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Fundação transfere curso de Educação Física 
para o campus sede das FIPA

 Desde o início deste mês de junho as aulas prá  cas do curso de 
Educação Física passaram a ser ministradas no Campus Sede das FIPA. 
Com isso, o curso deixa as dependências do Conjunto Espor  vo, onde 
estava desde a sua instalação, em 1973. Página 07.

Por intermédio da deputada estadual Beth Sahão (PT), o Recanto 
Monsenhor Albino receberá recursos no valor de R$ 30 mil, repassa-
dos pela Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social. 
Página 09.

Após acordo fi rmado com o SENAC e com a Governança do Resi-
dencial Anuar Pachá, os alunos do curso de Administração das FIPA 
prestarão consultoria em negócios aos moradores daquele bairro por 
intermédio da Faeca Júnior. Página 06.

O curso de Direito realizou de 9 a 11 de junho, no Campus I, a sua 
II Semana de Estudos Jurídicos. Na programação da Semana, quatro 
palestras, apresentação de trabalhos pelos alunos e lançamento da re-
vista Direito e Sociedade. Úl  ma página.

A Fundação Padre Albino, através do Colégio de Aplicação e em par-
ceria com a UNOPAR – Universidade Norte do Paraná, está oferecendo 
cursos de Pós-Graduação a Distância na área de Educação. Página 07.

O Bispo da Diocese de Catanduva, D. Otacílio Luziano da Silva, cele-
brou dia 27 de maio, no Laboratório de Anatomia das FIPA, a missa ao 
cadáver. Página 07.

SIPAT A Comissão In-
terna de Prevenção de 
Acidentes/CIPA do Hospi-
tal Emílio Carlos promo-
veu a XIV Semana Interna 
de Prevenção de Aciden-
tes do Trabalho/SIPAT. Gi-
nás  ca Laboral foi uma 
das palestras ministra-
das (foto). Página 08.

Recanto recebe verba por intermédio 
da deputada Beth Sahão

Após três volumes e avaliação na 8ª Reunião do Comitê Consul  vo 
da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Enfermagem, a revista CuidArte 
Enfermagem, do curso de Enfermagem das Faculdades Integradas Pa-
dre Albino, será incluída na base de dados BDENF/BIREME - Base de 
Dados em Enfermagem. Página 11.

Revista da Enfermagem será indexada 
na Biblioteca Virtual em Saúde

Alunos da Administração darão 
consultoria aos moradores do “Pachá”

Direito realiza II Semana 
de Estudos Jurídicos

Fundação oferece Pós-Graduação a 
Distância na área de Educação

Missa ao cadáver

As quadras construídas no Campus Sede para as aulas prá  cas do curso

D. Otacílio observa homenagem feita pelos alunos ao cadáver

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

A Fundação Padre Albino 
recebeu dia 11 de junho a visita 
do deputado estadual Fernando 
Capez (PSDB). Procurador de Jus-
 ça, ele proferiu, à noite, palestra 

de encerramento da II Semana 
de Estudos Jurídicos do curso de 
Direito das FIPA. Página 11.

Fundação recebe visita do 
deputado Fernando Capez

Dr. Geraldo Paiva fala sobre a Fundação ao 
deputado Fernando Capez

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Imprensa/FPAImprensa/FPA



Organizado em Catan-
duva em janeiro de 1998, 
o programa “Dr. Sara & 
Cura” atua há mais de 
uma década na Pediatria 
e na Unidade de Terapia 
de Queimados (UTQ) do 
Hospital Padre Albino le-
vando aos pacientes o 
“tratamento do riso e da 

descontração”.
O grupo, que cresce a cada dia, atualmente 

é composto por cerca de 30 voluntários de to-
das as faixas etárias. Por meio de jogos intera  -
vos, piadas, brincadeiras lúdicas e muitas cores, 
esses “terapeutas” se reúnem três vezes por 
semana, às quartas-feiras, sábados e domingos, 
nos leitos onde estão crianças internadas, em 
fase de tratamento, provocando nelas uma nova 
experiência de vida a fi m de uma recuperação 
sem dor, amenizando assim a preocupação e os 
medos em torno do ambiente hospitalar.

Hoje o “Dr. Sara & Cura” está presente no 
Hospital Padre Albino contabilizando mais de 30 
mil crianças atendidas.

Com certeza grande parte delas obteve boa 
recuperação graças ao trabalho dos voluntários 
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Eu sei, mas não devia!
Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 
A gente se acostuma a morar em apartamen-

tos de fundos e a não ter outra vista que não as 
janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se 
acostuma a não olhar para fora. E, porque não 
olha para fora, logo se acostuma a não abrir de 
todo as cor  nas. E, porque não abre as cor  nas, 
logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à 
medida que se acostuma, esquece o sol, esquece 
o ar, esquece a amplidão. 

A gente se acostuma a acordar de manhã so-
bressaltado porque está na hora. A tomar o café 
correndo porque está atrasado. A ler o jornal 
no ônibus porque não pode perder o tempo da 
viagem. A comer sanduíche porque não dá para 
almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A 
cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar 
cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. 

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler 
sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os 
mortos e que haja números para os mortos. E, 
aceitando os números, aceita não acreditar nas 
negociações de paz. E, não acreditando nas ne-
gociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, 
dos números, da longa duração. 

