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O Colégio de Aplicação recebeu dia 06 de outubro a autora de 
livros infanto-juvenis Rosana Rios. Ela foi convidada para par  cipar 
de um projeto iniciado pelo colégio em 15 de setembro envolvendo 
os alunos da Educação Infan  l ao Ensino Fundamental I. Página 07.

O Ensino a Distância da Fundação Padre Albino, oferecido em 
parceria com a UNOPAR – Universidade Norte do Paraná, está 
com inscrições abertas até 25 de novembro para o seu Ves  bular 
2011. Página 07.

Os alunos do 3º ano do curso de Administração promoveram 
nos dias 18 e 19 de outubro, no Campus I, o Seminário Modernas 
Ferramentas de Gestão Empresarial. Página 06.

EXPOSIÇÃO A Associação de Voluntários dos hospitais da Fun-
dação Padre Albino/AVOFPA realizou, no Garden Catanduva Shop-
ping, uma exposição comemora  va com fotos dos seus cinco anos 
de a  vidades. Página 11.

GINÁSTICA E DANÇA O curso de Educação Física realizou dias 
14 e 15 de outubro  a sua Mostra de Ginás  ca e Dança. Página 09.

As Faculdades Integradas Padre Albino realizaram um convê-
nio com a Prefeitura de Catanduva para a instalação e viabilização 
de um novo Balcão de Atendimento do PROCON, através do curso 
de Direito. Este balcão está localizado na Rua São Leopoldo, 80, 
no Solo Sagrado, onde já funciona o Centro de Prá  ca Jurídica (Ce-
prajur). Página 06.

Direito amplia atendimento através 
de parceria com o PROCON

Colégio de Aplicação recebe 
a autora Rosana Rios

Ensino a Distância abre
inscrições para vestibular

Administração promove seminário 
sobre modernas ferramentas de 

gestão empresarial

Após treinamento dos funcionários, os hospitais Emílio Carlos 
e Padre Albino formaram uma Brigada Permanente contra a Den-
gue. Periodicamente serão feitas vistorias. Página 11.

Hospitais têm brigada 
permanente contra a dengue

Medicina é premiada em 
concursos da IFMSA Brazil

O curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albi-
no (FIPA) obteve dois prêmios nos Concursos de Mural e Vídeo 
da IFMSA Brazil. O julgamento foi feito durante a 38ª Assem-
bleia Geral realizada no Campus Sede das FIPA, de 8 a 12 de 
outubro, da qual par  ciparam aproximadamente 130 alunos 
de Medicina de 43 faculdades de todo o País. Úl  ma página.

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

Dr. Adib Jatene e alunos após sua palestra

Uma das muitas coreografi as apresentadas



Há oito décadas Ca-
tanduva passou a contar 
com a dedicação das Ir-
mãs Franciscanas da Ima-
culada Conceição. Aqui 
chegaram a convite de 
Padre Albino, que sen  a 
a necessidade de pessoas 
religiosamente prepara-
das para lidar com enfer-

mos e idosos, vivendo em constante união 
com Deus e o povo.

Dentre os trabalhos dignifi cantes elabo-
rados pelas Irmãs estavam o atendimento 
aos pacientes da Santa Casa de Misericór-
dia, hoje Hospital Escola Padre Albino, e o 
gerenciamento do Asilo dos Velhos, que se 
transformou no Recanto Monsenhor Albino. 
É bom lembrar que a vasta atuação das irmãs 
é totalmente abnegada de ressarcimento fi -
nanceiro.

O Hospital Padre Albino foi fundado em 
1926, no mesmo período que o Asilo, e em 
dezembro de 1930 as Irmãs começaram a 
trabalhar nos referidos lugares.

As primeiras Irmãs a chegarem a Catan-
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Pessoas maduras

Dupla visão

As pessoas maduras não se abalam por 
causa de comentários indelicados de outras 
pessoas. De vez em quando as pessoas dizem 
coisas para nos testar e fazem comentários 
do  po: “você não trabalha duro!” ou “você 
come demais!” ou ainda “todo mundo sabe 
que você casou com ele (a) por dinheiro!”.

Às vezes, essas coisas são ditas por inveja; 
mas, com frequência, são ditas para provocar 
uma reação. Qualquer que seja o mo  vo, a 
melhor maneira de lidar com isso é sorrir e 
não dizer nada ou concordar com a pessoa.

Assim, da próxima vez que seu vizinho 
o vir em seu carro novo e disser: “você não 
trabalha quase nada e ainda assim eles lhe 
pagam uma fortuna!”, simplesmente sorria e 
responda: “não é maravilhoso?” 

Você não tem de explicar nada sobre suas 
responsabilidades e sobre o tempo que fi ca 
“ralando” no trabalho. Não precisa jus  fi car. 
Apenas sorria e deixe isso para lá. Quando a 

Atenção! Nem tudo o que você vê é o que parece ser.
Por trás de um bonito rosto posso encontrar a bela natureza divina que existe em mim...  

Por trás de um rosto desconhecido pode estar a minha alma gêmea...
Na alma de uma senhora de cabelos grisalhos pode estar a fonte para minha juventude... Na 

mente de um senhor velho e cansado posso encontrar o caminho para a sabedoria...
Por trás de olhar fi xo no horizonte posso encontrar a mãe divina que alimenta a minha alma...
Não julgue ninguém pelo primeiro olhar. Aprofunda tua visão e observe com o coração, pois 

do contrário, perderá mais uma oportunidade de enxergar o universo novo, e maravilhoso, que 
existe dentro de cada ser.

sua cunhada observar coisas do  po: “você 
está sempre  rando férias!”, concorde com 
ela. Diga: “sim, adoro  rar férias!”

Se o seu primo disser: “puxa, você deve ter 
gasto uma nota nessa piscina!”, sorria e fale: 
“pode apostar que sim. É que detesto piscinas 
baratas!”

Não se deixe perturbar. Você não vai ga-
nhar nada discu  ndo com o seu primo, sua 
cunhada, seu vizinho ou com quem quer que 
seja... Quando encontrar com pessoas assim, 
concorde com elas de uma maneira gen  l-
mente natural. Se você começar a tentar se 
defender estará frito.

Em poucas palavras: somente pessoas 
que “pensam pequeno” fazem comentários 
desagradáveis e somente pessoas que tam-
bém “pensam pequeno” se ofendem. Seja 
alguém que “pensa grande”.

(texto de Andrew Ma  hews no livro “Faça amigos”)

duva vieram de Araraquara: Irmãs Stefânia, 
Reginalda, Anna e Blanca. Algum tempo de-
pois somaram-se aos trabalhos as Irmãs Idel-
fonsa e Tarcísia, com atuação direta no Asilo.

Por quarenta anos residiram em uma ala 
do hospital, reservada especialmente para 
as religiosas. Somente em 1970 foi adquirida 
uma casa, onde as Irmãs foram morar.

O atendimento à Terceira Idade é feito 
de forma exemplar no Recanto Monsenhor 
Albino. Acolhidos em regime asilar, os idosos 
recebem moradia, alimentos, tratamentos de 
saúde, convivência social e familiar.

Se tentarmos somar quantos foram os 
atendimentos nestas oito décadas pelas Irmãs 
chegaremos a conclusão que é impossível ter 
um levantamento preciso. São milhares e mi-
lhares de pessoas que receberam apoio num 
momento di  cil e, com certeza, grande parte 
destas se “levantou” novamente graças aos 
trabalhos delas.

Só nos resta nutrir da contemplação di-
ária a um trabalho único, frutuoso e Cristão 
e, mais uma vez, cumprimentar as Irmãs pelo 
belo exemplo de vida dedicada aos seme-
lhantes.

