégio até 14 de agosto próximo. 
As aulas terão início dia 04/09, 
quinzenalmente, aos sábados, das 
8h00 às 11h45.

 Profª Drª Maria Luiza e o pôster apresentado no 
Congresso nos EUA

DivulgaçãoDivulgação

O Museu Padre Albino rece-
beu, dia 30 de junho, a visita de 20 
alunos da cidade de Marapoama, 
acompanhados da Profª Alexandra 
Cris  ne Lopes. Eles par  cipam do 
Programa Educação para o Trabalho 
– Novas Conexões, no SENAC local.

No dia 1º de junho, a visita foi 
dos alunos do curso de História do 
IMES/FAFICA, acompanhados do 
professor de Museologia, 
Walter Mastrocola Aiello. 
A visita ocorreu no perío-
do noturno, numa defe-
rência especial da direção 
do Museu.

A convite da direção da 
EMEF Prof. Nelson de Ma-
cedo Musa, o Prof. Sérgio 
Luiz Bolinelli, Diretor do 
Museu Padre Albino, mi-
nistrou palestras naquela 
unidade escolar sobre a 

Museu Padre Albino recebe visita de alunos

história de Catanduva. As palestras 
ocorreram no dia 08 de junho, nos 
períodos da manhã e da tarde.

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.

Visitas de alunos são frequentes no Museu Padre Albino

DivulgaçãoDivulgação
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A Fundação Padre Albino está promovendo uma Campanha de Racionalização de Ener-
gia, a pedido do Presidente da Diretoria Administra  va, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, e do 
Diretor Financeiro, Valdemar Bergamaschi. A campanha recebeu a colaboração da empre-
sa Avant, que patrocinou toda a confecção do material publicitário, composto de banner, 
cartazete e adesivo.

“Todo o material será distribuído para os Departamentos da Fundação e con-
tamos com a adesão e colaboração dos nossos funcionários”, disse Dr. Geraldo 
Paiva de Oliveira. Ele destaca a confecção de um adesivo, uma espécie de selo 
de alerta contra o desperdício de energia, que deverá ser fi xado nos espelhos de 
interruptores.

O Diretor Financeiro Valdemar Bergamaschi es  ma que com essa campa-
nha de educação a Fundação terá 
uma redução de 20% no consu-
mo de energia. Ele pondera que 
racionalizar é usar de forma inte-
ligente a energia. “Combater o des-
perdício signifi ca melhorar a maneira 
de u  lizar a energia, sem abrir mão do 
conforto e das vantagens que ela propor-
ciona”, ressalta.

Esta é a segunda campanha interna de racionaliza-
ção de energia promovida pela Fundação. A primeira foi 
iniciada em setembro de 2000 antes do racionamento proposto 
pelo Governo Federal, na famosa época do “apagão”.

Dicas para economizar energia

- desligar as luzes de salas não ocupadas. Durante a limpeza de áre-
as grandes, acender apenas as luzes necessárias

- nas salas e locais onde existem interruptores para comando da ilu-
minação, instruir os usuários para desligarem luzes ao sair

- eliminar, quando possível, a iluminação de áreas externas
- estudar a reposição das lâmpadas por outras de menor potência que 

produzam a mesma intensidade de iluminação ou, se aceitável para o obje-
 vo em vista, um menor nível de iluminamento. Subs  tuir as peças transpa-

rentes ou abaixar as luminárias pode muitas vezes ajudar nesta decisão. Este 
método é par  cularmente aplicável onde os níveis normais de iluminação são 
maiores que os recomendados

- onde for possível use uma única lâmpada de maior potência em vez de 
várias lâmpadas de menor potência. Geralmente, lâmpadas de maior potên-
cia são mais efi cientes do que lâmpadas de potência menor

- limpar regularmente paredes, janelas, pisos e forros
- limpar regularmente as luminárias, lâmpadas e demais aparelhos de ilu-

minação
- usar luz natural de janelas sempre que possível
- reduzir a iluminação durante a limpeza noturna ligando 

apenas as luzes das áreas que es  verem sendo limpas
- reduzir o número de áreas que requerem níveis ele-

vados de iluminação, agrupando setores que necessitam 
intensidades luminosas similares

- remover para próximo às janelas setores de trabalho que 
requerem níveis elevados de iluminação

- em locais de grande área disponível e poucos usuários, procurar concentrá-los 
em um determinado local e deixar de u  lizar parte da instalação

Fundação faz campanha de racionalização de energia
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