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“Desejo, com toda sinceridade, morrer inteiramente pobre, sem 
dinheiro, sem bens, sem dívidas e sem pecado”. (Padre Albino)

Dica do Poupinho
Desligue as luzes de salas não ocupadas.

Vivemos, nes-
tes dias, o ocaso 
do ano de 2013. 
Em seu fi nal está 
sendo um ano 

memorável para as Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos do Brasil pelas signifi cati vas 
conquistas junto ao Ministério da Saúde no 
que tange à recomposição do fi nanciamen-
to público e legislação regulatória correlata 
ao SUS. Já anunciadas, mas ainda não im-
plementadas. Conquistas importantí ssimas 
para a sobrevivência desses prestadores de 
serviços em saúde, sem as quais haveria sé-
rias difi culdades de sobrevivência ou de con-
ti nuidade na prestação dos serviços.

Difi cilmente teríamos efeti vado essas 
conquistas sem a parti cipação da Frente 
Parlamentar de Apoio às Santas Casas, Hos-
pitais e Enti dades Filantrópicas na Área da 
Saúde, da Confederação das Santas Casas 
e Hospitais Benefi centes do Brasil (CMB) e 
das Federações das Santas Casas e Hospitais 
Benefi centes, em especial da Federação Pau-
lista (FEHOSP). Há de se reconhecer também 
a boa vontade do Ministério da Saúde, nas 
pessoas de seus técnicos e do próprio mi-
nistro. Outra grande conquista foi a renego-
ciação das dívidas fi nanceiras das Santas Ca-
sas e a remissão das dívidas tributárias para 
as enti dades inadimplentes que aderirem 
ao programa Prosus e quitarem em dia seus 
tributos correntes. 

Só quem vive o dia-a-dia dessas enti dades 
pode avaliar a angústi a que vinha tomando 
conta de seus dirigentes, comprometi dos 
não só com a qualidade do atendimento aos 
usuários do sistema, mas muitas vezes com o 
simples atendimento, que se tornara impos-
sível. O resultado dessas conquistas deverá 
ser percebido pelos usuários do SUS ao lon-
go dos próximos anos. 

Da mesma forma, o Governo do Estado 
de São Paulo tem procurado ajudar de di-
versas formas essas enti dades, através de 
programas de fi nanciamento para custeio 
e investi mentos, renegociação de dívidas 
e aporte fi nanceiro para construção de 
serviços diagnósti cos e de terapia. Tem tam-
bém contribuído para a construção de novos 
hospitais, doação de ambulâncias e outros 
equipamentos. 

Para nós, dirigentes das Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos, independe de onde 
vem a ajuda governamental, isto é, seja qual 
for o parti do políti co que esteja no governo 

de turno, federal ou de unidade federati va. 
Toda e qualquer ajuda é sempre muito bem 
vinda.

No caso da Fundação Padre Albino, o pró-
prio estatuto é determinante contra qualquer 
discriminação ou favorecimento: “...sem 
intuitos lucra  vos, de duração indeterminada, 
sem preconceito de raça ou cor, condição 
social, credo polí  co ou religioso,..”. Muitas 
pessoas ou mesmo alguns políti cos pensam 
que por receber ajuda deste ou daquele 
parlamentar ou deste ou daquele governo, 
a enti dade tem por obrigação apoiá-lo em 
sua campanha políti ca ou orientar seus 
funcionários e colaboradores a votar neste 
ou naquele candidato. Não seria éti co, nem 
legal, perante sua Consti tuição interna, ou 
seja, o Estatuto, ao qual os dirigentes devem 
obediência incondicional e devem ser os 
primeiros a darem exemplo de submissão. 
Certamente a enti dade não se negará em 
admiti r publicamente a ajuda ou até mesmo 
publicar agradecimentos aos beneméritos.

Cabe ao eleitor, uma vez informado sobre 
a atuação dos parlamentares ou governos, 
decidir livremente se tal ou qual merecem 
seu voto pelo benefí cio que, afi nal, não é di-
rigido à enti dade, mas à própria população, 
sendo ou não usuários do SUS. Cabe tam-
bém ao candidato fazer chegar ao conheci-
mento da população sua atuação como par-
lamentar ou à frente do poder executi vo, os 
benefí cios que por seu intermédio contem-
plaram esta ou aquela enti dade benefi cente, 
mas nunca exigir delas a contraparti da elei-
toral. Os benefi ciados sem dúvida saberão 
reconhecer aqueles que trabalham em prol 
do bem coleti vo.

Na grande maioria das vezes nós, dirigen-
tes voluntários de insti tuição fi lantrópica, 
não temos nenhuma pretensão políti ca ou 
parti dária. Exercemos o voluntariado por 
abnegação e caridade cristã, de forma livre 
e espontânea, sem nem mesmo esperar 
reconhecimento por isso. Falando em cristã 
e por estarmos próximos do Natal, quero 
oferecer meu voluntariado à frente da Di-
retoria Administrati va da Fundação Padre 
Albino como presente de Natal a todos os 
que uti lizaram nossos serviços neste ano e 
em nome de toda a Diretoria Administrati va 
desejar a todos um FELIZ E SANTO NATAL e 
um 2014 com muita SAÚDE.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrati va

2013
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Membro Conselheiro da Fundação Padre Albino

06 - Dr. Pedro Gonzaga da Silva Nett o

Membro Honorário da Fundação Padre Albino

04 - Dr. Raul José de Andrade Vianna

Coordenadoria Geral

06 - Sueli Ravazzi
10 - Adilson Maria
16 - Laurindo Roberto
 Patrícia Oliveira Santos
21 - Irineu Chiarello Junior
22 - Elaine Sander Vinha Azali
26 - André Luis Dias de Moraes

Hospital Padre Albino

01 - Alexandre Araújo
 Angélica Fernanda de Castro Rodrigues
02 - Moisés Antonio Francisqueti 
03 - Fabiana Perpétua Olivare
 Izabel de Fáti ma Luizon
 Ricardo Palhares
05 - Cinira Aparecida Fassi
 Juliana de Sá
 Regina Aparecida Alves Pirolla
06 - Luciana Aparecida Oliveira Tibério
 Regiane Patrícia Redígolo Tedeschi
07 - Maria Lázara Pereira de Souza
 Noemi Miqueli Augusto Rodrigues
 Thiciane Cherutti  
08 - Alexandre Bati sta de Oliveira
 Roseli Aparecida Picoy de Oliveira
09 - Cristi ane Maria Graciano Pedrassoli
 Maria José de Souza Oliveira
10 - Wanderlei Araújo da Silva
11- Ana Flávia Gonçalves Valenti m
 Anderson Lopes Requena
 Cristi na Aparecida Virgili
 Márcia Aparecida Pacheco Berti no
12 - Carlos Henrique Ornellas
 Marisa Braz das Dores
13 - Gilberto Bezerra da Silva
 Izabela Nunes Soares Bezerra
 Jane Cândido Pacheco
14 - Edilson Aparecido Bastreghi
 Fáti ma Aparecida Cardozo da Silva
 Thiago Alves Galli
15 - Neuza Bati sta Gonçalves de Campos
16 - Mati lde Ivete Bolonhini Ribeiro
17 - Márcia Cristi na Alves Fernandes Pavin
 Solange Regina de Paulo
19 - Lucimar Célia Della Via Silva
20 - Ana Paula Almeida Zanella
 Natália Cordon Sanches
 Sebasti ão Rodrigues

21 - Marlete Soares Lima Seruti 
 Moacir Gouveia
22 - Andreia Ozorio Uvinha
23 - Gisele Fernanda Santana
 Dr. Sinval Sinter Bravin Banhos
24 - Newton Fernando Veteri
 Sueli Perpétuo dos Santos Lima
25 - Marcela Pereira de Sá
27 - Adriana Lázara Gonçalves de Oliveira
 Maria do Carmo V. Garcia
28 - Ariani Cristi na Alves de Toledo
 Willian Leandro da Silva
29 - Cirma Edi Klein Rossi
 Maria Garcia Ribeiro
30 - Nélia Cristi na de Queiróz Rodrigues
 Simone Maria Sarti  Contri

Hospital Emílio Carlos

02 - Luzia de Lourdes Gonçalves
03 - Laiza Dark Zeferino
 Renata Perpétua Pedrassolli Honório
04 - Iolanda Maria Dalécio Ferreguti 
 Izilda Aparecida Mariano
05 - Adriana Rodrigues dos Santos
 Lidiane Rodrigues Barrionuevo
 Paulo César Andrade
 Perla Marti ns Costa
 Roseli Diriguidi Baldo
06 - Renata Fernanda de Andrade Falcão
07 - Ademir Aparecido Class
10 - Sônia Maria Fávero Porti llo
13 - Pedro Luis Ferraz do Amaral
15 - Célia Donizete Jacomim
 Rafaela Cristi na do Vale
16 - Márcia Cleuza Pelicer
20 - Letí cia Cristi ane Dassena Vereri
22 - Ademir Aparecido Padovani
 Eliezer Clemente Valle
 Suely Aparecida Jeronimo
23 - Neuza da Silva Abreu
 Rosângela Silva
25 - Lourdes P. B. Squincaglia
 Maria Aparecida Sarti  de Siqueira
26 - César Augusto Frias
27 - Arlene Rogéria de Souza Lima
28 - Andrea Cristi na Rodrigues Ramalho
 Juliana Mara Rodrigues Maia
29 - Cássia Regina Candido Staine
 Valdenir Francisco Vitoretti  
30 - Rodrigo de Oliveira
 Vera Lúcia Alves Domingues
31 - Paulo César Quinti no dos Santos
 Renata Jéssica do Prado de Jesus