Oito décadas das Irmãs 
Franciscanas em Catanduva

Nelson Lopes Martins
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Aniversários - NOVEMBRO
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

25 - Adriana Rosa Capone Balbino
       Ana Maria da Penha
       Carla Moraes Sampaio
        Rodrigo dos Santos Carvalho
        Sônia Mingóia Boraschi
26 - Graziela Sanches Nasso
27 - Alessandra Cris  na Maurício
        Márcio Ricardo da Silva
29 - Cris  ane Valéria da Silva Procópio de Oliveira
        Joana Pinto
30 - Lucimara Tartaglia Honorato
       Madalena Aparecida Correa
       Nilda Pena Honório
       Sueli Rodrigues Valente

Hospital Emílio Carlos
02 - Maria de Fá  ma Bueno Almeida Romana
03 - Edson Luís Aparecido Ferreira Barbosa 
06 - Conceição Aparecida Mancini Gardini
07 - Sandra Regina dos Santos
09 - Rosinei de Lourdes Mandelle de Paula
11 - José Eugênio Baisso
        Maria Aparecida Veronesi Bigoni
12 - Idevanir Aparecido Gussi da Silva
       Vanessa Mariano
13 - Márcia Regina da Silva Carvalho
14 - Maria Carolina Cezar de Simone
18 - Maria do Carmo Galan Amaro
       Renata Maria Franco
       Vanessa do Carmo Vicente Gravata
19 - Eunice José da Silva Pereira
20 - Noelia Almeida Teixeira da Silva
21 - Fernando Henrique da Cruz
23 - Sônia Aparecida Fernandes Casale   
26 - Silvia Helena Lisboa Malavais
27 - Antonio Rodrigues dos Santos
        Rosicléia Gomes dos Santos Camargo
28 - Angela Aparecida Gu  erres Barretos
        Ivone Alves Ba   lani
       Maurício Pereira Lopes 
       Odete Aparecida Buga   
30 - Aparecida Donize   P. da Cruz Fiomano
         Carla Defendi

Faculdades Integradas Padre Albino
05 - Profª  Therezinha Hernandes Gonzales
06 - Profª Dircelene Jussara Sperandio

Coordenadoria Geral
27 - Vagner José Octaviano

Hospital Padre Albino
02 - Gizele Daiana Panulo Vizicato
       José Carvalho de Souza
03 - Kellen Cris  na Veneziano
       Márcia Regina Aleo Pereira
05 - Ozéias Ujaque
06 - Andreza Mathias Navarro
        Daiane de Vietro
        Francisca Honorata Melo Freitas
        Natália Boso Manfrin
        Rosemari da Costa Veroneze
08 - João Luis Ferrarezi
        Valdete Salles Maransa  o
09 - Margaret Bregolato Nicole  
10 - Márcia das Graças Leite Braga
       Marli Maria Camilo  Carai
11 - Cleonice Queiróz dos Santos
       Dario Hernandes
       Vera Lúcia Albergan   Lucci
12 - Neide dos Santos Marques 
13 - Graziela Valderrama
        Marciel Jóia Gimenez
        Maria Ivonete Chagas
         Mateus Domiciano Pinto
14 - Débora Cris  na Costa
       Elizabeth de Lima Crosariol
15 - Marco Roberto dos Santos Amaral
        Maria de Lourdes dos Santos
17 - Weyde Graciele Rodrigues dos Santos
18 - Delzuita Souza Santos
        Isabel Cris  na de Oliveira Won Ancke
        José Roberto de Oliveira Júnior
        Luciana Aparecida Ribeiro Franceze
19 - Rosimeire Aparecida Perossi Mellado
      Thalles Cano Crivellari
20 - Maria de Lourdes Cris  ano  e Costa
21 - Sérgio Valen  m Trigo
        Wanderley Carvalho de Azevedo Júnior
23 - Aliane Nascimento Silva Bastos 
24 - Cris  ane Aparecida Viana Acevedo
        Edinéia Crispim de Oliveira
        Maria das Graças França
         Maria Nadege Castanha de Angelo
         Nair Feliciana de Campos Silva

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

07 - Dra. Adriana Romero Braga
        Profª  Luciana de Carvalho Leite
08 - Thomáz Saturino Rodrigues
09 - Prof. Marcos Antonio Lopes
12 - Carmem Cris  na Cezare Simões
       Prof. Emílio Herrera Junior
       Prof. Everaldo Grégio 
14 - Prof. Antonio José Trassi
       Michele Cardoso Poiani
16 - Prof. Arlindo Schiesari Junior
17 - Renata De Fazzio Stuchi
       Ta  ane Sabião do Nascimento Ravazzi
19 - Prof. Marcelo Velloso Heeren
20 - Luís Antonio Zanardi
       Márcia Aparecida Mota Zirondi
       Profª Silene Fontana
       Profª Zélia de Oliveira Pantaleão
21 - Alessandro Favarom Pirota
        João Paulo Aparecido Por  rio da Silva
        Prof. Ricardo Bosquesi
28 - Dr. Marco César Peruchi

Colégio de Aplicação
08 - Aparecida de Fá  ma Lazarini Silva
24 - Profª Roseli Francisco Rainho de Lucena

Padre Albino Saúde
20 - Márcia Regina Capachu   de Jesus 
23 - Keli Cris  na Siscar

Recanto Monsenhor Albino
07 - Benedito Daniel de Almeida
       Odanir Esteves
08 - Sandra Ap. Rosan de Paula Erchenberge

Museu Padre Albino
17 - Sérgio Luiz de P. Bolinelli

Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino 
03 - Dr. Diomar Paleta
12 - Joaquim Carlos Mar  ns
27 - Dr. Nelson Jimenes
29 - Rodrigo Alonso Garcia 

Membros Honorários da Fundação Padre Albino
10 - Jayme de Andrade Telles
16 - Dr. Lenício Pacheco Ferreira
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NOVEMBRO - DATAS COMEMORATIVASNOVEMBRO - DATAS COMEMORATIVAS

1º - Dia de todos os santos1º - Dia de todos os santos
02 – Dia de fi nados02 – Dia de fi nados
03 – Dia do Guarda Florestal e do 03 – Dia do Guarda Florestal e do 
CabeleireiroCabeleireiro
04 – Dia do Inventor04 – Dia do Inventor
05 – Dia nacional da Cultura e da 05 – Dia nacional da Cultura e da 
Ciência, do Cinema brasileiro, do Es-Ciência, do Cinema brasileiro, do Es-
crivão de Polícia e do Radioamadorcrivão de Polícia e do Radioamador
08 – Dia mundial do Urbanismo e do 08 – Dia mundial do Urbanismo e do 
AposentadoAposentado
09 – Dia nacional do Hoteleiro e do 09 – Dia nacional do Hoteleiro e do 
ManequimManequim
11 – Dia nacional do Supermercado11 – Dia nacional do Supermercado
12 – Dia do Diretor de Escola e Mu-12 – Dia do Diretor de Escola e Mu-
nicipal da Educação Ambientalnicipal da Educação Ambiental
14 – Dia nacional de Alfabe  zação14 – Dia nacional de Alfabe  zação
15 – Aniversário da Proclamação da 15 – Aniversário da Proclamação da 
República (1889) e Dia do Esporte República (1889) e Dia do Esporte 
AmadorAmador
17 – Dia da Cria  vidade17 – Dia da Cria  vidade

18 – Dia nacional de combate ao ra-18 – Dia nacional de combate ao ra-
cismocismo
19 – Dia da Bandeira Nacional e Mun-19 – Dia da Bandeira Nacional e Mun-
dial do Xadrezdial do Xadrez
20 – Dia nacional da consciência ne-20 – Dia nacional da consciência ne-
gra e do Auditor Externogra e do Auditor Externo
21 – Dia nacional da Homeopa  a e do 21 – Dia nacional da Homeopa  a e do 
Diabé  coDiabé  co
22 – Dia da Música e do Músico22 – Dia da Música e do Músico
24 – Dia mundial do Vovô24 – Dia mundial do Vovô
25 – Dia mundial do doador de san-25 – Dia mundial do doador de san-
gue e internacional contra a explora-gue e internacional contra a explora-
ção da mulherção da mulher
26 – Dia nacional de Ação de Graças e 26 – Dia nacional de Ação de Graças e 
do Ministério Públicodo Ministério Público
27 – Dia do Técnico de Segurança do Traba-27 – Dia do Técnico de Segurança do Traba-
lho e internacional da luta contra o câncerlho e internacional da luta contra o câncer
28 – Dia do Soldado Desconhecido28 – Dia do Soldado Desconhecido
30 – Dia da Reforma Agrária, do Esta-30 – Dia da Reforma Agrária, do Esta-
tuto da Terra, do Síndico e do Teólogotuto da Terra, do Síndico e do Teólogo

Um homem do chapéu pra bai-
xo, montado num cavalo do rabo 
pra frente, vagava na trilha, mais 
para o fi m do que para o começo 
da lida, de medonha fadiga.

Ao lado correndo um cachorro 
do focinho pra trás que, desconfi a-
do, olhava fi xamente para o gato 
das patas pra cima, com medo de 
que o bichano cismasse em lhe 
aprontar uma, já que o fôlego se 
esfacelara.

Um carcará observava do fundo 
do lago sua esquelé  ca magreza 
refl e  da e por espirais alçava por 
vezes um ponto ao céu, espreitan-
do migalhas vindas d’alguma obra 
cabalís  ca que certamente viria 
daquela trágica cena bizarra.