A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e 
ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para 
as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser 
ignorado quando precisava tanto ser visto. 

A gente se acostuma a pagar por tudo o que 
deseja e o de que necessita. E a lutar para ga-
nhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar me-
nos do que precisa. E a fazer fi la para pagar. E 
a pagar mais do que as coisas valem. E a saber 
que cada vez vai pagar mais. E a procurar mais 

trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter 
com que pagar nas fi las em que se cobra. 

A gente se acostuma a andar na rua e ver 
cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A 
ligar a televisão e assis  r a comerciais. A ir ao 
cinema e engolir publicidade. A ser ins  gado, 
conduzido, desnorteado, lançado na infi ndável 
catarata dos produtos. 

A gente se acostuma à poluição. Às salas fe-
chadas de ar condicionado e cheiro de cigarro. À 
luz ar  fi cial de ligeiro tremor. Ao choque que os 
olhos levam na luz natural. Às bactérias da água 
potável. À contaminação da água do mar. À lenta 
morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passa-
rinho, a não ter galo de madrugada, a temer a 
hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a 
não ter sequer uma planta.

A gente se acostuma a coisas demais, para não 
sofrer. Em doses pequenas, tentando não perce-
ber, vai afastando uma dor aqui, um ressen  men-
to ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, 
a gente senta na primeira fi la e torce um pouco o 
pescoço. Se a praia está contaminada, a gente mo-
lha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho 
está duro, a gente se consola pensando no fi m de 
semana. E se no fi m de semana não há muito o 
que fazer a gente vai dormir cedo e ainda fi ca sa  s-
feito porque tem sempre sono atrasado. 

A gente se acostuma para não se ralar na as-
pereza, para preservar a pele. Se acostuma para 
evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se 
de faca e baioneta, para poupar o peito. 

A gente se acostuma para poupar a vida. 
Que aos poucos se gasta, e que, de tanto acos-
tumar, se perde de si mesma.

desse bonito e notório programa.
À frente do grupo estão os “clowns” (ou 

“palhaços-médicos”, como eles mesmo se in  -
tulam), que se dedicam a inúmeras palhaçadas 
e brincadeiras das mais diver  das. Não só as 
crianças adoentadas caem no clima de descon-
tração; aqueles que os acompanham nos leitos, 
sejam seus pais, avós, médicos ou enfermeiros, 
não escondem a risada.

Há ainda uma unidade dentro do “Sara & 
Cura” formada por contadores de estórias. São 
jovens universitários, donas de casa, professo-
ras e aposentados que, usando a imaginação ou 
mesmo com o apoio de livros ilustrados, aguçam 
a imaginação das crianças com histórias e fábulas 
em uma viagem a um mundo de pura fantasia.

Patrocinado e coordenado pelos quatro Ro-
tary Clubs de Catanduva, o programa em nossa 
cidade deve ser visto como um exemplo a ser se-
guido, graças ao trabalho de caráter humanitá-
rio e, acima de tudo, voluntário desse grupo que 
ama a vida e que deseja o bem do seu próximo.

Tenho certeza que os 12 anos do Dr. Sara & Cura 
incen  varam muitos de nossos jovens a também se 
dedicarem a trabalhos voluntários. É exemplo de ci-
dadania, de dedicação e espelha, principalmente, a 
importância de se dedicar ao próximo.

Sara & Cura: um exemplo 
de amor ao próximo

Nelson Lopes Martins

Marina Colassanti
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Aniversários - JULHO
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

JUNHO / 2010

        Regiani Cris  na de Oliveira Avelino
25 – Antonio Faria da Silva
        Perside Valzacchi Fernandes
26 – Maria Aparecida de Souza Siqueira
        Maria Aparecida Parra
27 – Maria Helena Bertolo Camargo
        Maria Teodoro Borsato
28 – Aline Aparecida Simões de Souza
        Clébia Antonia Bucalon
         Jucilene Souza de Jesus
29 – Valdirene Aparecida de Sousa Dutra
30 – Izaias Mar  ns
        Jackeline de Oliveira Ferreira
31 – Sueli Pereira Damasceno

Hospital Emílio Carlos
01 – Mariele Rogero Azevedo
        Rosângela Cris  na Silvestre
02 – Gláucia Cris  na da Silva do Carmo
        Maria Izabel Os   Fermino
        Rosângela Aparecida Piovesan de Brito
03 – Lucinéia da Silva Velho
04 – Douglas André Gomes
06 – Célia Madalena Carleci Ferreira
        Dalva Alice Fabre do Carmo
        Eudinei do Espírito Santo
        Fabrícia de Cássia Presente
        Núbia Regina de Jesus Alfi eri da Silva
        Roseli Cavassani
07 – Eliane Silmara Zirondi
        Eva Barboza das Neves
        José Roberto Dermindo
        Maria Aparecida Nélson Bianchi
09 – Dóris Pereira Cabrera
        Ricardo Adriano Santaela
12 – Magaly Aparecida da Silva
13 – Alessandra Soares de Lima
        Lucas Henrique Franzini
        Regina de Grande
        Sandra Maria Teixeira
15 – Danieli Fabiana de Castro
20 – Andréa Cris  ane Dutra Campos
22 – Fabiano Zeferino Gonçalves
23 – Silvia Andréia Terrão Brizo  
25 – Gilberto Montovanelli
        Marcos Antonio Mar  m
27 – Aline de Cássia Rondão
        Jane Maria Garcia
        Thiago Ribeiro da Cruz Rodas
28 – Darci Ferreira da Silva
        Isabel de Fá  ma dos Santos Dias
29 – Claudenice dos Santos Rocha
         Elisabete Machado
         Ronaldo da Silva Costa