Recanto Monsenhor Albino

03 - Janaina Cristi na Manoel Lacroes
04 - Sandra Soares dos Reis
07 - Maria de Lourdes Ribeiro
13 - Fáti ma Aparecida Roque Mendonça
16 - Cáti a Aparecida Ribeiro dos Santos
24 - André Luís Izidoro dos Santos

Padre Albino Saúde

03 - Daniela Pereira da Silva
16 - Guilherme Demiciano Orsolon
28 - Crislaine de Almeida Brandão Bellini
30 - Sônia Ap. Peres Fernandes

Ambulatório Médico de Especialidades - AME

05 - Cristi ane Gomes Requena
16 - Geisiane de Oliveira
19 - Cínti a Garcia Revejes Silva
21 - Bruno Henrique de Matos
 Marianna Iossi Cesarini

Faculdades Integradas Padre Albino

02 - Prof. Alexandre Teso
03 - Prof. Arthur do Espírito Santo Neto
 Profª Luciana de Souza Cione Basto
04 - Prof. Donizett  Pereira
08 - Profª Luciana Stucchi Devito Grisott o
 Profª Maria Elizabete Jimenes de Campos
 Prof. Paulo Henrique Alves Togni
 Profª Virtude Maria Soler
09 - Profª Sandra Regina Miyoshi Lopes
11 - Prof. Alexandre Fontana Berto
 Elcilene Fedossi Hernandes
 Prof. Marino Catt alini
 Prof. Waldecir Veni Saccheti n
12 - Profª Maristela Aparecida Magri Magagnini
13 - Prof. Luis Fernando Rodrigues Maria
14 - Prof. Sérgio Luís Tagliari
18 - Prof. Ivan Humberto Sanches
 Josiane Aparecida Zambon
19 - Prof. Carlos Elysio Castro Correa
20 - Prof. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga
22 - Mônica Terezinha Colombo
23 - Heloísa Helena Figueiredo Ferreira
24 - Profª Ilza dos Passos Zborowski
26 - Profª Shirley Maria da Silva de Moraes
28 - Prof. Fabrício Sleman Soubhia
29 - Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo
30 - Josiane de F. Casarin Borgo
31 - Prof. Fernando Stuchi Devito

Colégio de Aplicação

23 - Prof. Ivan Figueiredo de Angeli
26 - Profª Renata Aparecida Miesa 

Aniversários JANEIRO
DIA / NOME DIA / NOME DIA / NOME

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

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
 A BATER POR VOCÊ!

 de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz. 
Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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Avaliação física na escola é objeto de pesquisa 
O professor mestre Ademir 

Testa Junior, do curso de Educação 
Física das FIPA, está coordenando 
um grupo de dez alunos na pes-
quisa Avaliação Física na escola: 
conhecer para intervir.

O projeto, conta o Prof. Ademir, 
surgiu da ideia de vincular a pes-

quisa comumente desenvolvida na 
universidade ao contexto escolar, 
de forma a converter os dados em 
objetos de refl exão para o melhor 
direcionamento da práti ca peda-
gógica na escola.

“O sedentarismo é crescente 
na sociedade. Portanto, considera-

mos fundamental que a Educação 
Física Escolar seja desenvolvida 
levando em consideração o binô-
mio educação/saúde”, aponta o 
Prof. Ademir. Para ele, diferentes 
propostas e estudos apontam para 
a Educação Física Escolar na pers-
pecti va da educação para a saúde; 
porém não apresentam encami-
nhamentos pedagógicos. 

Diante disso Prof. Ademir e seu 
grupo desenvolvem uma pesquisa-
ação composta por várias etapas, 
entre elas avaliação fí sica nas es-
colas através de testes de peso, 
estatura, comprimentos ósseos, 
diâmetros ósseos, perímetros, 
dobras cutâneas, fl exibilidade, ab-
dominais, apoio de solo, impulsão 
e teste cardiorrespiratório.

O Prof. Ademir explica que o 
projeto tem o objeti vo de desen-
volver trabalho refl exivo acerca da 
Educação Física na perspecti va da 
Educação para a Saúde com pro-
fessores da Rede Estadual Paulista 
de Ensino, pensando metodologias 
para a abordagem da saúde na 
escola, a parti r dos resultados da 
pesquisa. 

“O objeti vo principal deste tra-

balho reside em saber o nível de 
apti dão fí sica das crianças e jovens 
de 8 a 17 anos de idade, bem como 
a possível relação da apti dão fí sica 
com as aulas de Educação Física na 
escola. Assim poderemos passar a 
pensar, junto com os professores 
da rede estadual paulista de en-
sino, em estratégias metodológicas 
que promovam a apti dão fí sica e 
consequentemente a saúde dos 
jovens por meio da práti ca de exer-
cícios fí sicos”, fi nalizou o professor 
coordenador do projeto. 

Parti cipam do projeto os alu-
nos: 2º ano - Vinicius Gabriel 
Gussoni Modesto, monitor ofi -
cial, Aline Ramalho, Bruno Luis 
Céspedes, João Antonio Scobosa, 
Leandro Marti ns Pastre, Milton 
Penna Neto e Thaís Romero Espe-
jo; 3º ano - Edgar Florenti no Peres, 
Elton Rodrigo Bassi, Vinicius César 
Pedrassoli, Diego Bati sta Santaela, 
Maycon Alexandre Nascimento, 
Helen Francisneri Reis da Silva Lima 
e Jéssica Nayara Severino; Bacha-
relado - Janine Tassoni Pantaleão 
Pinto, Nayara Santos Rozeno, Isa-
bela Ricci Grosso, Jackson William 
Pereira e Maria Eduarda Pezolito.

Dica do Poupinho
Elimine, quando possível, a iluminação de áreas externas.

JANEIRO - DATAS COMEMORATIVAS
1º - Dia Mundial da Paz e da Fraternidade Universal
02 - Dia Nacional da Abreugrafi a, do Hemofí lico e da criação da primeira ti po-
grafi a do Brasil (1808)
06 - Dia de Reis e da Grati dão
07 - Dia da Liberdade de Cultos
08 - Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografi a
09 - Dia do Astronauta
15 - Dia Mundial do Compositor e dos Adultos
17 - Dia dos Tribunais de Contas do Brasil
20 - Dia do Farmacêuti co
21 - Dia Mundial da Religião
24 - Dia da Consti tuição
25 - Dia do Carteiro
27 - Dia do Orador
28 - Dia Mundial do Hanseniano, do Portuário e do Comércio Exterior
30 - Dia Nacional dos Quadrinhos e da Não Violência
31 - Dia Mundial do Mágico

Hospital Padre Albino - HPA
Aline Daniela da Silva – Pronto Atendi-
mento
Antonia Donizete T. do Amaral – Centro 
Cirúrgico
Diene de Deus Pedroso Rocha – 5º andar 
Eduarte Ferreira dos Santos – 
Hemodiálise
Emely C. S. Silva – Portaria
Érica Patrícia Marin Barbosa – UTI Infan-
ti l/ Neonatal
Erondina Cunha Barbosa – Pediatria
Fáti ma Caetano – Serviço de Higiene e 
Limpeza 
Fernanda Regina Pereira Bertoni – Fatu-
ramento 3º andar
Flávia Natalício – Fisioterapia
Gisela Ap. Moura Castro Campos – Pron-
to Atendimento
Isaura Fabiele Pedroso – Unidade de 
Urgência e Emergência

Jeruza da Penha Bernardes – Unidade de 
Urgência e Emergência/Agência Transfu-
sional
Joana D’Arc de O. Rossi – Laboratório de 
Análises Clínicas
Josiele Ramos Praisller – Posto III
Lucélia Fernanda Domingos – 4º andar
Luciene Cecolin da Silva – Radiologia 
Maria do Carmo da Cruz Soares – Mater-
nidades I e II
Maria Fernandes Boerin – Unidade de 
Tratamento para Queimados
Patrícia Sanches Pimentel – Enfermeira
Silvia Helena Lima – Estacionamento
Sonia Sueli Zampierre – PABX
Valdinéia da Anunciação da Silva Freitas 
– 3º andar
Vera Lúcia Alberganti  de Lucci – Fatura-
mento SUS
Zilda Aparecida Guimarães – UTI Adulta

Hospital Emílio Carlos – HEC
Adriano de Melo Mingoia – C3 Par
Ângela Ap. G. Barretos – Ambulatório/
Serviço de Eletrocardiograma 
Cirma Edi Klein Rossi – Central de Mate-
riais e Esterilização 
Cleusa Staropoli - Aux. Adm – Labo-
ratório de Análises Clínicas
Edneia Ap. Leão Magalhães – Centro 
Cirúrgico 
Elisângela Cristi na Leussi – Telemarke-
ti ng
Fernanda Ap. Abreu dos Santos – Admi-
nistrati vo/Enfermagem
Fernanda Couto S. Pereira – C3 Impar

Jesus Carlos da Cruz Gomes – Segurança
Jorge Tudes – C2 PM
José Landim – Manutenção 
Luiz Marcelo de Lima – Serviço de Hi-
giene e Limpeza
Maria Rita C. G. Bonfi m – C2 Impar
Mauro José Francisquetti   – Transporte
Nádia Barakat Kato – PABX
Patrícia Clemente – C4 
Priscila Aparecida Villa – Porteira
Silvana Pereira Apolaro – U.T.I. 
Vanessa Holanda Gila – Molésti as Infec-
ciosas
Wellen Marina Siotti   – SAME

Funcionários homenageados do mês

Estou indo embora
Oi, estou indo embora para 

sempre. Espero que guarde de 
mim algumas lembranças. Espero, 
ainda, não ter passado em sua 
vida sem ter deixado qualquer 
ti po de recordação.