O mini conto acima, extraído de 
alguma memória da infância, tra-
duz a grandeza de nossa língua, 
cuja beleza teima em persis  r à 
era das mensagens eletrônicas, da 
insensatez dos 140 toques do twit-
ter, do desmesurado imedia  smo 
da atual juventude, tratada a pão-
-de-ló e, por isso mesmo, desinte-
ressada dos métodos de aprendi-
zado que secularmente  pifi caram 
nossa cultura, seduzidos que estão 
pelas resenhas e resumos propi-
ciados pela era digital.

Es  vemos sempre propensos 
a acreditar que a informação é 
reproduzida de forma mul  face-
tária, mas somente a obs  nada 
disciplina produz o conhecimento, 
e agora não encontramos meios 
para retransmi  r tal ensinamento 
aos nossos adolescentes, confu-
sos com a quan  dade dos pre-
tensiosos métodos de facilitação 
da existência humana a que estão 
diuturnamente subme  dos pela 
via digital.

Tiveram estendidas suas infân-
cias, com a proibição de trabalho 
até os 16 anos e a “obrigação” de 
frequência a um curso superior, 
a  vidade facilitada por inúmeras 
polí  cas públicas, o que repre-
senta um imensurável salto para 

A importância da literatura para o ensino superior
melhoria na qualidade de vida, 
traduzindo-se em ganho de tem-
po, que deveria ser u  lizado para 
o aprimoramento e compreensão 
sobre a condição humana e qualifi -
cação profi ssional, o que não vem 
ocorrendo, já que gastam grande 
parte do dia distraídos com a cor-
respondência digital.

A par disso,  veram aumentada 
a transição para a vida adulta, o 
que refl ete na tardia aquisição de 
responsabilidades e, por isso mes-
mo, na demora em compreender a 
necessidade de refl e  r e aprimo-
rar a experiência vivida pelos que 
nos antecederam.

Adotar procedimentos e instru-
mentos que possam mi  gar essa 
difi culdade, possibilitando uma 
comunicação mais efi ciente entre 
o aluno e o universo jurídico, cujo 
principal objeto de estudo são as 
relações interpessoais, é tarefa im-
prescindível para quem assumiu 
como opção de vida a missão de 
transmi  r o direito.

Para ajudar nessa busca, é sem-
pre oportuno lembrar que a expe-
riência de vida e as conquistas da 
humanidade em todas as áreas 
são traduzidas pelos grandes clás-
sicos da literatura, que de forma 
simples e por meio de metáforas e 
ou transcrição de situações, tangí-
veis ou não, introduzem o conhe-
cimento jurídico de forma mais 
acessível, colaborando na compre-
ensão dos grandes temas da exis-
tência humana.

O acesso à literatura, além de 
ampliar horizontes, cria condições 
de superação das difi culdades ro-
 neiras, propiciando um insubs-
 tuível universo paralelo de pai-

xões e emoções, de credos e de 
realizações, que não se compara a 
nenhum outro método de ensino, 
ajudando a construir argumentos 
imprescindíveis para a futura pro-
fi ssão.

Enquanto educadores, temos a 
obrigação de criar oportunidades 

para que o universo literário 
seja oferecido aos nossos 
alunos, para que possam usu-
fruir desse mundo de forma 
mais qualifi cada e, inclusive, 
corresponder às expecta  vas 
traduzidas na maneira com 
que foram criados.

Esse sen  mento precisa 
encontrar respaldo nas lições 
e ensinamentos da vida uni-

versitária, não somente para a qua-
lifi cação e desempenho dos cursos, 
mas principalmente pelo respeito à 
grande massa intelectual que nos 
foi colocada sob custódia, o que in-
fl uirá na formação dos educadores 
que serão das futuras gerações e 
fomentadores das a  tudes huma-
nas nas próximas eras.

Abaixo algumas obras impres-
cindíveis (literatura ou não) para 
a compreensão do ambiente em 
que se desenvolve a atuação do 
direito:

Admirável Mundo Novo - Aldous 
Huxley

Arte da Guerra - Sun Tzu
Casa grande e senzala – Gilberto 

Freyre
Cidade an  ga - Fustel de Cou-

langes
Contrato social – Jean Jacques 

Rousseau
Dos delitos e das penas – Cesare 

Beccaria
Ensaio sobre a cegueira - José 

Saramago

Germinal – Emile Zola
O cor  ço – Aluisio Azevedo
O Caso dos exploradores de ca-

vernas – Lon L. Fuller
O caso dos denunciantes inve-

josos - Lon L. Fuller (Trad. Dimitri 
Dimoulis)

O nome da rosa – Humberto Eco
O príncipe – Maquiavel
O processo - Franz Ka  a
Revolução dos Bichos - George 

Orwel 
Vigiar e Punir – Michel Foucaut

Donize   Pereira
Coordenador do curso de Direito 

das Faculdades Integradas Padre 
Albino

Nota: As Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA) estão com 
inscrições abertas para seus ves-
 bulares 2011 para os cursos de 

Administração, Direito, Educação 
Física, Enfermagem e Medicina. 
Mais informações no site www.
fi pa.com.br

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(    )

Cumprimente as pessoas. Isso se chama amizade!
Deseje a cada um o melhor. Isso se chama sinceridade!
Programe o seu dia, a sua semana. Isso se chama ação!
Acredite que tudo dará certo. Isso se chama fé!
Faça tudo com alegria. Isso se chama entusiasmo!
Dê o melhor de si. Isso se chama perfeição!
Ajude a quem precisa. Isso se chama doação!
Compreenda que nem todos são como você. Isso se chama tolerância!
Receba as bênçãos com gra  dão. Isso se chama humildade!
Essa é uma fórmula infalível que vai ajudar você a ser mais feliz.

Dourival José
Fórmula infalível
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Duas coisas indicam fraqueza: calar-se quando é preciso falar e falar 
quando é preciso calar-se!

Provérbio Persa 
Lazer & Variedades

par você de stress, além de economizar um 
bom dinheiro e poupar a atmosfera.

35. VOE MENOS, REÚNA-SE POR VIDEO-
CONFERÊNCIA. Reuniões por videoconferên-
cia são tão efetivas quanto as presenciais. E 
deixar de pegar um avião faz uma diferença 
significativa para a atmosfera.

 36. ECONOMIZE CDS E DVDS. CDs e DVDs 
sem dúvida são mídias eficientes e baratas, 
mas você sabia que um CD leva cerca de 450 
anos para se decompor e que, ao ser inci-
nerado, ele volta como chuva ácida (como a 
maioria dos plásticos)? Utilize mídias regra-
váveis, como CD-RWs, drives USB ou mesmo 
e-mail ou FTP para carregar ou partilhar seus 
arquivos. Hoje em dia são poucos arquivos 
que não podem ser disponibilizados virtual-
mente ao invés de em mídias físicas.

 37. PROTEJA AS FLORESTAS. Por anos os 
ambientalistas foram vistos como “eco-cha-
tos”. Mas em tempos de aquecimento global, 
as árvores precisam de mais defensores do 
que nunca. O papel delas no aquecimento 
global é crítico, pois mantém a quantidade 
de gás carbônico controlada na atmosfera.

 38. CONSIDERE O IMPACTO DE SEUS IN-

31. MANTENHA SEU CARRO REGULADO. 
Calibre os pneus a cada 15 dias e faça uma 
revisão completa a cada seis meses ou de 
acordo com a recomendação do fabricante. 
Carros regulados poluem menos. A manuten-
ção correta de apenas 1% da frota de veícu-
los mundial representa meia tonelada de gás 
carbônico a menos na atmosfera.

 32. LAVE O CARRO A SECO. Existem di-
versas opções de lavagem sem água, algumas 
até mais baratas do que a lavagem tradicio-
nal, que desperdiça centenas de litros a cada 
lavagem.

 33. QUANDO FOR TROCAR DE CARRO, 
ESCOLHA UM MODELO MENOS POLUENTE. 
Apesar da dúvida sobre o álcool ser menos 
poluente que a gasolina ou não, existem in-
dícios de que parte do gás carbônico emitido 
pela sua queima é reabsorvida pela própria 
cana de açúcar plantada. Carros menores e 
de motor 1.0 poluem menos.