Coordenadoria Geral 
03 – Roberto Pizzi
09 – Elisandra Cris  na Stopa Leite
20 – Salvador José Izepan
25 – Ailton da Silva Lima
        Rodrigo José Inácio
        Ta  ane Kratu  

Hospital Padre Albino
01 – Camila Luzia Damiana Chiera  o
        Shirlei Matucho
04 – Patrícia de Carvalho Bertolo
05 – Maria Delci Gomes
06 – Izabel Cris  na Brachi Fava
        Vânia Aparecida Lazarini
07 – Eliane Lourdes Vieira
        Esmerinda Cavassana da Silva
08 – Celso Bernardi Neto
        Elizandra Regina Rorato
09 – Benedito de Cas  lho Carvalho
        Eliana Aparecida de Souza
        Zilda Aparecida Guimarães
10 – Débora Fernanda Meneguesi
        Jander Aparecido de Campos
11 – Flávio José da Silva
        Valdirene Aparecida Soares
12 – Ana Daniele Santana Correa Fernandes
        Priscila Barbosa Fontanelli
13 – Elisabeth Alves de Oliveira
        Solange de Fá  ma Benedicto da Silva
         Valdir Candido Dionisio
14 – Maria Helena de Lucena Silva
        Maria Soares de Moraes Fava
        Sandra Cavalieri
        Tânia da Cruz
15 – Maria Antonia Fragoso
17 – Jeruza da Penha Bernardes
        Márcia Cris  na Ruiz Pedroso
18 – Nataly Ferreira
        Dr. Sidney Ivo Gerlack Junior
        Sonia Cris  na de Bri  o Prescilio
19 – Marta Maria Alves de Souza Costa
        Nair da Silva Monte
20 – Antonio Donizete de Souza
        Bruna Paulino
        Thiago Anselmo Pendezza
21 -  Josiane Soares Gonçalves
        Sabina Perpétua Silvério Gallerani
22 – Maira Cris  na Mar  ns
23 – Adriana Mara Cardoso Baldaquini
        Luciana Walquiria Massola
        Tales Ronaldo Annanias Guize
24 – Adriana Vantaggia  o Rouxinol Orlando
        Jaice Regina Caserta

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

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

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000

30 – Edinéia Aparecida Leão Magalhães
        Josimar Antonio Ma  a
        Márcio Donizete Teodoro
31 – Osmar Cherubim Lereu

Recanto Monsenhor Albino
02 – Charlene Gomes Miguel Correa
12 – Maria Izabel Geraldi
17 – Irmã Anália Nunes
19 – Magali Manhane Coelho
21 – Angela Bonafe
31 – Lílian Karla Buniak Pinto

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Prof. João Alarcon Junior
02 – Marcos Roberto Pedroso
03 – Marisa Centurion Stuchi
        Paulo Antonio Gonçalves
        Paulo Sérgio das Neves
04 – Prof. Sérgio Rebelato
05 – Profª Paula Tomazini Basto
08 – Prof. Fernando Augusto Albuquerque Mourão
        Prof. Pedro Nechar Junior
11 – Prof. Alfeu Cornélio Accorsi Neto
12 – Prof. Luis Roberto Rissi
        Profª Maria José de Oliveira
        Prof. Paulo César Biagi
        Vera Lúcia de Oliveira
14 – Prof. Cláudio Penido Campos Junior
16 – Profª Maria Rita Braga
        Profª Simone Roque Mazoni
19 – Antonio Carlos Ganga
20 – Prof. Alberto Hamra
        Prof. Ricardo Alves de Oliveira
22 – Profª Márcia Alcântara Santos Cavazzana
23 – Prof. Antonio Carlos Arruda Souto
24 – Profª Eliana Gabas Stuchi Perez
25 – Profª Cibelle Rocha Abdo
        Profª Janaina Ornelas
26 – Débora Aparecida Arens
        Profª Ivana Mussi Gabriel
        Profª Sinara de Moraes Ponci 
27 – Rosinete Lopes da Silva
28 – Prof. Oswaldo Luiz Braga  o

Colégio de Aplicação
21 – Profª Rosimeire Aparecida Marques Rosa
        Carmelita Ap. da Costa
25 – Prof. Adilson Orsi
30 – Profª Thaiza Perez de Luca

Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino 
22 – Pe. Sylvio Fernando Ferreira
27 – Dr. Antonio Hercules
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JULHO - DATAS COMEMORATIVASJULHO - DATAS COMEMORATIVAS