Sei que muitas vezes não pro-
cedi de acordo com os seus dese-
jos; mas é preciso entender que a 
minha vontade é controlada por 
um Ser Superior. E é Ele quem, na 
verdade, permite, ou não, que as 
coisas aconteçam. Mas, cá entre 
nós, houve épocas em que você 
também não ajudou muito, não é 
mesmo?

Agora, você há de convir que 
existi ram muitos momentos bons 
que comparti lhamos juntos.

Durante esse período pessoas 
entraram e saíram de sua vida e, 
assim como eu, devem ter deixado 
suas marcas, boas ou más, não im-
porta, desde que você saiba ti rar 
proveito dessa breve passagem.

Sei que muitas vezes senti u-
se triste, senti u a dor do aban-
dono, a mágoa da indiferença, a 
impotência diante dos fatos que 
se sucediam sem que você os pu-

desse controlar. Sei que não durei 
o sufi ciente em sua vida para que 
concreti zasse seus sonhos. Mas 
me lembro bem do seu sorriso 
quando conseguia alguma vitória. 
E me lembro também que vibrei 
junto com você todas as vezes 
em que conseguia solucionar um 
problema.

Se fi zer um balanço verá que 
ti vemos muito mais alegrias do 
que tristezas, muito mais sorrisos 
do que lágrimas. O pro blema é 
que a gente se esquece depres-
sa das coisas boas. Parece que é 
só o negati vo que deixa marcas. 
O positi vo passa desapercebido 
como se fosse uma obrigação 
de Deus colocar na vida das pes-
soas apenas coisas boas. Estou 
indo embora, sinto muito, muito 
mesmo, se não ti ver sido para 
você o que esperava que eu fosse. 
Adeus. Meu irmão está chegando 
aí e espero, sinceramente, que ele 
consiga realizar tudo o que eu não 
pude! Não quero que chore por 
minha parti da; quero que sorria e 
o receba de braços abertos.

Assinado: ano de 2013. 
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Segredos culinários
Excesso de gordura
1. Coloque uma folha de couve 

em cima da sopa de carne gorda 
para ti rar o excesso de gordura do 
caldo.

2. Para que o caldo do con-
sume não fi que turvo, acrescente 
na hora da fervura uma clara de 
ovo bati da. Depois, coe o caldo.

3. Para você reti rar o excesso 
de gordura de um alimento com 
facilidade, coloque sobre a super-
fí cie uma folha de papel absor-
vente ou algumas fati as de pão 
fresco. 

4. Para ti rar o excesso de gor-

dura de sopas e ensopados, adi-
cione algumas pedras de gelo, 
mexa para a gordura aderir ao gelo 
e reti re antes que ele derreta. Ou 
ainda, embrulhe pedras de gelo 
num pedaço de gaze ou de toalha 
de papel e passe levemente na su-
perfí cie da sopa. 

5. Coloque uma laranja inteira 
e não descascada (lavada sim!) 
na feijoada junto com as carnes. 
A gordura fi ca toda dentro da lar-
anja. A laranja não modifi ca em 
nada o gosto da feijoada, que fi ca 
super light! 

LAZER E VARIEDADES
A felicidade não depende do que nos falta, 

mas do bom uso que fazemos do que temos.
Thomas Hardy

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários, procure concentrá-los em um só local.

Uma tabela para ter às mãos
Profª Lucieli Neves 

Maçã - Protege o seu coração; 
evita consti pação; bloqueia a 
diarreia; melhora a capacidade 
dos pulmões; amortece as arti cu-
lações.

Damasco - Previne o câncer; 
controla a pressão arterial; pro-
tege a sua visão; protege contra 
a doença de Alzheimer; retarda o 
envelhecimento. 

Alcachofra - Ajuda na di-
gestão; baixa o colesterol; protege 
o seu coração; estabiliza o açúcar 

no sangue; protege contra doen-
ças do fí gado.

Abacate - Combate as diabe-
tes; baixa o colesterol; previne 
as tromboses AVC; controla a 
pressão arterial; suaviza a pele.

Banana - Protege o seu 
coração; atenua a tosse; fortalece 
os ossos; controla a pressão arte-
rial; Bloqueia a diarreia.

Feijão - Evita consti pações; 
ate nua a hemorróida; baixa o co-
lesterol; previne o câncer; estabi-

liza o açúcar no sangue.
Beterraba - Controla a pressão 

arterial; previne o câncer; for-
talece os ossos; protege o seu 
coração; ajuda a perder peso.

Baga de Mirti lho - Previne o 
câncer; protege o seu coração; 
estabiliza o açúcar no sangue; es-
ti mula a memória; evita a consti -
pação. 

Brócolis - Fortalece os ossos; 
protege a visão; previne o câncer; 
protege o seu coração; controla a 
pressão arterial.

Couve - Previne o câncer; evita 
a prisão de ventre; ajuda a perder 
peso; protege o seu coração; ate-
nua a hemorróida.

Melão - Protege a visão; con-
trola a pressão arterial; baixa o 

colesterol; previne o câncer; forta-
lece o sistema imunológico.

Cenoura - Protege a visão; pro-
tege o seu coração; evita a prisão 
de ventre; previne o câncer; ajuda 
a perder peso. (conti nua)

CURIOSIDADE
As aves fazem xixi?

Não, porque elas não têm bexiga para armazenar a urina. Quando 
ingerem líquidos, estes vão para o intesti no, onde são absorvidos, de-
pois passam para o sangue e chegam aos rins, onde são purifi cados. As 
impurezas - principalmente uma substância conhecida como urato - se 
depositam com as fezes numa parte do intesti no chamada coprodeu. 
Nas fezes da maioria das aves existe uma porção esbranquiçada, que é 
formada pelo urato.

Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.Expressões curiosas na Língua Portuguesa
O PIOR CEGO É O QUE NÃO QUER 
VER: Em 1647, em Nimes, na 
França, na universidade local, o 
doutor Vicent de Paul D`Argent fez 
o primeiro transplante de córnea 
em um aldeão de nome Angel. 
Foi um sucesso da medicina da 
época, menos para Angel, que 
assim que passou a enxergar 

fi cou horrorizado com o mundo 
que via. Disse que o mundo que 
ele imaginava era muito melhor. 
Pediu ao cirurgião que arrancasse 
seus olhos. O caso foi acabar no 
tribunal de Paris e no Vati cano. 
Angel ganhou a causa e entrou 
para história como o cego que não 
quis ver.

Novos usos para objetos de todo dia

Proteja seu fogão aplicando uma 
fi na camada de cera automoti va. 
Novos respingos serão removidos 
com mais facilidade.

Bombom de morango
na travessa

Ingredientes
- 1 caixa de morangos
- 2 latas de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- 200 g de chocolate ao leite
- 2 colheres (sopa) de marga-
rina ou manteiga

Modo de preparo
Coloque o leite condensado 

e a manteiga e leve ao fogo 
mexendo sempre até começar 
a soltar do fundo da panela. 

Reserve este creme no pirex. 
Deixe esfriar e coloque os mo-
rangos por cima. Derreta em 
banho-maria o chocolate e 
misture o creme de leite. Jogue 
por cima dos morangos. Leve à 
geladeira.

OBS: Se preferir um creme 
mais leve e menos doce acres-
cente uma caixinha de creme 
de leite ao creme depois que já 
esti ver pronto.

Bolo de Creme
Ingredientes

Creme Branco

- 1 lata de leite condensado
- 800 ml de leite
- 200 g de coco ralado
- 1 e 1/2 colheres (sopa) de 
amido de milho
- 1 pitada de sal

Cobertura

- 1 lata de creme de leite
- 12 colheres (sopa) de achoco-
latado

Modo de preparo
Creme branco

Misture todos os ingredien-
tes, leve ao fogo até formar um 
creme homogêneo, coloque em 
uma travessa ou em porções in-
dividuais e reserve.

Cobertura
Misture bem os dois ingre-

dientes e jogue por cima do 
creme branco; não precisa le-
var ao fogo. Sirva gelado.
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Dica do Poupinho
Na limpeza noturna, ligue apenas as luzes das áreas que esti verem sendo limpas.

Mostra Discente de Ginástica e Dança
Dia 14 de novembro, o curso 

de Educação Física das FIPA pro-
moveu, às 19h30, no Teatro Mu-
nicipal Aniz Pachá, sua Mostra 
Discente de Ginásti ca e Dança, 
com nove apresentações.

Tradicional evento da Edu-
cação Física, a Mostra é realizada 
para que os alunos demonstrem 
seus conhecimentos de Ginásti ca 
e Dança, adquiridos ao longo do 

curso. Todas as classes dos cursos 
de Licenciatura e Bacharelado em 
Educação Física foram envolvidas 
na Mostra e a Faculdade da Ter-
ceira Idade, projeto de extensão 
do curso, fez uma parti cipação 
especial.