34. USE O TELEFONE OU A INTERNET. A 
quantas reuniões de 15 minutos você já com-
pareceu esse ano, para as quais teve que di-
rigir por quase uma hora para ir e outra para 
voltar? Usar o telefone ou skype pode pou-

1981- Vôo inaugural do Columbia, o primeiro ônibus espacial. 
1982 - Aprovada a primeira droga concebida pela engenharia gené  ca: uma bactéria que produz 

insulina para diabé  cos. 
1982 - Robert Gallo e Luc Montagnier isolam o HIV, o vírus da Aids. 
1985 - Descoberto o buraco na camada de ozônio sobre a Antár  ca.
1990 - Entra em operação no espaço o telescópio Hubble.

Dicas práticas para economizar energia e proteger o planeta 

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA

Por que existem as estações do ano?
O eixo de rotação da Terra tem uma inclinação de aproximadamente 23 graus. Por isso, cada 

um dos hemisférios passa metade do ano mais exposto ao Sol do que o outro, produzindo padrões 
de clima regulares. Para a mesma época do ano, as estações se invertem nos hemisférios. Quando 
é verão no sul, é inverno no norte, e assim por diante. Se o eixo da Terra não fosse inclinado, não 
exis  riam estações - apesar de o equador con  nuar mais quente do que os pólos - pois o Sol ilu-
minaria a Terra de maneira uniforme.

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

• Limpando o fogão. Muitos produtos são 
vendidos  para a limpeza do fogão. Uma solu-
ção caseira que também é muito efi caz é mis-
turar água morna com bicarbonato de sódio. 
Você logo vai notar a diferença. 
• Asse o frango com maçãs dentro. Darão 
um sabor delicioso e deixarão a carne mais 
úmida.
• Um bolo de carne moída fi ca mais gosto-

CURIOSIDADE

so quando se mói a carne com um pouco de 
toucinho defumado.
• Experimente colocar um tomate no feijão 
que vai cozinhar. Além de engrossar o caldo, 
fi ca mais saboroso.
• O fi ltro de papel para café também é ó  mo 
para coar o óleo usado em frituras.
• Calcule o feijão: 1 xícara de feijão cru serve 
três pessoas depois de pronto.

Ingredientes
1 xícara (chá) de leite desnatado
2 gemas
4 colheres (chá) rasas de adoçante
4 gotas de essência de baunilha

Modo de fazer
Leve ao fogo em banho maria o leite desna-

tado e as gemas passadas por peneira. Re  re 
do fogo quando fi car ligeiramente espesso e 
acrescente o adoçante e a baunilha. Deixe es-
friar e sirva com sobremesas.

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

Calda cremosaCalda cremosa

Invenções e descobertas do século XX

VESTIMENTOS. O dinheiro que você inves-
te não rende juros sozinho. Isso só acontece 
quando ele é inves  do em empresas ou países 
que dão lucro. Na onda da sustentabilidade, 
vários bancos estão considerando o impacto 
ambiental das empresas em que investem o 
dinheiro dos seus clientes. Informe-se com o 
seu gerente antes de escolher o melhor in-
vestimento para você e o meio ambiente.

 39. INFORME-SE SOBRE A POLÍTICA AM-
BIENTAL DAS EMPRESAS QUE VOCÊ CON-
TRATA. Seja o banco onde você investe ou 
o fabricante do shampoo que utiliza, todas 
as empresas deveriam ter políticas ambien-
tais claras para seus consumidores. Ainda 
que a prática esteja se popularizando, mui-
tas empresas ainda pensam mais nos lucros 
e na imagem institucional do que em ações 
concretas. Por isso, não olhe apenas para as 
ações que a empresa promove, mas também 
a sua margem de lucro alardeada todos os 
anos. Será mesmo que eles estão colaboran-
do tanto assim?

 40. DESLIGUE O COMPUTADOR. Muita 
gente tem o péssimo hábito de deixar o com-
putador de casa ou da empresa ligado inin-
terruptamente, às vezes fazendo downloads, 
às vezes simplesmente por comodidade. Des-
ligue o computador sempre que for ficar mais 
de 2 horas sem utilizá-lo e o monitor por até 
quinze minutos.

Continua na próxima edição.
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Os alunos do 3º ano do curso de 
Administração das FIPA promove-
ram nos dias 18 e 19 de outubro, às 
19h30,  no Campus I, o Seminário 
Modernas Ferramentas de Gestão 
Empresarial.

Coordenado pelos professores 
José Donize   Biase e Antonio Ági-
de Mota Júnior, o seminário teve 
como obje  vos estudar, apresentar 
e debater as modernas ferramen-
tas de gestão das organizações, tec-
nologias que têm uso crescente no 
Brasil; apresentar as ferramentas 
contemporâneas de forma prá  ca, 
demonstrando como elas podem 
ser usadas de forma integrada; res-
saltar que a correta dimensão dada 
a cada uma das tecnologias produ-
zirá, certamente, efeitos posi  vos 

As inscrições para os ves  bula-
res 2011 das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA) para os cursos 
de Administração, Direito, Educa-
ção Física, Enfermagem e Medici-
na serão encerradas neste mês de 
novembro. A responsabilidade é da 
VUNESP.

As inscrições para o Ves  bular 
Unifi cado para os cursos de Admi-
nistração, Direito, Educação Física 
e Enfermagem terminam dia 12 
de novembro, disponíveis exclu-
sivamente pela internet, pelo site 
www.vunesp.com.br A prova será 

Administração promove Seminário Modernas 
Ferramentas de Gestão Empresarial

FIPA encerra inscrições para seus 
vestibulares neste mês de novembro 

que resultarão em estudos mais 
rápidos e de soluções  em melhor 
consonância com as demandas de 
nosso tempo: velocidade e rapidez 
na tomada de decisão e adequação 
àquele momento organizacional.

O seminário foi apresentado 
pelos alunos com os seguintes te-
mas: Arquitetura Organizacional; 
Benchmarking: Ser o melhor en-
tre os melhores; Empowerment: 
Poder e Energia para as pessoas; 
Qualidade e Busca da Excelência; 
Reengenharia: a folha do papel em 
branco; Mudança Organizacional; 
Balanced Scorecard: da medição do 
desempenho empresarial à gestão 
estratégica plena e Terceirização 
(outsourcing): Foco nos produtos e 
nos serviços.

 

aplicada em Catanduva, no Campus 
I, na Rua Seminário 281, Bairro São 
Francisco, no dia 11/12/2010.

As inscrições para o ves  bular 
do curso de Medicina devem ser 
feitas até 05 de novembro, tam-
bém exclusivamente pela internet, 
pelo site www.vunesp.com.br As 
provas serão aplicadas em Catan-
duva e São Paulo nos dias 06 e 
07/12/2010.  

Os editais completos dos dois 
ves  bulares estão disponíveis no 
site www.fi pa.com.br Mais informa-
ções pelo telefone 0800-772-5393.
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A parceria entre a Associação Pão 
Nosso, da Paróquia Imaculada Con-
ceição, de Catanduva, e o curso de 
Direito das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA), que oferece 
atendimento jurídico gratuito às 
pessoas carentes através do Centro 
de Prá  ca Jurídica (Ceprajur), ganha-
rá uma nova dimensão com a inclu-
são de atendimento pelo PROCON.

As Faculdades Integradas Padre 
Albino, que disponibilizam o advo-
gado e estagiários, realizou um con-
vênio com a Prefeitura de Catandu-
va para a instalação e viabilização 
de um novo Balcão de Atendimen-
to/PROCON, autorizado pela Lei 
Municipal nº 5.027, de 23/06/2010. 
Este Balcão de Atendimento está 
localizado na Rua São Leopoldo, 80, 
no bairro Solo Sagrado, e funciona 
das 9h00 às 17h00, de segunda à 
sexta-feira, fone 3521-1931.

O novo convênio consiste na con-
tratação de acadêmicos matricula-
dos nos três úl  mos anos do curso 
de Direito das FIPA para estagiar 
junto ao Balcão do Consumidor/ 
PROCON. A Prefeitura concederá 
bolsa de complementação educa-
cional aos estudantes incorporados 
em seu programa de estágio, cujo 
valor será de um salário mínimo vi-
gente no território nacional. Caberá 
também à Prefeitura disponibilizar 
o sistema informa  zado PROCON, 
denominado SIGA, para u  lização 
dos estagiários.

As Faculdades Integradas Padre 
Albino vão supervisionar as a  vida-
des dos estagiários e desenvolver 
as avaliações, com a colaboração 
do PROCON; incen  var pesquisas 
sobre relações de consumo de in-
teresse do município; disponibilizar 
espaço  sico e equipamentos ade-
quados, obje  vando o funciona-
mento e o atendimento do Balcão 
do Consumidor.