02 – Dia do Hospital e do Bombeiro02 – Dia do Hospital e do Bombeiro
04 – Dia Internacional do Coopera  -04 – Dia Internacional do Coopera  -
vismovismo
08 – Dia do Panifi cador08 – Dia do Panifi cador
09 – Dia do Soldado Cons  tucionalista09 – Dia do Soldado Cons  tucionalista
10 – Dia Mundial da Lei, da Saúde 10 – Dia Mundial da Lei, da Saúde 
Ocular, da Pizza e do TrucoOcular, da Pizza e do Truco
11 – Dia Mundial da População11 – Dia Mundial da População
12 – Dia do Engenheiro Florestal12 – Dia do Engenheiro Florestal
13 – Dia do Engenheiro Sanitarista e 13 – Dia do Engenheiro Sanitarista e 
Mundial do RockMundial do Rock
14 – Dia Nacional do Enfermo, da Li-14 – Dia Nacional do Enfermo, da Li-
berdade de Pensamento e do Propa-berdade de Pensamento e do Propa-
gandista de Laboratóriogandista de Laboratório
15 – Dia do Comerciante15 – Dia do Comerciante

17 – Dia da Proteção de Florestas17 – Dia da Proteção de Florestas
18 – Dia Nacional do Trovador18 – Dia Nacional do Trovador
19 – Dia Nacional do Futebol e da Ca-19 – Dia Nacional do Futebol e da Ca-
ridaderidade
20 – Dia da Amizade e Panamericano 20 – Dia da Amizade e Panamericano 
do Engenheiro; aniversário da chega-do Engenheiro; aniversário da chega-
da do homem a Lua (1969)da do homem a Lua (1969)
23 – Dia do Guarda Rodoviário23 – Dia do Guarda Rodoviário
25 – Dia do Colono, do Escritor e do 25 – Dia do Colono, do Escritor e do 
MotoristaMotorista
26 – Dia dos Avós26 – Dia dos Avós
27 – Dia Nacional de Prevenção de 27 – Dia Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho, do Despa-Acidentes de Trabalho, do Despa-
chante e do Motociclistachante e do Motociclista
28 – Dia do Agricultor28 – Dia do Agricultor

O autor e conferencista Leo Busca-
glia, certa ocasião, falou de um concur-
so em que  nha sido convidado como 
jurado. O obje  vo era escolher a crian-
ça mais cuidadosa.

Eis alguns dos vencedores:
01- Um garoto de 4 anos  nha um 

vizinho idoso ao lado, cuja esposa havia 
falecido recentemente.  Ao vê-lo 
chorar, o menino foi para o quintal dele 
e simplesmente sentou-se em seu colo.

Quando a mãe perguntou a ele o que 
havia dito ao velhinho, ele respondeu:

- Nada. Só o ajudei a chorar.
02 - Os alunos da professora de primei-

ra série Debbie Moon estavam exami-
nando uma foto de família.

Uma das crianças da foto  nha os ca-
belos de cor bem diferente dos demais. 
Alguém logo sugeriu que essa criança 
 vesse sido adotada.

Logo uma menina falou:
- Sei tudo sobre adoção, porque eu 

fui adotada.
Logo outro aluno perguntou-lhe:
- O que signifi ca “ser adotado”?
- Signifi ca - disse a menina - que você 

cresceu no coração de sua mãe e não 
na barriga!

03 - Sempre que estou decepcionado 
com meu lugar na vida eu paro e penso 
no pequeno Jamie Sco  .

Jamie estava disputando um papel 
na peça da escola. Sua mãe me disse 
que  nha procurado preparar seu co-
ração, mas ela temia que ele não fosse 
escolhido.

No dia em que os papéis foram esco-

Machado de Assis
 

Abençoados os que possuem amigos, os que os têm sem pedir.
Porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende.
Amigo a gente sente!
 
Benditos os que sofrem por amigos, os que falam com o olhar.
Porque amigo não se cala, não ques  ona, nem se rende.
Amigo a gente entende!
 
Benditos os que guardam amigos, os que entregam o ombro para chorar.
Porque amigo sofre e chora.
Amigo não tem hora para consolar!
 
Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade ou te apontam a 
realidade.
Porque amigo é a direção.
Amigo é a base quando falta o chão!
 
Benditos sejam todos os amigos de raízes, verdadeiros.
Porque amigos são herdeiros da real sagacidade.
Amigo é a melhor cumplicidade!

 

Um homem, chegando em casa tarde 
do trabalho, cansado e irritado, encon-
trou o fi lho de 5 anos esperando por ele 
na porta. 

- Pai, posso fazer-lhe uma pergunta?
- O que é? - respondeu o homem.
- Pai, quanto você ganha em uma 

hora?
- Isso não é da sua conta. Por que você 

está perguntando uma coisa dessas?, 
disse o homem, agressivo.

- Eu só quero saber. Por favor me 
diga, quanto você ganha em uma 
hora?

- Se você quer saber, eu ganho R$ 50 
por hora.

O valor de R$ 25,00
- Ah!, o menino respondeu, com sua 

cabeça para baixo.
- Pai, pode me emprestar R$ 25,00?
O pai estava furioso. “Essa é a única 

razão pela qual você me perguntou isso? 
Pensa que é assim que você pode con-
seguir algum dinheiro para comprar um 
brinquedo ou algum outro disparate? 
Vá direto para o seu quarto e vá para a 
cama. Pense sobre o quanto você está 
sendo egoísta. Eu não trabalho dura-
mente todos os dias para tais infan  li-
dades.

O menino foi calado para o seu quarto 
e fechou a porta.

O homem sentou e começou a fi car 

ainda mais nervoso sobre as questões 
do menino.

- Como ele ousa fazer essas perguntas 
só para ganhar algum dinheiro?

Após cerca de uma hora, o homem 
 nha se acalmado e começou a pensar. 