O espetáculo pretendeu tam-
bém oferecer aos egressos o con-
tato contí nuo com a Insti tuição e 
seus ingressantes.

MEC reconhece Bacharelado
em Educação Física

A Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação Supe-
rior do Ministério da Educação, 
através da Portaria nº 603, de 19 
de novembro de 2013, reconhe-
ceu o curso de Bacharelado em 
Educação Física das FIPA, que tem 
a duração de 4 anos.

O Bacharel em Educação Físi-
ca atua na promoção da saúde e 
da capacidade fí sica por meio da 
práti ca de exercícios e ati vidades 
corporais, direcionadas ao público 
de diferentes faixas etárias, ou para 
grupos com necessidades especiais. 
O profi ssional pode trabalhar com 
grupos, em clubes e academias de 
ginásti ca, ou prestar atendimento 
individual como personal trainer. 
As principais áreas de atuação são 
academias de ginásti ca; ginásti ca 

laboral; monitor esporti vo e recrea-
ti vo; personal trainer; clubes espor-
ti vos; spas e hotéis.

O curso de Bacharelado em 
Educação Física das FIPA possui 
instalações próprias com auditó-
rios e anfi teatros; Laboratórios de 
Ciências Morfológicas (Anatomia); 
Laboratório de Fisiologia do Exer-
cício; Salas de ginásti ca, dança e 
musculação; Quadras poliespor-
ti vas; Biblioteca atualizada e in-
formati zada; Laboratórios de In-
formáti ca; Programa Faculdade da 
3ª Idade; Bolsa Escola da Família; 
Bolsas de mérito acadêmico; FIES 
e convênios para estágios curricu-
lares e extracurriculares.

Mais informações sobre o cur-
so podem ser obti das pelos fones 
0800-7725393 ou 3311-3328.

Revista Exame classifica Catanduva como
13ª cidade melhor para se viver após aposentadoria

Programa das FIPA é opção para a Terceira Idade
Estudo elaborado pelo Insti tu-

to Urban Systems, encomendado 
pela Revista Exame e publicado na 
edição de novembro, coloca Ca-
tanduva na 13ª posição no ranking 
de municípios do país melhor para 
se viver após a aposentadoria.

O ranking foi elaborado com 
base em análise de dados da Ur-
ban Systems, por meio da ferra-
menta analíti ca Índice de Quali-
dade Mercadológica (IQM), que 
relati viza e hierarquiza regiões em 
uma área de abrangência defi nida 
a parti r de fatores indutores e res-
triti vos ao objeto do estudo. 

A pesquisa, que levou em conta 
os fatores de relevância para essa 
faixa etária e a comparação entre 
as cidades, analisou os quesitos 
Economia, Demografi a e Qualidade 
de Vida em municípios apenas com 
mais de 100 mil habitantes.

No ranking, Catanduva apa-
rece à frente de Juiz de Fora (14ª 
cidade classifi cada), Barretos 
(15ª), Santa Maria (18º), Rio de 
Janeiro (17º) e Araçatuba (20º). 
O município fi cou atrás de São 
Caetano do Sul (1ª colocada), San-

tos (2ª), Niterói (3ª), Porto Alegre 
(4ª), Balneário Camboriú (5ª), 
Poços de Caldas (6ª), Vitória (7ª) e 
São José do Rio Preto (12ª).

Por outro lado, a pesquisa rea-
lizada pela empresa Macroplan 
aponta que a população de Ca-
tanduva tem um perfi l etário mais 
velho do que o Brasil e o Estado de 
São Paulo, com mais pessoas em 
idade de trabalho e mais aposen-
tados.

A projeção revela que o núme-
ro de pessoas em idade de traba-
lho tende a crescer nos próximos 
anos e o mercado de trabalho, 
aparentemente, vivenciará um bô-
nus demográfi co único na história 
da cidade.

Hoje, mais de 15% da popu-
lação de Catanduva é formada 
por idosos, com expectati va de 
aumento para 18% até 2020. Por 
isso, o momento atual aponta 
para a necessidade de fomento 
à economia local para que Ca-
tanduva forneça oportunidades 
de trabalhos a esses cidadãos.

Projeto para a melhor idade
O Programa Faculdade da 

Terceira Idade (Melhor Idade) do 
curso de Educação Física das Fa-
culdades Integradas Padre Albino 
(FIPA), implantado há 14 anos, 
se fi rmou como uma excelente 
opção de lazer e entretenimento 
para essa faixa etária.

As aulas são ministradas às 
terças e quintas-feiras, das 14 às 
17 horas, no Campus Sede das 
FIPA, no Hospital Emílio Carlos, 
seguindo uma programação pré 
elaborada pelos professores, ou-
vindo sugestões dos alunos. A 
pessoa interessada deve fazer sua 
inscrição na Secretaria do curso de 
Educação Física, no Câmpus Sede.

O Coordenador do curso de 
Educação Física, Prof. José (Zeca) 
Cione Neto, informou que os ob-
jeti vos são permiti r às pessoas 
de meia idade, após 45 anos, de 
ambos os sexos, o acesso ao pro-
grama para, na perspecti va da 
educação permanente, parti ci-
parem de ati vidades educati vas, 
socioculturais, organizati vas e de 
ação comunitária; esti mular a re-
inserção dos alunos, garanti ndo 
seu espaço, desde as relações so-
ciais mais próximas até o exercício 
pleno da cidadania e consti tuir-
se numa oportunidade de con-
solidação dos objeti vos sociais 
das FIPA enquanto faculdade, 
com ação comunitária (projetos), 

através de um trabalho de ex-
tensão, que vincula à educação 
acadêmica popular.

As aulas são ministradas de 
forma expositi va e através de téc-
nicas de dinâmica de grupo, com 
uti lização de recursos audiovisuais, 
além das ofi cinas especializadas. A 
Profª Neuza Matos, Coordenadora 
da Faculdade da Terceira Idade, es-
clarece que a organização do curso 
é moderna, integrati va e interdis-
ciplinar e a programação proposta 
compreende seis núcleos temáti -
cos: Núcleo Biológico, Núcleo 
Psíquico Social, Núcleo de Atuali-
dades, Núcleo de Ati vidades Sócio 
Educati vas e Culturais, Núcleo de 
Comunicação e Artes e Núcleo de 
Projetos de Ação Comunitária e de 
Assistência social.

As aulas são programadas 
mensalmente, com a parti cipação 
de professores e profi ssionais 
de várias áreas: biológica, social, 
cultural, psicológica, fi losófi ca, 
econômica, legal, médica, entre 
outras, para que se cumpram os 
objeti vos estabelecidos nos nú-
cleos temáti cos.

Mais informações na Secre-
taria do curso de Educação Físi-
ca, no Câmpus Sede das FIPA, na 
Rua dos Estudantes, 225, Parque 
Iracema, em Catanduva, fone (17) 
3311.3373.
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Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho que requerem níveis elevados de iluminação.

Dia da Consciência Negra
Nos dias 20 e 21 de novembro, no 

Câmpus Sede das FIPA, em comemo-
ração ao Dia da Consciência Negra, o 
curso de Pedagogia realizou o minicur-
so “Um incenti vo ao resgate e ao fazer 
histórico”, ministrado pelo graduando 
do curso de Pedagogia e pesquisador 
colaborador da Universidade Federal 
de Uberlândia, André Aluize.

No dia 20, André Aluize falou so-
bre a obra e vida de Frida Kahlo, o pa-
pel das artes no ensino de história na 
educação básica e a importância do 
resgate cultural; no dia 21 foi exibido 
o fi lme “Frida Kahlo” e após os parti ci-
pantes discuti ram sobre a vida e obras 

da arti sta. O minicurso contou com a 
parti cipação de 60 pessoas.

No dia 18 de novembro, no 
Câmpus São Francisco, o curso de 
Admi nistração promoveu a palestra 
“Cultura afro-brasileira: refl exões 
necessárias”, pela Profª Simone An-
drela, Supervisora de Ensino da Região 
de Catanduva, Especialista em Gestão 
Escolar pela UNICAMP e em Gestão da 
Rede pública pela USP. 

A palestra foi também o fecha-
mento das leituras e refl exões pro-
postas pela disciplina “Temas Con-
temporâneos: Textos e Contextos”, da 
Profª Maria Tereza de França Roland.

FIPA adere ao “Ciência sem Fronteiras”
A Direção Geral, através da Reso-

lução nº 18/2013, resolveu inserir as 
Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA) no Programa “Ciência Sem 
Fronteiras”, fi rmando o necessário 
Acordo de Adesão para benefi ciar 
seus estudantes.

Em sua justi fi cati va, a Direção 
Geral considera que “o Programa 
Ciência sem Fronteiras busca pro-
mover a consolidação, expansão 
e internacionalização da ciência e 
tecnologia, da inovação e da com-
peti ti vidade brasileira por meio do 
intercâmbio e da mobilidade inter-

nacional, de iniciati va conjunta dos 
Ministérios da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI) e do Ministério da 
Educação (MEC), por meio de suas 
respecti vas insti tuições de fomento 
- CNPq e Capes - e Secretarias de En-
sino Superior e de Ensino Tecnológi-
co do MEC”.