“O Código de Defesa do Consumi-
dor existe há 20 anos e inaugurou 
uma nova era no exercício da cida-
dania em nosso país. Desde então, 
os cidadãos brasileiros contam com 
um poderoso instrumento de prote-
ção nas relações de consumo”, disse 
o Coordenador do curso de Direito, 
Donize   Pereira. Para ele, “a par-
ceria com o PROCON vai garan  r 
um atendimento mais efi ciente nas 
causas envolvendo descumprimen-

Direito amplia atendimento a carentes 
através de parceria com o PROCON

to de contratos por lojas, empresas 
de telefonia, prestadoras de servi-
ços públicos, entre outras”.

O PROCON foi ins  tuído pela 
Lei Estadual 1.903/78 e tem den-
tre seus obje  vos não só o atendi-
mento ao consumidor, por meio do 
equacionamento de suas queixas, 
da tenta  va de resolução, orienta-
ção e encaminhamento a outros 
órgãos para a devida apreciação do 
caso específi co e adoção das medi-
das cabíveis, mas também à fi scali-
zação das leis de proteção dos con-
sumidores, promovendo a aplicação 
de penalidades, a análise e pesquisa 
de produtos e serviços ofertados, 
bem como à divulgação pública dos 
resultados dessa inicia  va.

Além do atendimento direto, o 
PROCON realiza estudos e acompa-
nhamento de legislações nacional 
e internacional, bem como de de-
cisões judiciais referentes ao tema. 
Também realiza pesquisas na área 
de defesa do consumidor, buscando 
um constante aprimoramento na 
sua atuação na proteção dos direi-
tos do cidadão.

Para realizar este trabalho, o PRO-
CON coloca à disposição da popu-
lação o atendimento pessoal e te-
lefônico. No primeiro contato com 
o consumidor, esclarece dúvidas, 
orienta e intermedia acordo com 
os fornecedores. Mais de 90% dos 
casos são solucionados com a con-
ciliação.

Na impossibilidade de compo-
sição entre as partes é registrada 
a reclamação. Nesta nova etapa, a 
reclamação fundamentada é sub-
me  da à apreciação da Coordena-
ção que, após estudo detalhado da 
questão, verifi ca a possibilidade de 
propor soluções por meio de acor-
dos e conciliações individuais ou 
cole  vas.

“Com essa inicia  va, o curso de 
Direito das FIPA amplia a possibi-
lidade de estágio qualifi cado aos 
seus alunos, já que introduz em 
suas diretrizes o treinamento direto 
para a uma nova forma de atuação 
jurídica, por meio da tenta  va de 
conciliação”, ressalta o Coordena-
dor.

Donize   Pereira ressalta que a 
mediação e a arbitragem signifi cam 
uma nova concepção de solução 
de confl itos, que prioriza o enten-

dimento entre as 
partes e evita a 
desgastante via 
judicial e o PRO-
CON é o grande 
exemplo nacional 
do sucesso dessa 
teoria, que repre-
senta grande es  -
mulo ao respeito 
aos direitos do 
cidadão, princi-
palmente daque-
les com menor 
poder de barganha com as grandes 
empresas.

“Com essa inicia  va, os consumi-
dores do Solo Sagrado ganharam 

um novo espaço, mais acessível e 
dinâmico, para exercer sua tão pro-
palada cidadania”, fi naliza Donize   
Pereira.

O atendimento do Procon será feito na sede do Ceprajur, no Solo Sagrado

ArquivoArquivo
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As Irmãs Franciscanas da Ima-
culada Conceição completam dia 1º 
de dezembro próximo 80 anos de 
trabalho em Catanduva. Elas vieram 
em 1930 para ajudar Padre Albino 
na Santa Casa (Hospital Padre Albi-
no), onde ainda exercem a  vidades.

As irmãs receberam homena-
gem na missa de abertura da XIX 
Semana Monsenhor Albino, em 
setembro. Estão hoje em Catan-

Irmãs Franciscanas completam 80 anos 
de trabalho em Catanduva

O Ensino a Distância da Funda-
ção Padre Albino, oferecido em par-
ceria com a UNOPAR – Universida-
de Norte do Paraná, está com ins-
crições abertas até 25 de novembro 
para o seu Ves  bular 2011. A prova 
será aplicada dia 28 de novembro, 
às 10h00, no Colégio de Aplicação 
(Colégio Catanduva), na Rua Monte 
Aprazível, 297, Vila Guzzo.

Os interessados nessa moda-
lidade de ensino superior podem 
se inscrever nos seguintes cursos 
noturnos: Tecnologia em Proces-
sos Gerenciais (2 anos e meio), 
Tecnologia em Gestão Ambiental 

Ensino a Distância abre inscrições
para vestibular 2011

(2 anos e meio), Tecnologia em 
Gestão da Produção Industrial (3 
anos), Pedagogia – Licenciatura (4 
anos) e Letras Língua Estrangeira – 
Espanhol (4 anos). Todos os cursos 
emitem diploma de graduação su-
perior, válido em todo o território 
nacional, e são autorizados pelo 
MEC. O aluno deverá comparecer 
apenas um dia para assis  r a tele 
aula, com acompanhamento on-
-line durante o curso.

Mais informações podem 
ser ob  das pelo telefone (17) 
3522.4177 ou através do site 
www.unoparvirtual.com.br

duva irmã Maurina, irmã Anália, 
responsável pelo Recanto Monse-
nhor Albino, irmã Deolinda, irmã 
Maria do Rosário e irmã Tereza. As 
três úl  mas exercem funções no 
Hospital Padre Albino, respec  va-
mente na Pediatria, UTI Infan  l e 
Pastoral da Saúde.

A Província Brasileira tem sede 
em Araraquara, cuja Superiora é a 
Madre Maria Eunice Vilela.
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 O Colégio de Aplicação recebeu 
dia 06 de outubro, às 9h30, a auto-
ra de livros infanto-juvenis Rosana 
Rios. A autora foi convidada para 
par  cipar de um projeto iniciado 
pelo Colégio em 15 de setembro en-
volvendo os alunos da Educação In-
fan  l (Maternal ao Jardim II) ao En-
sino Fundamental I (1º ao 9º anos).

Colégio de Aplicação recebe a 
autora Rosana Rios

 De acordo 
com a Coordena-
dora Pedagógica 
do Colégio de 
Aplicação, Profª 
Fabiana Checco-
ni, livros da auto-
ra, adotados du-
rante o 3º bimes-
tre, foram traba-
lhados de acordo 
com cada faixa 
etária, através de 
trabalho em sala 

de aula envolvendo as disciplinas de 
Língua Portuguesa e Educação Ar  s-
 ca (Ensino Fundamental II) e todas 

as disciplinas e professoras do Ensino 
Fundamental I com projetos, leituras, 
produções textuais, expressões ar  s-
 cas, ilustrações sobre os livros e tra-

balhos manuais.
No período da manhã, Rosana 

Rios teve a primeira integração com 
os alunos do Ensino Fundamental, 
visitou a exposição montada com os 
trabalhos do 6º ao 9º anos e contou 
histórias aos alunos, que foram divi-
didos em grupos. À tarde ela contou 
histórias para alunos da Educação 
Infan  l, visitou a exposição prepara-
da por eles e autografou os livros.

O projeto teve como obje  vo 
incen  var o hábito pela leitura 
de forma prazerosa, apresentan-
do um mundo inteiramente novo, 
repleto de descobertas; melhorar 
a capacidade de leitura e interpre-
tação; ampliar a visão de diferen-
tes textos; mo  var o aluno a ler e 
explorar diferentes  pos de textos 
e contribuir para a formação de ci-
dadãos crí  cos, par  cipa  vos, é  -
cos e es  mulados a compreender 
o mundo atuando de forma posi  -
va, tendo plena consciência de seu 
papel quanto cidadão na socieda-
de em que vive.

 Rosana Rios elogiou muito o 
envolvimento de todos os segmen-
tos do Colégio, o empenho dos pro-
fessores e alunos e fi cou encantada 
com o projeto realizado.

ROSANA RIOS
Rosana Rios é arte-educadora e 

ilustradora, formada em Educação 
Ar  s  ca e Artes Plás  cas pela Facul-
dade de Belas Artes de São Paulo.

Quando pequena, adorava ler. 
No entanto, nunca imaginou que se 
tornaria uma escritora. Tudo come-
çou quando seus fi lhos nasceram 
e ela começou a inventar histórias 
para contar a eles. Naquela época, 
já era formada em Belas-Artes e 
trabalhava como desenhista numa 
empresa, mas inventar histórias 
lhe agradou tanto que desandou 
a escrever e a trabalhar com isso. 
Primeiro foi roteirista do programa 
Bambalalão, na TV Cultura de São 
Paulo; mais tarde trabalharia ainda 
nas TVs Bandeirantes e Record. Co-
meçou a publicar livros em 1988 e 
nunca mais parou.