Talvez houvesse algo que realmente pre-
cisava comprar com esses R$ 25,00 e ele 
realmente não pedia dinheiro com mui-
ta frequência. O homem foi para a porta 
do quarto do menino e abriu a porta. 

- Você está dormindo, meu fi lho? Ele 
perguntou.

- Não pai, estou acordado, respondeu 
o garoto.

- Eu es  ve pensando. Talvez eu tenha 
sido muito duro com você há pouco”, 
afi rmou o homem. Tive um longo dia e 
acabei descarregando em você. Aqui es-
tão os R$ 25 que você me pediu. 

O menino se levantou sorrindo. 
- Obrigado, pai, gritou. Então, chegan-

do ao seu travesseiro puxou alguns tro-
cados amassados.

O homem viu que o menino já  nha 

algum dinheiro e começou a se enfure-
cer novamente.

O menino lentamente contou o seu 
dinheiro e em seguida olhou para seu 
pai.

- Por que você quer mais dinheiro se 
você já  nha?, gruniu o pai.

- Porque eu não  nha o sufi ciente, 
mas agora eu tenho, respondeu o me-
nino.

- Papai, eu tenho R$ 50 agora. Posso 
comprar uma hora do seu tempo? Por 
favor, chegue em casa mais cedo ama-
nhã. Eu gostaria de jantar com você.

O pai fi cou destroçado. Colocou seus 
braços em torno de seu fi lho e pediu 
perdão.

Não devemos deixar o tempo escor-
regar através dos nossos dedos sem ter 
passado algum desse tempo com aque-
les que realmente importam para nós - 
os que estão perto de nossos corações.

Não se esqueça de compar  lhar es-
ses R$ 50 no valor do seu tempo com 
alguém que você ama.

A criança mais cuidadosa

Bons amigos

lhidos, eu fui com ela para buscá-lo na 
escola. Jamie correu para a mãe, com 
os olhos brilhando de orgulho e emo-
ção:

- Adivinha o que, mãe!
E disse aquelas palavras que con  nu-

ariam a ser uma lição para mim:
- Eu fui escolhido para bater palmas e 

espalhar a alegria!
04 - Conta uma testemunha ocular 

de Nova York.
Num frio dia de dezembro, alguns anos 

atrás, um rapazinho de cerca de 10 anos, 
descalço, estava em pé em frente a uma 
loja de sapatos, olhando a vitrine e tre-
mendo de frio.

Uma senhora se aproximou do rapaz 
e disse:

- Você está com pensamento tão pro-
fundo, olhando essa vitrine!

- Eu estava pedindo a Deus para me 
dar um par de sapatos - respondeu o 
garoto...

A senhora tomou-o pela mão, en-
trou na loja e pediu ao atendente para 
dar meia dúzia de pares de meias para 
o menino. Ela também perguntou se 
poderia conseguir-lhe uma bacia com 
água e uma toalha. 

O balconista rapidamente atendeu-a 
e ela levou o garoto para a parte detrás 
da loja e,  rando as luvas, se ajoelhou 
e lavou seus pés pequenos e secou-os 
com a toalha.

Nesse meio tempo, o empregado 
havia trazido as meias. Calçando-as nos 
pés do garoto, ela também comprou-
-lhe um par de sapatos.

Ela amarrou os outros 
pares de meias e entregou-
-lhe. Deu um tapinha ca-
rinhoso em sua cabeça e 
disse:

- Sem dúvida, vai ser 
mais confortável agora.

Como ela logo se virou 
para ir, o garoto segurou-
-lhe a mão, olhou seu rosto 
diretamente, com lágrimas 
nos olhos e perguntou:

- Você é a mulher de Deus?

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(    )
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Um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo sempre será um irmão.
   Benjamin Franklin

Lazer & Variedades

JUNHO / 2010

dar” você.
• No caixa eletrônico. Nunca use caixas 

eletrônicos à noite. Só use caixas em merca-
dos, shoppings e outros locais com seguranças 
e público.

• Parado no sinal. A faixa central é a mais 
segura, pois o bandido ataca pelas calçadas 
ou pelo canteiro central. As primeiras fi leiras 
são visadas para roubos de carro; as úl  mas, 
para furtos de objetos. Evite compras no sinal. 
Mesmo que o vendedor não seja ladrão, você 
se distrai, abre o vidro e se expõe. Se suspeitar 
de algo, fi que “colado” na lateral do carro à es-
querda, não deixando espaço para abordagens.

• Dirigindo. Ocorrendo uma “ba  dinha” 

atômica 
1946 - John Mauchly e John Eckert desenvol-

vem o primeiro computador eletrônico. 
1946 - Lançado o biquíni. 
1947 - O piloto americano de avião Charles 

Yeager quebra a barreira do som. 
1947 - O  sico britânico Dennis Gabor desen-

volve o princípio da holografi a.
1947 - Uma equipe de pesquisas do Bell La-

boratories, dos Estados Unidos, cria o transistor. 
1948 - Surge nos EUA a tecnologia de TV a cabo.

• Abastecendo no posto. Evite ir à noite. 
Observe, antes de entrar, se há movimentação 
estranha, como funcionários parados e nervo-
sos. Se desconfi ar de algo, não entre.