Ainda na Resolução, as FIPA 
defi niram que irão aderir aos ter-
mos e condições transcritas nas 
chamadas públicas de Graduação 
Sanduíche, de acordo com o país de 
desti no escolhido pelo estudante; 
indicar os estudantes de acordo com 

os critérios mencionados nas cha-
madas públicas e declarar o com-
promisso de reconhecimento dos 
créditos obti dos pelos estudantes 
nas insti tuições estrangeiras, com 
pleno aproveitamento dos estudos e 
do respecti vo estágio, entendido tal 
reconhecimento como sendo parte 
das exigências e do currículo discipli-

nar de formação dos estudantes nos 
respecti vos cursos das FIPA.

A Direção Geral indicou como 
Coordenadora Insti tucional do 
programa nas FIPA a Profª Drª Ana 
Paula Girol, Docente, Coordenadora 
do Núcleo de Pesquisa do curso de 
Medicina e membro do Núcleo de 
Apoio ao Estudante (NAE).

4.033 inscritos para o vestibular de Medicina
As Faculdades Integradas Pa-

dre Albino (FIPA) receberam 4.033 
inscrições para o seu vesti bular 
2014 para o curso de Medicina, 
que oferece 64 (sessenta e quatro) 
vagas em turno integral (manhã e 
tarde) e é de responsabilidade da 
VUNESP. A proporção é de 63 can-
didatos/vaga. No vesti bular 2013 

foram inscritos 3.608 candidatos.
As provas foram aplicadas nos 

dias 18 e 19 de dezembro, nas ci-
dades de Catanduva e São Paulo, 
a parti r das 14 horas, com quatro 
horas de duração. A divulgação 
dos resultados, de responsabi-
lidade da VUNESP, está prevista 
para o dia 17 de janeiro de 2014.

Alunos da Biomedicina organizam
Caminhada “Passos que salvam”

Dia 24 de novembro, em Ca-
tanduva, foi realizada a Caminhada 
“Passos que Salvam”, liderada pelos 
alunos do 2° ano do curso de Bio-
medicina das FIPA, em benefí cio ao 
Hospital do Câncer Infanti l de Barre-
tos. Nesta data, mais de 70 cidades 
de cinco Estados do país realizaram 
a caminhada. 

Com cerca de 300 kits vendi-
dos (camiseta, boné e um cadarço), 
a caminhada teve início na Praça 
Monsenhor Albino, desceu a Rua 

Brasil, subiu a Maranhão, virou a 
Rua Minas Gerais, fi nalizando o tra-
jeto na Praça Monsenhor Albino.

As FIPA doaram mais de 70 qui-
los de frutas, disponibilizadas para 
o consumo dos parti cipantes da 
caminhada. Segundo os alunos, as 
frutas que sobraram foram doadas 
para a Casa do Menor e para o Re-
canto Monsenhor Albino, além das 
enviadas para o Hospital do Câncer 
de Barretos, juntamente com o valor 
arrecadado com os Kits Caminhada.

A organização vendeu cerca de 300 kits.

Divulgação

Fernando Prestes destina parte da renda de
almoço beneficente para a Radioterapia da FPA

Alexandre Carvalho e Joel do 
Sacramento, membros da Comis-
são Organizadora, e Francisco Ro-
berto Ravazzi e Fernando Ravazzi, 
colaboradores, entregaram para 
a Fundação Padre Albino, dia 28 
de novembro, um cheque de R$ 
15.363,00, que representa parte 
da renda do almoço benefi cente 
realizado dia 10 de novembro, em 
Fernando Prestes, pró construção do 
Serviço de Radioterapia da Fundação 
Padre Albino e para a APAE de Ca-
tanduva.

Segundo Alexandre, o evento 
rendeu R$ 63.146,00, mas a Comis-
são terá toda a renda após a con-
clusão do recebimento do valor apu-
rado com o leilão de gado. “O prazo 
para pagamento no leilão foi de 90 
dias; portanto somente em fevereiro 
teremos recebido o valor total”, ex-
plicou ele.

Durante o almoço houve show 
de prêmios, com sorteio de uma 
moto 0 km, leilão de gado e show da 
dupla Pedro Henrique e Gabriel. Di-
retores, conselheiros e funcionários 
da Fundação Padre Albino presti -
giaram o evento.

O Vice-Presidente da Diretoria 

Administrati va da Fundação, Dr. 
Antonio José dos Santos, agrade-
ceu pela iniciati va da promoção 
e entregou a Alexandre Carvalho, 
pela Comissão Organizadora, e ao 
prefeito Rodrigo Ravazzi o Troféu 
Fundação Padre Albino, outorgado 
a “pessoas que se destaquem em 
ati vidades em prol da Fundação Pa-
dre Albino, colaborando para o en-
grandecimento e progresso dela”. 
Os diretores Prof. Laer Sérgio Derve-
lan, 1º tesoureiro, e Joaquim Carlos 
Marti ns, 2º tesoureiro, também pre-
sentes, igualmente agradeceram a 
Comissão pelo evento.

O presidente da Diretoria Admi-
nistrati va da Fundação, Dr. José Car-
los Rodrigues Amarante, ressaltou 
que Fernando Prestes foi a primeira 
cidade a organizar um evento para o 
Serviço de Radioterapia.

O almoço foi organizado por Ale-
xandre F. de Carvalho, presidente; 
Marcela Menegassi Giuliani, Vice-
presidente, e Arlindo Alves e Comis-
são, Presidente de Honra, que ti ve-
ram o apoio da Prefeitura e Câmara 
Municipal de Fernando Prestes e co-
laboração do comércio de Fernando 
Prestes e de Catanduva.

Diretores da Fundação e membros da Comissão Organizadora do evento.

Imprensa/FPA
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Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes, acenda apenas as luzes necessárias.

Hospitais integram o Núcleo de Educação 
Permanente e Humanização

Dia 23 de outubro, os hospitais 
Emílio Carlos e Padre Albino par-
ti ciparam de encontro promovido 
pela Diretoria Regional de Saúde 
(DRS/XV) na FATEC Catanduva para 
a consti tuição do Núcleo de Edu-
cação Permanente e Humanização/
NEPH da região de Catanduva.

A diretora técnica da DRS XV, 
Sonia Maria Olhas Gouvêa, infor-
mou que os NEPHs são técnicos, 
pois têm o objeti vo de potencia-
lizar o conhecimento e a discussão 
nos colegiados – qualifi car e em-
basar os temas e planos de hu-
manização, mapear as lideranças e 
ações de humanização e são ainda 
políti cos, pois garantem um espaço 
insti tucional de representação das 
propostas coleti vas de humani-
zação, ou seja, induzem as propos-

tas e os planos de intervenção em 
humanização, interferem na gestão 
e na organização dos processos de 
trabalho.

A parti r do NEPH serão estru-
turados, de acordo com a portaria 
SS 116, de 27/11/11, os Centros 
Municipais Integrados de Humani-
zação/CMIH e os Centros Integra-
dos de Humanização/CIH em todas 
as unidades vinculadas à Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo. 
O colegiado também trabalhará te-
mas relacionados ao conceito.

Além dos Hospitais da Funda ção 
Padre Albino, representado pela 
coor de nadora do Grupo de Trabalho 
de Humanização, Maristela Ribeiro, 
e do curso de Enfermagem das FIPA, 
parti ciparam do encontro enti da-
des e cidades da região.

Encontro da Rede Sentinela e
do Fórum Internacional de Gestão
de Risco e Segurança do Paciente

Os hospitais Emílio Carlos e Pa-
dre Albino, representados pelas 
enfermeiras e gerentes de risco, 
Adriana Bianchi Tanaka e Elisabete 
Tedokon e pelo administrador hos-
pitalar, Rogério Bartkevicius, parti -
ciparam de 8 a 10 de outubro do 14º 
Encontro Nacional da Rede Senti nela 
e do Fórum Internacional de Gestão 
de Risco e Segurança do Paciente, 
em Florianópolis/SC.

O encontro reuniu os gerentes 
de risco das 195 insti tuições de 
saúde parceiras do Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária e os compo-
nentes da Rede Senti nela, com as 
representações de vigilâncias sani-
tárias dos Estados e da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária, que 
coordena o evento, além de convi-
dados do Ministério da Saúde, que 
constroem a história da vigilância 
em serviços de saúde e o cuidado 
seguro à saúde dos brasileiros.

Neste ano, o encontro assumiu o 

caráter internacional e contou com a 
presença de convidados da Espanha 
e de países da América Lati na, como 
Cuba e Colômbia, que abordaram 
o tema da Gestão de Risco e Segu-
rança do Paciente, promovendo re-
fl exões e discussões acerca de resul-
tados e possibilidades nesse campo. 

O tema foi complementado no 
Seminário Nacional para Imple-
mentação do Programa Nacional 
de Segurança do Paciente, nos dias 
16 e 17 de outubro, em Brasília. O 
administrador hospitalar Rogério 
Bart kevicius e a gerente de risco 
do Hospital Emílio Carlos, Elisabete 
Tedokon, esti veram presentes.

O Hospital Padre Albino é inte-
grante da rede de Hospitais Senti ne-
la desde 2003 e em 2005 o Hospital 
Emílio Carlos ingressou no programa 
como colaborador fornecendo infor-
mações através da geração de noti fi -
cação de eventos adversos e queixas 
de produtos uti lizados à ANVISA.