Rosana tem muitos livros so-
bre bichos, crianças, adolescentes, 
outros planetas, histórias policiais, 
de suspense, român  cas, humorís-
 cas. Escreve também peças de tea-

tro e conquistou vários prêmios. No 
entanto, o que mais a deixa feliz é 
saber que alguém leu um livro seu 
e se emocionou, diver  u-se, viajou 
na aventura. O livro HQs – quan-
do a fi cção invade a realidade foi 
indicado ao Prêmio Jabu   2008 da 
Câmara Brasileira do Livro.

Rosana Rios com alunos que representaram teatralmente um de seus livros

DivulgaçãoDivulgação

O Recanto Mon-
senhor Albino rece-
beu várias unidades 
de creme dental e 
alguns produtos de 
maquiagem da Casa 
da Amizade do Ro-
tary Club Sul de Ca-
tanduva. As senhoras 
da Casa da Amizade 
fazem esse  po de 
doação às en  dades 
frequentemente, sen-
do que o Recanto foi 
o escolhido desta vez.

Doação ao Recanto Monsenhor Albino

DivulgaçãoDivulgação

As senhoras da Casa da Amizade entregam a doação ao Recanto
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O curso de Medicina das FIPA 
lançou dia 1º de outubro, às 
19h15, no Campus I, o 2º volume 
da sua revista Ciência, Pesquisa e 
Consciência.

A revista contém dez ar  gos 
originais, um ar  go de revisão e 
um relato de caso, o que para o 
Coordenador do Núcleo de Edito-
ração de Revistas (NER) das FIPA, 
Dr. Marino Ca  alini, no editorial, 
“são a esperança que possam ser 
um es  mulo a seguir por parte de 

Medicina lança o 2º volume de sua revista
outros docentes do curso e, tam-
bém, que a revista, sem perder a 
função de ser o terminal natural 
das pesquisas realizadas na nossa 
ins  tuição, possa atrair, cada vez 
mais, ar  gos de cien  stas de ou-
tras pres  giosas ins  tuições”. Dr. 
Marino disse que, agora, o obje  -
vo é a indexação da revista.

A Profª Drª Maria Luiza Nunes 
Mamede Rosa, Editora da revista, 
entregou um exemplar a cada au-
tor de ar  go presente. A seguir foi 

iniciado o II Curso de Metodologia 
de Pesquisa com a palestra Esta  s-
 ca aplicada à pesquisa, pelo Prof. 

Dr. João Domingos Scalon. 
No sábado, a par  r das 8h30, 

foram ministradas as palestras 
Técnicas de Pesquisa Quan  ta  va, 
pelo Prof. Dr. Élson da Silva Lima, 
da PUC/Campinas, e Técnicas de 
Redação de Ar  gos Cien  fi cos, 
pela Profª Drª Lucia Kurdian Mara-
nha, das Faculdades Metropolita-
nas Campinas.

Alunos do curso de Medicina 
das FIPA par  ciparam do XIV  Con-
gresso Brasileiro de Nutrologia e 
XV Conferência sobre Obesidade 
e Síndrome Metabólica, realizado 
em São Paulo, de 15 a 17 de se-
tembro. Eles apresentaram cinco 
trabalhos sob a forma de tema 
livre, elogiados pela banca exami-
nadora.

O Prof. Durval Ribas Filho, que 
presidiu o Congresso, foi orienta-
dor dos trabalhos, publicados nos 
anais do Congresso e na Interna-
 onal Journal of Nutrology, revista 

médica cien  fi ca da Associação 
Brasileira de Nutrologia.

Os trabalhos apresentados fo-

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) realizaram de 
21 a 23 de outubro o seu IV Con-
gresso de Iniciação Cien  fi ca e o 
III Workshop de Pós-Graduação. 
A abertura foi realizada às 19h30 
do dia 21 no Teatro Municipal com 
a palestra Fatores essenciais para 
o sucesso profi ssional, pelo Prof. 

A Profª Eliana Meire Melhado, 
do curso de Medicina das FIPA, 
par  cipou, em Gramado, de 7 a 
9 de outubro, do XXIV Congresso 
Brasileiro de Cefaleia, III Encontro 
Brasil-Portugal de Cefaleia e V En-
contro do Comitê de Dor Orofacial.

Profª Eliana par  cipou, como 
palestrante, da sessão debate Ce-
faleia na Mulher - Tire suas dúvi-
das com as especialistas junta-
mente com a Drª Elizabeth Loder, 
da Universidade de Harvard, Bos-
ton, EUA, quando responderam a 
dúvidas da plateia sobre vários as-
pectos da cefaleia (dor de cabeça) 
na mulher.

Revista Veja
A revista Veja n°40, repercu  n-

Alunos apresentam trabalhos no 
Congresso Brasileiro de Nutrologia

FIPA realiza Congresso de Iniciação Científica 
com mais de 100 trabalhos inscritos

Professora participa de Congresso sobre 
Cefaleia e é entrevistada pela revista Veja

ram Avaliação pela metodologia 
dieté  ca do recordatório de 24 ho-
ras em trabalhadores na lavoura 
da cana-de-açúcar em um municí-
pio do centro-oeste paulista; Ava-
liação do perfi l nutricional de por-
tadores de diabetes mellitus em 
ambulatórios de clínicas no Hospi-
tal Escola Emílio Carlos em um mu-
nicípio do noroeste paulista; Sepa-
ração materna induz retenção de 
fezes e aumento da exploração de 
objetos em ratos; Correlação da 
obesidade e hipertensão arterial 
em escolares e Avaliação do perfi l 
nutricional: de adolescentes em 
escolas privadas de um município 
do noroeste paulista.

José Donizete Biase, seguida de 
apresentação da Orquestra Sinfô-
nica de Catanduva.

Os 102 trabalhos inscritos, en-
quadrados em três áreas do co-
nhecimento – Ciências Biológicas/
Saúde, Ciências Humanas/Tecno-
lógicas e Ciências Exatas, sob duas 
categorias - apresentação oral e 

em painéis, foram 
apresentados dia 
22 das 8h00 às 
17h00 e das 19h00 
às 22h00 no Cam-
pus Sede, onde, 
no dia 23, a par  r 
das 9h00, houve a 
solenidade de pre-
miação e encerra-
mento.

Mais detalhes 
na próxima edição.

A Profª Ms Maristela 
Ap. Magri Magagnini, do 
curso de Enfermagem 
das FIPA, par  cipou, em 
Florianópolis,  no Centro 
de Convenções Centro-
sul, do 62º Congresso 
Brasileiro de Enferma-
gem, realizado de 11 a 
15 de outubro passado.

No congresso, a 
professora apresentou 
o trabalho Ins  tuições 
de ensino superior: for-
mação de enfermeiros 
frente ao tabagismo na 
forma de pôster, desen-
volvido com a Profª Drª 
Luciana Bernardo Miot-
to e as alunas Daiane 
Ap. Marin e Neraci de 
Oliveira Mucci. 

Professora da Enfermagem 
apresenta trabalho em Congresso

do o 24º Congresso Brasileiro de 
Cefaléia, publicou a matéria Por 
que as mulheres sofrem mais com 
as enxaquecas? onde entrevista 
Drª Elizabeth Loder e Drª Eliana 
Melhado.

Na matéria, as duas especialis-
tas no assunto falam que os dese-
quilíbrios hormonais da menstrua-
ção e stress da vida moderna po-
dem aumentar os casos de crises 
da cefaleia feminina.

O Dr. Durval Ribas Filho, pro-
fessor de Nutrologia da Medici-
na, também foi entrevistado pela 
revista Veja. Na edição número 
2186, de 09 de outubro, página 
124, ela fala sobre adoçantes e 
edulcorantes.
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Os trabalhos foram apresentados oralmente e na forma de painéis Profª Maristela diante do trabalho apresentado

A revista contém 12 ar  gos; obje  vo é a indexação
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O curso de Educação Física das 
FIPA realizou dias 14 e 15 de ou-
tubro, às 20 horas, no SESC/Catan-
duva, a sua Mostra de Ginás  ca e 
Dança 2010.

A Mostra, de acordo com o 
Coordenador do curso de Educa-
ção Física, Prof. Antonio Lourival 
Lourenço, reuniu todo o conteúdo 
do programa das disciplinas de Gi-
nás  ca e Dança e teve por obje  vo 
dar oportunidade aos alunos de 
vivenciar as principais manifes-
tações corporais aprendidas du-

Educação Física realiza Mostra de Ginástica e Dança
rante o curso. Dança Folclórica, 
Ginás  ca Rítmica, Exercícios livres 
e Trabalhos com aparelhos foram 
apresentados pelos alunos, sob a 
coordenação dos professores des-
sas disciplinas.