• No estacionamento. O carro não deve 
conter adesivos que iden  fi quem onde você 
mora, trabalha, estuda ou faz ginás  ca. Nunca 
fi que dentro do carro estacionado. Ao entrar 
no veículo, dê a par  da e só então ponha o 
cinto, ajuste o rádio, etc. Nunca se aproxime 
se surpreender alguém mexendo no seu car-
ro. Se, ao retornar ao carro, você observar 
um “defeito” que impeça o motor de funcio-
nar, chame o socorro de sua confi ança, pois 
alguém pode ter criado o “defeito” para “aju-

1940 - Descoberto o fator Rh do sangue. 
1942 - O  sico italiano Enrico Fermi produz a 

primeira reação nuclear em cadeia. 
1942 - Jacques Cousteau livra os mergulha-

dores do velho escafandro com a invenção de 
um equipamento de respiração preso às costas.

1942 - Descobertas as propriedades alucinó-
genas do ácido lisérgico die  lamida, conhecido 
por suas iniciais, LCD. 

1943 - Willem Kolff  cria a máquina de diálise. 
1945 - Primeira explosão de uma bomba 

Dicas de segurança

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA

O que é a aurora boreal, onde e quando ela acontece?
A aurora boreal é um fenômeno luminoso que acontece no pólo norte. Ela ocorre quando 

par  culas carregadas eletricamente, como elétrons, são emanadas do Sol. Ao chegar na Terra, 
elas são guiadas pelo campo magné  co até os pólos, originando tal fenômeno. Quanto maior a 
a  vidade solar mais intensas são as auroras. Vale ressaltar que elas só ocorrem nos pólos (a do 
pólo sul se chama aurora austral) e acima da atmosfera terrestre, a cerca de 60 km de al  tude.

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

• Para re  rar mais facilmente a pele da be-
terraba, re  re-a da água fervente e mer-
gulhe imediatamente num recipiente com 
água fria.
• Se você não tem pedra de afi ar ou afi ador, 
use a base de uma caneca de cerâmica. Pas-
se a faca com fi rmeza e cuidado. Repita o 
movimento várias vezes na mesma direção.
• As claras dos ovos muitas vezes são des-
perdiçadas quando precisamos só da gema. 
Para não jogá-las fora e conservá-las por 
mais tempo, coloque cada clara em um reci-
piente individual das formas de gelo, depois 
cubra a forma de gelo com um plás  co ade-
rente. Assim as claras vão durar muito mais.
• Para descascar os ovos cozidos mais facil-
mente,  re-os da água quente e coloque-os 

CURIOSIDADE

imediatamente na água fria. Quebre então 
as cascas e role os ovos entre as mãos come-
çando pela parte mais larga até soltar toda 
a casca.
• O segredo para os tomates amadurecerem 
com um colorido mais rico e com a polpa mais 
saborosa e suculenta é deixá-los no escuro. 
Os tomates, quando deixados à luz solar, fi -
cam esbranquiçados e massudos. Por isso, 
é aconselhável colocá-los dentro de um ar-
mário embrulhados em um papel grosso até 
amadurecerem. Quando es  verem maduros, 
conserve-os em geladeira, re  rando-os só na 
hora de usar.
• Para tornar a cebola mais diges  va deixe-a 
de molho, com casca, por uns minutos antes 
de usá-la.

Ingredientes
1 ½ xícara (chá) de ervilha seca
4 colheres (sopa) de cebola picada
4 dentes de alho picado
2 colheres (sopa) de óleo
400 gramas de pés de galinha
água sufi ciente
½ xícara (chá) de trigo para quibe
2 xícaras (chá) de abóbora picada
½ colher (sopa) de alecrim
2 xícaras (chá) de serralha picada
sal à gosto

Modo de fazer
Doure a cebola e o alho no óleo. Acrescen-

te os pés de galinha limpos, a água e deixe 
cozinhar até desmanchar. Desosse os pés 
de galinha, bata no liquidifi cador, coe e leve 
ao fogo. Se necessário, acrescente mais 
água. Junte o trigo, a abóbora e cozinhe até 
fi carem macios. Acrescente o alecrim e, por 
úl  mo, a serralha e o sal. Deixe levantar fer-
vura. Sirva quente.

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

Sopa proteicaSopa proteica

Invenções e descobertas do século XX

leve na traseira do seu carro, observe pelo 
retrovisor as pessoas que estão no veículo de 
trás. Se desconfi ar, não pare. Sinalize para que 
o motorista siga até um lugar movimentado. 
Se a intenção era assaltar, a pessoa não vai se-
guir. Se isso ocorrer à noite, não pare. Por mais 
desumano que pareça, não pare para ajudar 
alguém à noite em locais de pouco movimen-
to. Telefone para 190 e informe o local onde 
está a pessoa que necessita de ajuda. Não 
deixe de ajudar, mas não pare. Ao passar por 
lombada, verifi que, antes de reduzir a marcha, 
se há pessoas estranhas e deixe distância sufi -
ciente do veículo à frente para poder desviar 
caso ele pare para bloquear o seu caminho.
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Trabalho será feito em parceria com o SENAC e Governança do bairro

Alunos da Administração darão consultoria 
aos moradores do Residencial “Anuar Pachá”

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino criaram o Portal do 
Egresso, via de comunicação dos 
ex-alunos com a comunidade aca-
dêmica.