Hospital Emílio Carlos inicia
o projeto Café Especial

O Serviço de Nutrição e Dieté-
ti ca do Hospital Emílio Carlos, em 
parceria com a administração hos-
pitalar e o Grupo de Trabalho de 
Humanização/GTH, em substi tui-
ção aos cafés comemorati vos (Dia 
da Mulher, Dia das Mães, Dia do 
Homem, Dia dos Pais), iniciou no 
dia 31 de outubro o projeto “Café 
Especial”, que propõe a diversifi -
cação do cardápio do lanche dos 
colaboradores.

A ação tem o objeti vo de con-
tribuir para a qualidade de vida do 
colaborador, além de manter um 

ambiente de trabalho propício à 
melhoria do desempenho e incen-
ti var entre a equipe de trabalho a 
moti vação e o reconhecimento dos 
esforços prestados diariamente 
para o crescimento da insti tuição.

O tema Outubro Rosa foi evi-
denciado durante o café com o 
objeti vo de alertar os parti cipantes 
sobre a prevenção do câncer de 
mama e colo de útero. A ati vidade 
deverá acontecer uma vez por mês 
sempre com um tema específi co. 
Em breve, o Hospital Padre Albino 
iniciará a ação. 

O Café Especial será realizado mensalmente.

Comunicação/HPA

Hospitais participam do I Fórum Paulista de Humanização
A Secretaria de Estado da Saúde 

de São Paulo promoveu nos dias 4 
e 5 de novembro, em São Paulo, o 
I Fórum Paulista de Humanização 
nas Práti cas de Saúde: 25 anos do 
SUS, com o objeti vo de favorecer 
a troca de experiências, esti mular, 
fortalecer e disseminar ações de 
humanização na saúde em todo 
o Estado. Na ocasião, os hospitais 

da Fundação Padre Albino foram 
repre sentados pelo Grupo de Tra-
balho de Humanização.

O Estado de São Paulo lançou 
em maio de 2012 sua Políti ca Es-
tadual de Humanização com o 
objeti vo de promover mudanças 
nas práti cas de saúde e nas formas 
de organização do trabalho que 
contribuam para o enfrentamento 

dos desafi os que difi cultam o apri-
moramento do Sistema Único de 
Saúde – SUS.

No decorrer do fórum foram 
apresentados diversos trabalhos 
relacionados a essa área, em cinco 
eixos temáti cos: Redes e Regiona-
lização; Produção do Cuidado; 

Gestão Parti cipati va; Parti cipação 
do Usuário; Valorização do Tra-
balhador nas Práti cas de Saúde. O 
evento também marcou os 25 anos 
do SUS, criado pela Consti tuição 
Federal de 1988, e que previu o di-
reito universal à saúde para todos 
os brasileiros.

Pedagogia encerra ano com ação solidária
O curso de Pedagogia das FIPA 

encerrou o ano leti vo com uma 
ação solidária de Natal promovida 
pelo GPS da Alegria - Grupo dos 
Pedagogos Solidários, formado por 
alunos do 1º e 2º anos.

Alunos, professores e colabora-
dores e a Coordenadora do curso, 
Profª Drª Silene Fontana, prepa-
raram 61 sacolas contendo roupas 
e produtos de higiene, que foram 
doadas para ao Recanto Monsenhor 
Albino, que atende idosos de ambos 

os sexos, no dia 5 de dezembro. 
Mesa redonda
A Profª Drª Silene Fontana, Co-

ordenadora do curso de Pedagogia 
das FIPA, parti cipou, no dia 29 de no-
vembro, na Faculdade de Educação 
da UNICAMP, do lançamento do 
livro” A educação de jovens e adul-
tos: questões atuais”, no qual possui 
um capítulo. Na oportunidade, Profª 
Silene integrou uma mesa redonda 
com o Prof. Luís Enrique Aguillar e 
Sérgio Leite.

Integrantes do curso de Pedagogia e internos do Recanto.

Divulgação
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Simpósio de humanização
Os hospitais Emílio Carlos e Pa-

dre Albino e o Ambulatório Médico 
de Especialidades/AME Catanduva, 
em parceria com o Padre Albino 
Saúde, realizaram o II Simpósio de 
Humanização no dia 6 de novem-
bro, às 9h40, no Anfi teatro Padre Al-
bino, e às 14h00, no AME Catandu-
va. Inti tulado “Dia H”, o evento é 
realizado para médicos, residentes, 
colaboradores e público em geral. 
A intenção é difundir o conceito 
de Humanização e sensibilizar os 
profi ssionais, mantendo assim um 
ambiente acolhedor e humanizado. 

O evento abordou temas liga-
dos às Políti cas Nacional e Estadual 
de Humanização. Na ocasião, o Prof. 
Fabrizio Rosso, administrador hos-
pitalar, mestre em RH, sócio e dire-

tor executi vo da FATOR RH, de São 
Paulo, ministrou a palestra “Cons-
truindo Acolhimento e Excelência”. 
A Companhia de Teatro Nenacatun-
da, da Estação Cultura de Catandu-
va, realizou a intervenção “Poesia 
ao Pé do Ouvido” nas enfermarias 
dos hospitais e recepções do Padre 
Albino Saúde e AME Catanduva.

Na oportunidade o Hemonú-
cleo de Catanduva fez o cadastro 
para a doação de medula óssea das 
8h00 às 11h00, no AME Catanduva, 
e das 14h00 às 16h00, no Hospital 
Padre Albino.

O Emílio Carlos e Padre Albino 
possuem, desde 2004, um Grupo 
de Trabalho de Humanização, 
atual mente coordenado pela co-
laboradora Maristela Ribeiro, para 

o desenvolvimento de ati vidades e 
projetos como, por exemplo, o Dia 
H, entre outras ações. E assim como 
o Ministério da Saúde, as unidades 

de saúde da Fundação Padre Albino 
têm o objeti vo de transformar o 
modo de se fazer assistência hospi-
talar com humanização.

Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes, janelas, pisos e forros.

AME realiza o Novembro Azul
O Ambulatório Médico de 

Especialidades(AME) Catanduva 
aderiu ao Novembro Azul e pro-
moveu no mês de novembro a cam-
panha Câncer de próstata: a gente 
precisa tocar nesse assunto!

A gerente administrati va do 
AME, Renata Rocha Bugatti  , infor-
mou que o objeti vo foi divulgar o 
Novembro Azul, bem como alertar 
e conscienti zar os clientes internos 
e externos do AME Catanduva so-
bre a importância da prevenção do 
câncer de próstata e da realização 
do exame. A campa nha foi desen-
volvida através de fo lhetos, banner, 

no painel de senha eletrônica, pro-
teção de tela, entre outras ações.

O AME promoveu duas pa-
lestras na sala de espera. No dia 
22, “Câncer de próstata: preven-
ção, mitos e verdades”, pelo Dr. 
André Luis Mendonça Feliciano, e 
no dia 28, “Doenças da próstata”, 
pelo Dr. Daniel Pessuti . Os homens 
que realizaram biópsia de próstata 
neste período e os clientes internos 
masculinos do AME receberam um 
chaveiro “bigode” em feltro preto. 
Os clientes internos dos AME usa-
ram um laço azul simbolizando o 
Novembro Azul.

Dr. Valiatti é eleito para a Diretoria da AMIB
No mês de outubro últi mo foi 

eleita a nova Diretoria da Associação 
de Medicina Intensiva Brasileira 
(AMIB) 2016-2017. O Prof. Jorge Luís 
Valiatti  , professor do curso de Me-
dicina das FIPA, responsável pelas 
UTI´s e Diretor Técnico dos hospitais 
da Fundação, foi eleito para o cargo 
de Diretor Executi vo do Fundo AMIB.

Dr. Valiatti   explica que o Fundo 
Brasileiro de Educação e Pesquisa 
em Medicina Intensiva (Fundo 
AMIB) tem como objeti vos principais 
desenvolver e aperfeiçoar a edu-
cação conti nuada e a pesquisa em 
Medicina Intensiva, desenvolver a 
qualidade assistencial nas UTI\s bra-
sileiras, captar recursos econômicos 

para ati vidades educacionais e de 
pesquisa, publicar livros e periódi-
cos, criar e ministrar cursos e centros 
de treinamento na área da Terapia 
Intensiva. 

A nova diretoria fi cou assim 
composta: Diretor Presidente: Mirel-
la Cristi ne de Oliveira (PR); Diretor 
Vice-Presidente: Paulo Ramos David 
João (PR); Diretor Secretário Geral: 
Patrícia Carvalho Mello (PI); Diretor 
Tesoureiro: Marcos Antônio Galindo 
(PB); Diretor Executi vo do Fundo 
AMIB: Jorge Luis Valiatti   (SP).

O Dr. Valiatti   é atual presidente 
da Sociedade Paulista de Terapia In-
tensiva, com mandato até o fi nal de 
2013.

Campanha sobre prevenção do câncer
de mama e colo de útero

Os hospitais Padre Albino e 
Emílio Carlos aderiram à campa-
nha Outubro Rosa com o objeti vo 
de conscienti zar suas colaborado-
ras e clientes sobre a importância 
da prevenção do câncer de mama 
e colo de útero. Durante todo o 
mês, os colaboradores uti lizaram 
uma fi ta rosa junto à identi fi cação 
para simbolizar a ação e em dias 
determinados vesti ram camisetas 
rosa para reforçar a campanha.

No Hospital Padre Albino houve 
a distribuição de folhetos sobre o 
tema e o Serviço de Educação Con-
ti nuada, em parceria com a Enfer-
magem, montou um painel com 
imagens explicati vas no saguão 
principal. De acordo com a enfer-
meira responsável pela Educação 
Conti nuada, Ana Lúcia dos Santos, 
todo esforço empreendido para a 

prevenção ao câncer é válido. “O 
diagnósti co precoce é fundamental 
para o tratamento”, destacou.