Os egressos do curso, que mili-
tam na área da expressão corporal 
e que durante todo esse ano rea-
lizaram trabalhos com alunos nas 
suas academias, se apresentaram 
no primeiro dia. Os alunos do cur-
so fecharam as apresentações da 
Mostra, no dia 15.

A Profª Ms Maria Angela Fi-
gueiredo Tuma, da disciplina de 
Nutrição do curso de Educação 
Física, apresentou, na forma oral, 
os resultados do seu projeto de 
pesquisa Correlação da Obesidade 
e Hipertensão Arterial em escola-
res no XIV Congresso Brasileiro de 
Nutrologia e XV Conferência sobre 
Obesidade e Síndrome Metabólica 
realizado dias 15 e 16 de setem-
bro, no Maksoud Plaza Hotel, em 
São Paulo.

Os resultados da pesquisa tam-

O curso de Educação Física rea-
lizou dia 25 de setembro, em suas 
dependências, no Campus Sede 
das FIPA, a ofi cina pedagógica O 
espaço de brinquedo de sucata. 
Coordenada pela Profª Dirce Apa-
recida Gimeniz, a ofi cina reuniu 
alunos da Educação Física, 
Enfermagem e de Pedago-
gia do IMES/Fafi ca.

“A fabricação de brin-
quedos pedagógicos de 
sucata pode e deve con-
tribuir com a capacidade 
cria  va das crianças e de 
todas que par  cipam des-
ta a  vidade. A transfor-
mação de lixo que não é 
lixo em brinquedos é uma 

Professora apresenta resultados 
de projeto de pesquisa em congressos

Oficina pedagógica

bém foram apresentados, na forma 
de pôster, no VI Congresso Interna-
cional de Nutrição Clínica Funcional 
e V Congresso Brasileiro de Nutri-
ção Espor  va Funcional, realizados 
nos dias 17 e 18 de setembro, no 
Centro de Convenções Frei Caneca, 
em São Paulo. 

O Prof. Marcelo Veloso Heeren, 
a Técnica de Laboratório Janaína 
Rogante Huck e as alunas do grupo 
de pesquisa do 3º ano do curso, Eva 
Ta  ane Pereira e Jessica Bataia, fo-
ram colaboradores no projeto.

O curso de Educação Física, com 
apoio da CELT e da Secretaria Muni-
cipal de Educação, realizou dia 02 de 
outubro a  vidades voltadas para o 
público infan  l na Praça da Repúbli-
ca, das 8h00 às 12h00.

O evento comemorou o mês da 
criança, com inúmeras a  vidades – 
jogos, recreação, amarelinha, brinca-
deira com arcos, quebra cabeça, brin-
cadeiras e habilidade motora, dança, 
jogos de salão, pintura facial, a  vida-

Atividades na Praça comemoram
 o mês da criança

des com bola, biblioteca i  nerante, 
entre outras. Todas foram organiza-
das e monitoradas pelos alunos do 
curso de Educação Física e coordena-
das pelos professores especializados 
no trabalho com crianças.

Além de a  vidades recrea  vas, 
espor  vas e lúdicas, houve tam-
bém um espaço onde as crianças 
foram avaliadas para determinar a 
relação entre peso e altura, consi-
derando a idade.

forma lúdica de lazer e de trabalho 
ecológico”, disse Profª Dirce.

De acordo com ela, com sucata é 
possível montar brinquedos atraen-
tes e pedagógicos que poderão ser 
u  lizados nas diferentes áreas de 
ensino/aprendizagem da criança.
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Profª Maria Angela apresenta o projeto no Congresso de Nutrologia

Inúmeras a  vidades foram realizadas na praça
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HOMENAGEM Os professores dos cursos de Educação Física, Enfermagem 
e Medicina que estavam no Campus Sede das Faculdades Integradas Padre 
Albino foram homenageados no dia 15 de outrubro, Dia do Professor, com um 
bolo, a par  r das 10h00. O bolo para os professores do Campus I, dos cursos 
de Administração e Direito, foi servido às 19h00. Alunos montaram brinquedos atraentes e pedagógicos
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Os alunos fi zeram um espetáculo de nível
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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 Bolívia, 94 - Fone 3524-6500

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

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

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

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

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

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA 
E LENTES DE CONTATO

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

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

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA

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

OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586. - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacche  n
Rua 13 de Maio, 1.143.
Fone: 3522-4269

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua 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 Natal, 453. - Fone: 3521.7791

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA 
E ESTUDO DOS FLUXOS

•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645. - Fone: 3524 4006

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

REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valia   
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522.3870
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 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 Dr. Luis Ayusso, professor de 
Clínica Médica/Nefrologia do cur-
so de Medicina das Faculdades In-
tegradas Padre Albino (FIPA), par-
 cipou, no período de 11 a 15 de 

setembro, em Vitória (ES), do Con-
gresso Brasileiro de Nefrologia.

No congresso foi lançado o li-
vro Atualidades em Nefrologia 11, 
composto de 77 capítulos, sendo 
que o 24º capítulo, Chá Verde e o 
Rim, é de autoria do Dr. Luis Ayus-
so, com co-autoria dos acadêmi-
cos de medicina Vinícius Gu  errez 
Parise, Tiago Nogueira Spinosa e 
Felipe Ciconelli Peixoto, das FIPA, 

Professor da Medicina lança capítulo de
livro sobre chá verde e o rim

e Luis Ayusso Neto, da UNIMAR.
O Dr. Luis Ayusso também 

apresentou no congresso trabalho 
com o  tulo Fraturas ósseas em 
criança portadora de Hipercalciú-
ria e Osteoporose.

A convite da Associação Bra-
sileira de Nutrologia, o Dr. Luis 
Ayusso ministrou palestra no XIV 
Congresso Brasileiro de Nutrolo-
gia no dia 17 de setembro sobre o 
seu capítulo recém publicado. No 
dia 27 de outubro passado, a mes-
ma palestra foi ministrada na Fa-
culdade de Medicina de São José 
do Rio Preto.
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A nova Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes/CIPA 
do Hospital Padre Albino, gestão 
2010/2011, tomou posse no úl  -
mo dia 16 de julho. 

Os novos membros da CIPA 
indicados pelo empregador são 
Adriana Aparecida Bianchi Ta-
naka, Renata Aparecida Rocha 
Buga   , Andressa Alves Molina, 
Denise González Stellu    de Faria, 
Jeff erson Rodrigo Urbano Alves, 
Rodrigo Manzoni (efe  vos), Carlos 
Henrique Ornellas, Daniela Caroli-
na Leão Lopes, Maria de Lourdes 
dos Santos, Renata Pereira Guedes 

A Associação de Voluntários 
dos hospitais da Fundação Padre 
Albino/AVOFPA realizou no úl  mo 
dia 8 de outubro, na Pediatria do 
Hospital Padre Albino, uma con-
fraternização em comemoração ao 
Dia das Crianças, celebrado no dia 
12 de outubro.

A Associação de Voluntários 
dos hospitais da Fundação Padre 
Albino/ AVOFPA realizou nos me-
ses de setembro e outubro, no 
Garden Catanduva Shopping, uma 
exposição comemora  va com fo-
tos dos cinco anos de a  vidades 
desenvolvidas para 
os pacientes inter-
nados nos hospi-
tais Emílio Carlos e 
Padre Albino.

“A exposição 
integrou a progra-
mação da Semana 
Monsenhor Albino, 
realizada de 20 a 26 
de setembro, e gra-
ças a Deus foi um 

O comitê e as comissões de 
Humanização dos hospitais Padre 
Albino e Emílio Calos, em parce-
ria com o Serviço da Qualidade e 
o Departamento de Recursos Hu-
manos, reestruturou a campanha 
‘Funcionário do Mês’ com o obje-
 vo de melhorar a humanização 

hospitalar. 
Agora, os clientes internos e ex-

O Serviço Especializado em 
Segurança e Medicina do Traba-
lho da Fundação Padre Albino/
SESMT, em parceria com a Equipe 
Municipal de Combate ao Aedes 
aegyp  /EMCAa,  realizou no dia 
16 setembro, no Hospital Padre 
Albino, e 17 de setembro, no 
Hospital Emílio Carlos, um treina-
mento com os fun-
cionários indicados 
para compor a Bri-
gada da Dengue. 