As colaborações dos egressos 
sobre conquistas pessoais, even-
tos de turmas e outras notas, com 
textos e fotos, podem ser enviadas 

Dia 31 de maio, na comemo-
ração do Dia Internacional de 
Combate ao Tabaco, os cursos de 
Enfermagem e Medicina das FIPA, 
em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, realizaram uma 
a  vidade na Praça da República, 
das 8h00 às 12h00.

As Ligas de Medicina de Famí-
lia, de Clínica Médica e de Cirurgia 
Vascular fi zeram exames de fun-
ção respiratória, distribuiram fo-
lhetos de alerta e com orientações 
sobre o assunto e um ques  onário 

Os alunos do 2º ano A, B e C 
do curso de Administração realiza-
ram dia 09 de junho o 5º Encontro 
sobre Micro e Pequenas Empre-
sas, com a par  cipação de mais de 
150 pessoas entre alunos e públi-
co de interesse.

Os alunos do 2° ano Jessica 
Adorno, Estevam Franco Mar  m e 
Jessica Pancionato apresentaram 
uma pesquisa aplicada nas micro 
e pequenas empresas de Catandu-
va e região, com o apoio da ACE 
Catanduva, iden  fi cando as ferra-
mentas digitais mais u  lizadas e 

Os alunos do curso de Admi-
nistração das FIPA deverão apre-
sentar, de 25 de setembro a 20 
de novembro próximo, mediante 
banca com a presença de profes-
sores orientadores e examinado-
res, seus trabalhos visando a con-
clusão das a  vidades de Estágio. 
O relatório fi nal do Trabalho de 
Conclusão de Estágio é compo-
nente curricular obrigatório no 

Os alunos do 3º ano do curso 
de Administração promoveram 
dias 8, 11 e 15 de junho, das 19h30 
às 22h00, o XI Seminário sobre 
Administração Pública, com apre-

Portal do Egresso

Medicina e Enfermagem alertam e 
orientam no Dia Internacional de 

Combate ao Tabaco

5º Encontro de Micro e Pequenas Empresas 
discute o uso de ferramentas digitais

Definido período de apresentação 
dos trabalhos de conclusão de 

Estágio do curso de Administração

Seminário sobre Administração Pública

através do e-mail fi pa.atendimen-
to@fi pa.com.br O portal do egres-
so pode ser acessado através do 
endereço www.fundacaopadreal-
bino.org.br/facfi pa/egressos

A primeira colaboração para o  
portal foi do Dr. Evandro Félix, ex-
-aluno da então FAMECA, forma-
do em 1997.

para medir o grau de dependência 
química ao tabaco na população.

O pneumologista Renato Mac-
chione, professor das FIPA e coor-
denador da a  vidade, informou 
que neste ano de 2010 a campa-
nha alertou sobre os male  cios do 
tabaco, principalmente nas mu-
lheres. “O número de mulheres 
portadoras de enfi zema, câncer 
de pulmão, doenças cardiocircu-
latórias, infarto e amputação de 
membros tem aumentado”, jus  -
fi ca ele.

a seguir o Sr. Vilson José da Silva, 
Consultor do Sebrae na área con-
tábil, falou sobre as Ferramentas 
Digitais (internet, redes sociais, 
nota fi scal eletrônica, comércio 
eletrônico, home bank, entre ou-
tras), disponíveis para as micro e 
pequenas empresas e suas vanta-
gens e desvantagens.

A organização do Encontro foi 
dos alunos do 2º ano, com coor-
denação da Faeca Junior – Empre-
sa de Consultoria e orientação dos 
professores Cleber Peres e Paulo 
Roberto Vieira Marques.

curso de Administração das FIPA.
Os trabalhos estão sendo de-

senvolvidos sob orientação de 
professores das áreas profi ssio-
nalizantes, ou seja, Tecnologia da 
Informação, Recursos Humanos, 
Marke  ng, Teorias da Adminis-
tração, Administração de Produ-
ção, Administração de Materiais e 
Administração Financeira e Orça-
mentária.

sentação das entrevistas realizadas 
com Administradores Públicos.

Os temas das entrevistas fo-
ram Impessoalidade, Moralidade, 
Publicidade e Legalidade.

Os alunos do curso de Admi-
nistração das FIPA são os mais 
novos parceiros da rede de mora-
dores do Residencial Anuar Pachá.

 Após um acordo fi rmado com 
o SENAC e com a Governança do 
bairro, os alunos prestarão consul-
toria em negócios aos empreen-
dedores por intermédio da Faeca 
Júnior, uma associação civil, sem 
fi ns lucra  vos, cons  tuída por 
alunos do curso de Administração 
que presta serviços e desenvolve 
projetos para empresas, en  da-
des e sociedade em geral nas suas 

áreas de atuação, sob a supervi-
são do Prof. Paulo Roberto Vieira 
Marques.

Além do auxílio aos empre-
endedores, também haverá uma 
consultoria voltada para gestão 
do orçamento domés  co, na qual 
qualquer morador do bairro irá 
aprender a administrar seus ren-
dimentos de forma que o dinheiro 
dure até o fi nal do mês. Qualquer 
pessoa será atendida, indepen-
dente de ser ou não fi liada à As-
sociação. 