No Hospital Emílio Carlos, a 
ação organizada pelo Serviço de 
Medicina do Trabalho, CIPA e Ad-
ministração, em parceria com o 
Serviço de Quimioterapia, moti vou 
os colaboradores. A auxiliar ad-
ministrati vo Fernanda Aparecida 
de Abreu dos Santos parti cipou 
da sessão de fotos e achou a ação 
muito interessante. “Estou mais 
atenta com relação à realização 
do auto-exame e a prevenção do 
câncer”, revelou.

Com base no sucesso do Outu-
bro Rosa, os hospitais da Fundação 
Padre Albino realizaram a campa-
nha Novembro Azul e desenvol-
veram diversas ações de conscien-
ti zação sobre o câncer de próstata.

Ligas da Medicina fazem campanha
de prevenção ao câncer de pele

As Ligas de Cirurgia Plásti ca e 
de Dermatologia do curso de Me-
dicina das FIPA realizaram dia 30 de 
novembro, das 9h00 às 14h00, no 
Hospital Emílio Carlos, campanha 
pelo Dia Nacional da Prevenção do 
Câncer de Pele.

As pessoas não precisaram fazer 
agendamento. Os integrantes das 
Ligas examinaram 47 pacientes que 
apresentaram pintas ou manchas 
na pele e machucados que não cica-
trizam.

As duas Ligas reuniram mais de 
15 membros no atendimento aos 
pacientes. “Nosso objeti vo não foi 
estéti co, mas atender pessoas com 
lesões”, disse Filipe Borges, presi-
dente da Liga de Cirurgia Plásti ca. 
De acordo com ele, ainda, a ação 

foi desenvolvida no hospital e não 
na praça porque no Ambulatório 
há aparelhos que podem analisar a 
lesão com niti dez.

A presidente da Liga de Der-
matologia, Maria Luiza Xavier, in-
formou que a campanha buscou 
identi fi car casos de câncer de pele, 
como manchas suspeitas. “Orienta-
mos as pessoas sobre a importância 
do uso de protetor solar para, com 
isso, evitar o câncer de pele”, disse. 
Todos os pacientes que passaram 
pelo atendimento receberam uma 
amostra gráti s de protetor solar e 
orientação de como usá-lo.

Os alunos foram coordenados 
pela Profª Rafaela Frigeri Lopes. A 
campanha teve o apoio da Socie-
dade Brasileira de Dermatologia.

Campanha no Hospital Emílio Carlos.

Campanha no Hospital Padre Albino.

Comunicação/HPA
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Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas e demais aparelhos de iluminação.

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

BRONCOSCOPIA

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

CARDIOLOGIA

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

CIRURGIA GERAL

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

CIRURGIA GERAL E 
GASTROENTEROLOGIA

•Dr. José Luís Sampaio Marti 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. 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 Grisott o
Av.: Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristi na 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 Catt 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: 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 Grisott 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 infanti l)

Eletroencefalografi a computadorizada 
e mapeamento cerebral eletroneuro-
miografi 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, 
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 Saccheti n
Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

PEDIATRIA

•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Ceará, 847
Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA

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

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

Hospitais participam do Simpósio Einstein
Os hospitais Emílio Carlos e Pa-

dre Albino parti ciparam do I Sim-
pósio Einstein IHI: implantação e 
disseminação de programas de 
segurança do paciente, organi-
zado pelo Albert Einstein Insti tuto 
Israe lita de Ensino e Pesquisa, de 
3 a 5 de novembro, no Hospital 

Israelita Albert Einstein, em São 
Paulo.

O Ministério da Saúde decidiu 
priorizar a melhoria do desempe-
nho em segurança dos prestadores 
de saúde do país. O administrador 
hospitalar Rogério Bartkevicius re-
presentou a insti tuição e afi rma 

que a segurança do paciente é hoje 
um tema central para o sistema de 
saúde. “O momento é oportuno 
para a discussão das necessidades 
de mudanças e para a projeção de 
novas perspecti vas que resultem 
em um movimento abrangente e 
profundo de melhoria”, diz.

O evento contou com pales-
trantes nacionais e internacionais 
e priorizou a discussão de estraté-
gias nacionais para a implemen-
tação de Programas de Segurança 
do Paciente, apresentando mé-
todos e experiências de melhoria 
dos processos assistenciais.
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Trabalho da Medicina é premiado no CONIC
O trabalho “Ação de extratos 

vegetais em Trypanosoma cruzi” 
dos alunos do curso de Medicina 
das FIPA Micael Hamra Pereira, Kar-
la Mityko da Silva Ehendo e Fillipe 
de Biaggi Borges da Silva, orienta-
dos pelo Prof. Dr. Manzélio Cavazza-
na Júnior, foi um dos vencedores do 
13º Congresso de Iniciação Cientí fi -
ca (CONIC), na categoria “em anda-
mento”, área de Ciências Biológicas 
e Saúde, Subárea Medicina. O con-
gresso foi realizado dias 29 e 30 de 
novembro pelo SEMESP – Sindicato 
das Enti dades Mantenedoras de Es-
tabelecimentos de Ensino Superior 
do Estado de São Paulo, em Campi-
nas. Os alunos foram premiados 
com cheque de R$ 1 mil.

Dois outros trabalhos das FIPA 
foram classifi cados entre os 20 me-
lhores do CONIC: “Ação de células 
tronco adultas associadas ao ex-
trato celular de jatobá (Hymenaea 
courbaril) em camundongos”, dos 
alunos Micael Hamra, Bruno José 
Mendes e Alfredo Piacenti n, do 
curso de Medicina, orientados pelo 
Prof. Dr. Manzélio Cavazzana Junior, 
premiado em 12º lugar, e “Análise 
da proteína anexina A1 e sua cor-

relação com a proliferação celular 
em neoplasias uterinas benignas e 
malignas”, dos alunos Nathália Dias 
Sertório, de Biomedicina, Rodolfo 
Takaoka e Sara de Souza Costa, de 
Medicina, orientados pela Profª Drª 
Ana Paula Girol, premiado em 19º 
lugar.

O Congresso teve a apresen-
tação de 787 projetos nas quatro 
sessões, sendo 351 trabalhos em 
forma de painéis e 436 em salas de 
aula. Os trabalhos foram distribuí-
dos em cinco áreas: Ciências Bio-
lógicas; Ciências Exatas e da Terra; 
Ciências Humanas e Sociais; Ciên-
cias Sociais e Aplicadas e Engenha-
rias e Tecnologias.

Neste 13º CONIC foram inscritos 
1.982 trabalhos, dos quais 1.574 
aprovados para apresentação no 
Congresso. O Congresso Nacional 
de Iniciação Cientí fi ca é realizado 
desde 2001 e tem como objeti vo 
identi fi car talentos, esti mular a 
produção de conteúdo cientí fi co 
além de viabilizar na práti ca os pro-
jetos apresentados pelos alunos, 
por meio do exercício da criati vi-
dade e de conhecimentos adquiri-
dos.

O TRABALHO
Apesar de ser uma doença co-

nhecida há mais de um século, 
ape  nas um fármaco, o Benzonida-
zol, é reconhecido como efi caz no 
tratamento da Doença de Chagas, 
e mesmo assim, apenas nas fases 
iniciais da doença.

De acordo com o Prof. Manzélio 
Cavazzana Júnior, atualmente uma 
diversidade de moléculas estão 
sendo testadas para o controle ou 
cura dessa doença, sendo a maio-
ria de origem vegetal. “Nesse es-
tudo, verifi camos a ação direta de 
extratos de várias espécies vege-

tais nas formas tripomasti gotas 
sanguíneas. Com este método, 
apenas confrontando uma gota 
de sangue contaminada com uma 
gota do extrato vegetal, foi possível 
por microscopia de luz acompa-
nhar em tempo real os efeitos 
sobre o Trypanosoma cruzi e se-
lecionar espécies de plantas que 
demonstrassem alguma ati vidade 
tripanocida”, explica.

Com essa técnica, termina Prof. 
Manzélio, foi possível elaborar um 
modelo biológico para agilizar o 
processo de seleção de plantas para 
testes “in vivo”.

Dica do Poupinho
Use luz natural de janelas sempre que possível.

Informática: Administração entrega
certificados para 100 alunos de projetos sociais 

O curso de Administração das 
FIPA entregou dia 29 de novembro, 
às 9h00, certi fi cados a 60 alunos da 
18ª e 19ª turmas do curso Noções 
Básicas em Informáti ca do projeto 
social O bê-a-bá da Informáti ca 
para os Bombeiros Mirins e a 41 
alunos da 8ª e 9ª turmas do proje-
to social Informáti ca Inclusiva para 
Crianças, o Projeto Cipó. Os proje-
tos são desenvolvidos em parceria 
com o Corpo de Bombeiros de Ca-
tanduva e o Educandário São José.

Após a entrega dos certi fi cados 
os alunos fi zeram apresentações 
de fl auta doce, do coral Vozes de 
Anjos, de dança de salão e Street 
Dance. Ao fi nal os alunos do pro-
jeto Bombeiros Mirins fi zeram uma 
demonstração de primeiros socor-
ros.