Após receber as 
orientações e téc-
nicas con  nuas de 
prevenção, os co-
laboradores reali-
zaram uma vistoria 
pelas dependências 
dos hospitais para a 
iden  fi cação e eli-

Nova CIPA do Hospital Padre Albino

Confraternização na Pediatria

AVOFPA realiza exposição comemorativa

Hospitais homenageiam funcionáriosBrigada da Dengue 
Permanente nos hospitais

Vianna, Luis Fernando Colla Silva 
(suplentes).

Os integrantes eleitos são Da-
niela Cris  na Morelato, Alessan-
dra Aparecida Barbosa da Silva, 
Sebas  ão Laurindo, Esmerinda Ca-
vassana da Silva, Rosicler Dias Pe-
reira Maglio, Fá  ma Pinto Cajuela 
(efe  vos), Moisés Antonio Francis-
que   , Ana Daniela Santana Correa 
Fernandes, Elias Costa Silva, Luci-
mara Regina de Carvalho Arlindo 
(suplentes). 

Amanda Merlei Jacob e Cássia 
Regina Moreira Ferreira são as se-
cretárias.

A presidente da AVOFPA, Irmã 
Ana Maria Custódio, agradece a 
colaboração da Sra. Adriana Ber-
tolo Couto na doação das mesas e 
cadeiras infan  s e a todos que co-
laboraram. “Obrigada pela par  ci-
pação de todos, que Deus abençoe 
sempre”, diz.

sucesso”, explica a Irmã Ana Maria 
Custódio, presidente da AVOFPA. 

Mais informações sobre a 
AVOFPA e suas ações podem ser 
ob  das no Hospital Padre Albino, 
na rua Belém, 519, ou pelo telefo-
ne 17-3311.3034.

ternos podem conhecer o funcio-
nário homenageado de cada setor 
por meio de um quadro com foto 
e dados.

Periodicamente, as informa-
ções são trocadas pelas lideranças 
com base no desempenho do co-
laborador nas avaliações mensais 
que seguem a polí  ca de recursos 
humanos.

minação de locais favoráveis à 
proliferação do mosquito Aedes 
aegyp  , transmissor da Dengue, 
uma doença infecciosa febril agu-
da causada por um vírus.

A inicia  va é permanente. 
Sendo assim, periodicamente 
serão feitas novas vistorias pelas 
equipes, com o apoio do SESMT.

Exposição comemorou os 5 anos de a  vidades da AVOFPA

Equipes farão vistorias periódicas nos hospitais

Dr. Luís Ayusso ministra palestra no Congresso de Nutrologia
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JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO

O curso de Medicina das Fa-
culdades Integradas Padre Albino 
(FIPA) obteve dois prêmios nos 
Concursos de Mural e Vídeo da 
IFMSA Brazil. O julgamento foi 
feito durante a 38ª Assembleia 
Geral realizada no Campus Sede 

das FIPA, no Hospital Emílio Car-
los. Organizada pelo Comitê de 
Catanduva da en  dade, formado 
por alunos do curso de Medicina, 
par  ciparam das a  vidades, de 8 a 
12 de outubro, aproximadamente 
130 alunos de Medicina de 43 fa-
culdades de todo o País.

O concurso tem por fi nalidade 
premiar as melhores campanhas 
e projetos apresentados pelos vá-
rios comitês, sendo que as juízas 
foram as coordenadoras nacionais 

de projetos. Na categoria vídeo, o 
curso de Medicina das FIPA obte-
ve o terceiro lugar com o projeto 
Teddy Bear Hospital – Hospital 
do Ursinho e na categoria mural, 
como em anos anteriores, fi cou 
em primeiro lugar com a campa-
nha Aleitamento Materno. Nesta 
campanha os alunos u  lizaram 
uma vaca infl ável de aproxima-
damente dois metros e meio, na 
qual foram coladas fotos e alguns 
folhetos da campanha.

Nos quatro dias foram realiza-
dos workshops, sessões de presi-
dentes e dos comitês permanen-
tes e várias plenárias. Na noite do 
dia 09, a par  r das 20h00, o Dr. 
Adib Jatene, ex-ministro da Saú-
de, falou sobre Residência Mé-
dica. Durante mais de uma hora, 
Dr. Adib fez um histórico sobre o 

ensino da Medicina 
e sua evolução. Foi 
aplaudido de pé.

No úl  mo dia da 
Assembleia foram 
realizados treina-
mentos e capaci-
tações e a plenária 
de encerramento. 
Comitês an  gos e 
novos se pronun-
ciaram e todos se 

despediram com emoção.
O Comitê Organizador, for-

mado por 15 alunos da Medici-
na, disse que a experiência de 
sediar uma Assembléia Geral da 
IFMSA Brazil foi realmente mar-
cante. “Tudo saiu perfeitamente 
como planejado e no fi nal fomos 
extremamente elogiados. Todos 
se acomodaram mui  ssimo bem 
e as instalações e a estrutura do 
campus foram muito elogiadas. 
Disseram da vontade de ter uma 

área como a varanda 
da biblioteca para es-
tudar, ter classes tão 
confortáveis e bem 
equipadas e fi caram 
impressionados com o 
tamanho de nosso pré-
dio”, ressaltou.

O Comitê disse, ain-
da, que todos os alunos 
presentes se sen  ram 
em casa. “Reunimos 

Medicina recebe dois prêmios em 
concursos da IFMSA Brazil
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nossa família mais 
uma vez e, como 
num almoço de do-
mingo que durou 
cinco dias, conver-
samos, trabalha-
mos, discu  mos, 
rimos e no fi nal 
choramos. Houve 
quem disse nunca 
ter par  cipado de 
uma AG tão bem 
organizada, com 
comidas tão boas, e 
que sen  sse o espírito de família 
e união entre todos, sem que fos-
se preciso apontá-lo”. 

Por fi m, agradeceram. “Nos-
sa organização e nosso trabalho 
contaram muito com o apoio de 
nossos patrocinadores e, em es-
pecial, das FIPA, que nos permi  u 
usar suas estruturas para receber 
a família da IF. Agradecemos a to-
dos que nos apoiaram e deposita-
ram seus votos de confi ança em 
todos nós”.

Renato Guimarães, da Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora, 
disse que mesmo sendo esta a 
sua primeira AG, fi cou impressio-
nado com a organização. “Acredi-
to que organizar um evento des-
se porte não é tarefa fácil e que 
imprevistos sempre acontecem. 
A meu ver, eles (os organizado-
res) fi zeram o melhor. Parabéns!” 
Para Luis Felipe M. Laule  a, da 
FAMERP, “a Assembléia Geral é 
um ó  mo momento de encontrar 
outros estudantes de medicina 
do Brasil inteiro, num evento em 
que se discutem inúmeros assun-
tos de interesse dos 
futuros médicos e 
em que se determi-
nam pontos impor-
tantes da IFMSA-
-Brazil. Todo mundo 
fi ca cansado, mas 
vale a pena!”.

A IFMSA/Brazil 
(representante no 
Brasil da Federa-
ção Internacional 
de Associações de 
Estudantes de Me-
dicina) é respon-
sável por projetos 

e campanhas sociais nas áreas 
de saúde pública, reprodução e 
AIDS, educação médica e direitos 
humanos e paz. Esse trabalho é 
todo realizado voluntariamente 
por estudantes de medicina de 
faculdades no mundo inteiro. No 
Brasil são 43 faculdades afi liadas. 
Além desses trabalhos sociais, 
essa organização fi lantrópica 
também realiza intercâmbios uni 
e bilaterais entre os países a ela 
afi liados. Os intercâmbios são 
tanto na área clínica quanto na 
área de pesquisas médicas.

A cada ano a IFMSA/Brazil se 
reúne duas vezes (uma em abril 
e outra em outubro), quando são 
discu  das as campanhas e projetos 
realizados, os intercâmbios e os as-
suntos burocrá  cos de gerência e 
administração da ins  tuição.

Para a realização da assem-
bleia o comitê contou com o 
apoio de vários parceiros, sendo 
eles as FIPA, Ma  lat, Rádio Na  -
va, Indústrias Reunidas Colombo, 
Poloar, Trip Cat, Fidelidade, Tron, 
Livraria Santa Rita, Recorte, Im-
pacto Ticomia, Poty e Casa Doce.
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Alunos atentos ouvem palestra do Dr. Adib Jatene

Projeto Teddy Bear Hospital: premiado na categoria vídeo Mural vencedor da Medicina

Dr. Adib Jatene: palestra sobre Residência Médica

Um dos workshops realizados
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