Iniciado em 2004, o projeto 
Bombeiros Mirins atende crianças 
de 11 a 14 anos; o Projeto Cipó, ini-
ciado em 2009, atende crianças de 
10 a 15 anos.

Prof. Manzélio e os autores do trabalho

Divulgação

Formandos dos projetos Bombeiros Mirins e Cipó.

Divulgação

ABC da Informática certifica aluna de 89 anos

Dia 06 de dezembro, a parti r das 
14h00, no Câmpus São Francisco, 
o curso de Administração das FIPA 
rea lizou solenidade de entrega de 
certi fi cados de conclusão de curso 
para os alunos da XXII turma do pro-
jeto social “O ABC da Informáti ca”.

A turma, formada por 27 alunos, 
teve aula às terças-feiras, das 14 às 
16 horas, desde agosto últi mo, no 
Laboratório de Informáti ca do curso 
de Administração. O destaque da 
turma foi a Srª Odett e Costa Vivi, de 
89 anos!

D. Odett e disse que sempre gos-
tou de informáti ca. “Eu via crianças 
de cinco anos mexendo no com-
putador com a maior facilidade e 
pensei: por que eu não posso tam-
bém?” Ela fi cou sabendo do curso 
oferecido pelas FIPA e decidiu se 
inscrever, já que tem parentes fora 
de Catanduva e em outro país e fa-
cilitaria a comunicação com eles.

“Sou teimosa”, disse ela. Na 
primeira aula, D. Odett e começou a 

teclar com um dedo, mas a parti r da 
segunda aula foi se familiarizando 
com o teclado e achou tudo muito 
fácil. “Já tenho e-mail e Facebook”, 
completou. No entanto ressalta que 
o computador não pode ser um ví-
cio. “O computador é muito bom, 
mas não pode passar do limite; tem 
que ter hora e saber usar”, aconse-
lha. Ela ainda parti cipa de um grupo 
de bordado e tem outras ati vidades.

O curso é gratuito. As inscrições 
para a próxima turma estão abertas 
e as aulas serão iniciadas em março.

D. Odett e Costa Vivi

Fotos: Divulgação

A turma de formandos
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Curso de Direito das FIPA é o melhor do Brasil, avalia MEC
O curso de Direito das Faculdades 

Integradas Padre Albino (FIPA) está 
em primeiro lugar entre os 104 cursos 
com melhor avaliação do Ministério 
da Educação. Esse universo repre-
senta os 10% melhores de um total 
de 1.036 graduações de Direito que 
receberam nota no CPC (Conceito 
Preliminar de Curso).

Metade desses cursos está em 
apenas dois Estados (São Paulo e 
Paraná). Esse universo representa os 
10% melhores de um total de 1.036 
graduações de Direito que receberam 
nota no CPC (Conceito Preliminar de 
Curso). Com conceitos entre 1 e 5, o 
CPC visa medir a qualidade do ensino 
superior do país. Das 104 graduações, 
35 estão no Estado de São Paulo e 
outras 17 no Paraná. Minas Gerais 
(11), Espírito Santo (10) e Rio Grande 
do Sul (7) aparecem em seguida.

A lista com o CPC de cursos de 
ciências humanas, sociais aplicadas e 
afi ns além de tecnológicos foi divul-
gada dia 6 de dezembro no Diário Ofi -
cial da União. Ao anunciar os indica-
dores, o ministro Aloizio Mercadante 
(Educação) afi rmou que o curso de 
Direito passará por um pente fi no da 
pasta em 2014. A intenção é visitar 
740 cursos - cerca de 48% do total - 
para embasar possíveis mudanças no 
processo de abertura e manutenção 
dessas graduações.

Veja acima os 10 melhores cursos 
de Direito do Brasil - todos receberam 
nota 5.

O Diretor Geral das FIPA, Dr. Nel-
son Jimenes, disse que recebeu “com 
grande júbilo e sati sfação, do Ministé-
rio da Educação, o mais alto conceito 
para o curso de Direito”. Ele ressalta 
que dos 1.036 cursos de Direito de 
todo o país avaliados pelo MEC, ape-
nas dez foram considerados como 
programas de excelência na área e 
conseguiram ingressar na faixa 5 (cin-
co) do Conceito Preliminar de Curso 
(CPC). “Dentro da faixa 5, o índice 
alcançado pelo curso das FIPA foi o 
maior de todos (4,18) e assim obteve 
o primeiro lugar; a nota máxima”, diz.

“O CPC traduz o rendimento dos 
alunos (55% da nota); a infra-estrutura 
da escola (15%) e a qualidade do corpo 
docente (30%). O conceito varia de 
1 a 5; o 5 é considerado o índice de 
excelência da avaliação. Exatamente 
nesse ponto se encontra o curso de Di-
reito das FIPA”, explica o Diretor Geral.

Para Jimenes, “essa conquista é 
fruto do trabalho harmonioso de uma 
equipe que nunca mediu esforços 
para alcançar a meta almejada; aqui 

não podemos falar nem nomes nem 
cargos por temer pecar pelo esqueci-
mento. Mas, por incrível que pareça, 
tí nhamos a certeza de que um dia 
conseguiríamos chegar ao topo dos 
conceitos emanados da autoridade 
educacional do país. Este é o momen-
to; ele chegou. Para alguns depressa; 
para nós, na hora certa”.

Por fi m, Nelson Jimenes afi rma: 
“Não vamos esmorecer. Estamos 
preparados para dar conti nuidade, 
com maior responsabilidade ainda, a 
essa excelência de ensino, de produ-
ti vidade e de qualidade de trabalho. 
A todos aqueles que contribuíram, 
mesmo que com a mais simples ação, 
para o êxito alcançado, fi ca a dívida de 
grati dão”.

O Coordenador do curso de Di-
reito das FIPA, Dr. Luís Antonio Rossi, 
disse que o excelente desempenho 
do curso no ENADE 2012 culminou 

com a atribuição, pelo MEC, de con-
ceito 5 (cinco) no Conceito Prelimi-
nar de Curso (CP C), que representa 
a maior nota possível. Para ele, “o 
conceito é resultado da disposição 
da Mantenedora, Coordenação, do-
centes e funcioná rios em manter um 
curso de excelente qualidade, aliada 
a uma estrutura que possibilita ao 
corpo discente vivenciar o Direito em 
sua mais alta dimensão”.

De acordo com o Coordenador, 
ainda, “o resultado seguiu o mesmo 
padrão de qualidade já mostrado pe-
los alunos no ENADE 2009 e exames 
da OAB. Em todas as avaliações a que 
se submeteram, os alunos do curso de 
Direito receberam os maiores concei-
tos, fruto de uma dedicação da direto-
ria das FIPA, Coordenação e do corpo 
docente em busca do aprimoramento 
constante na gestão qualitati va do 
conhecimento em nível superior”.

FIPA integra Grupo de Excelência do MEC
O Ministério da Educação di-

vulgou dia 03 de dezembro a lista-
gem dos Indicadores de Qualidade 
da Educação Superior 2013. As 
Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA) receberam o IGC (Índice Geral 
de Cursos) 4 (quatro – o máximo é 
5). Com esse conceito, as FIPA in-
tegram o Grupo de Excelência do 
MEC.

O IGC avalia a insti tuição a parti r 
de indicadores como prova aos alu-
nos (ENADE) e percentual de pro-
fessores com doutorado. As notas 
variam de 0 a 500 e são divididas 
em faixas de 1 a 5. As faixas 5 e 4 es-
tão no Grupo de Excelência e fi cam 
dispensadas de inspeção do MEC e 
estão liberadas para abrir vagas.

O curso de Administração ob-
teve avaliação 3 no ENADE e 4 no 
Conceito Preliminar de Curso (CPC), 
enquanto o curso de Direito obteve 
4 e o conceito máximo, 5, respecti -

vamente.
O Diretor Geral das Faculdades 

Integradas, Dr. Nélson Jimenes, 
disse que são muito importantes as 
visitas e avaliações que o MEC reali-
za periodicamente, “porque as FIPA 
têm oportunidade de enquadrar-se 
nos modernos mecanismos de en-
sino superior, dos quais o Ministério 
é o maior gestor”. Jimenes frisou 
ser digno de comemoração o fato 
da Insti tuição ter alcançado índice 
geral 4, uma vez que as FIPA foram 
integradas há apenas seis anos. 
Também destacou os excelentes 
conceitos obti dos pelos cursos de 
Administração e Direito, este ati n-
gindo o conceito máximo.

Nota: No período, a USP foi a 
única insti tuição do país que não 
parti cipou da avaliação, por discor-
dar da metodologia; recentemente, 
ela decidiu aderir parcialmente à 
avaliação.

Insti tuição Cidade Nota
1 Faculdades Integradas Padre Albino Catanduva (SP) 4,18
2 Universidade Paulista Santos (SP) 4,15
3 Universidade Federal de Juiz de Fora Juiz de Fora (MG) 4,15
4 Universidade Paulista Bauru (SP) 4,14
5 Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo Presidente Prudente (SP) 4,14
6 Universidade Estadual do Oeste do Paraná Marechal Cândido Rondon (PR) 4,08
7 Faculdade de Educação São Luís Jaboti cabal (SP) 4,04
8 Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva Itapeva (SP) 4,03
9 Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu União da Vitória (PR) 3,98
10 Centro Universitário da Grande Dourados Dourados (MS) 3,97
Fonte: Ministério da Educação (MEC)

Entenda a avaliação