“O obje  vo da parceria é for-

Alunos apresentaram pesquisa feita nas empresas

DivulgaçãoDivulgação

talecer a vocação empreendedora 
do bairro, que foi descoberta em 
julho de 2009 após o Diagnós  co 
Par  cipa  vo realizado pela Gover-
nança do Pachá, que se confi gura 
como uma das etapas do Desen-
volvimento Local implantado pelo 
SENAC”, informa o Coordenador 
do curso de Administração, Prof. 
Joacyr Vargas.

Para que este trabalho seja 
realizado os integrantes da Faeca 
Júnior e da Governança receberam 
um treinamento especial nos dias 
12 e 19, das 8h00 às 17h00, no 

Campus 1 das FIPA, na Rua Semi-
nário, 281, em Catanduva.

CURSO
A Faeca Júnior, através do Prof. 

Ms José Marcos Paula Theodoro, 
ministrou o curso Formação de 
preço de venda, com grande par-
 cipação de alunos.

Normalmente o público alvo 
dos cursos tem sido os estudantes 
do curso de Administração, mas 
agora a Faeca Júnior pretende 
abrir vagas para pessoas interes-
sadas da comunidade.
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Fundação transfere curso de Educação 
Física para o campus sede das FIPA

A Fundação Padre Albino enca-
minhou o  cio ao Prefeito Dr. Afon-
so Macchione Neto comunicando 
que o curso de Educação Física das 
Faculdades Integradas Padre Albi-
no (FIPA) desde o dia 30 de maio 
não ocupa mais as instalações do 
Conjunto Espor  vo.

Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, 
presidente da Diretoria Adminis-
tra  va da Fundação, informou que 
as aulas prá  cas passaram a ser 
ministradas no Campus Sede das 
FIPA. As aulas teóricas do curso já 
são ministradas naquele local des-
de abril de 2008.

O Bispo da Diocese de Catan-
duva, D. Otacílio Luziano da Silva, 
celebrou na manhã do dia 27 de 
maio, no Laboratório de Anatomia 
das Faculdades Integradas Padre 
Albino, a missa ao cadáver.

A missa, realizada anualmen-
te pelas disciplinas de Anatomia e 
Histologia do curso de Medicina, e 
concelebrada pelo Pe. Rosinei Pes-
sini, contou com a par  cipação dos 
alunos dos primeiros anos dos cur-
sos de Educação Física, Enferma-
gem e Medicina e foi coordenada 
pelos professores Neder Abdo e Ci-
belle Rocha Abdo. Também par  ci-
param o Diretor Geral das FIPA, Dr. 

O Núcleo de Apoio ao Estudante 
(NAE) das FIPA promoveu dias 12 e 
19  de junho, respec  vamente para 
alunos dos cursos de Administração 
e Direito, no Campus I, e Educação 
Física, Enfermagem e Medicina, no 
Campus Sede, um curso de Finanças 

O curso de Enfermagem come-
morou dias 10 e 11 de junho, no 
Campus Sede, a Semana do Meio 
Ambiente com duas palestras e 
entrega de mudas de árvores.

No dia 10, às 10h00, houve a 
palestra Biodiversidade e Desen-
volvimento Sustentável, por Sérgio 
Henrique Rezende Crivelaro, Mes-
tre em Geografi a 
pela Universidade 
Estadual de Cam-
pinas/UNICAMP e 
Assessor da Secre-
taria Municipal do 
Meio Ambiente 
de Novo Horizon-
te. Às 11h00 os 
alunos da 1ª série 
entregaram mu-
das de árvores ur-
banas aos demais 
alunos.

A Fundação Padre Albino, atra-
vés do Colégio de Aplicação e em 
parceria com a UNOPAR – Universi-
dade Norte do Paraná, está ofere-
cendo cursos de Pós-Graduação a 
Distância na área de Educação.

De acordo com a Profª Tânia 
Mazinini Pimentel, diretora do Co-
légio, os cursos são Gestão e Orga-
nização da Escola e Psicopedagogia 
Ins  tucional, ambos com duração 
de 15 meses. As inscrições podem 
ser feitas pelo site www.unoparvir-
tual.com.br ou na secretaria do Co-
légio de Aplicação até 14 de agosto 

Bispo de Catanduva celebra 
missa ao cadáver

NAE promove curso de 
Finanças Pessoais

Enfermagem comemora a 
Semana do Meio Ambiente

Fundação oferece Pós-Graduação a 
Distância na área de Educação

Nelson Jimenes, a Coordenadora 
Pedagógica, Profª Dulce Vendrus-
colo, os Coordenadores dos três 
cursos, professores e funcionários.

Prof. Neder Abdo, idealizador 
da missa, explicou que ela aconte-
ce numa época em que os alunos 
já estão familiarizados com os ins-
trumentos de ensino dos cursos 
e mais conscientes das questões 
que envolvem vida e morte. “A 
missa obje  va a refl exão sobre os 
valores espirituais e de reverência 
àqueles, esquecidos pela socieda-
de em vida, que servem seus cor-
pos como campo de estudos para 
os estudantes”, disse.

pessoais – Conceito e aplicabilidade 
da gestão fi nanceira.

Gratuito, o curso, com 40 va-
gas, foi ministrado pelo Prof. Mar-
cos Venício Braz de Assis, Adminis-
trador de Empresas e Especialista 
em Finanças, das 8h00 às 12h00.

 No dia 11, às 21h00, o tema 
foi Gestão ambiental como ferra-
menta no controle dos impactos 
ambientais, por Daniel Zupirolli, 
Biólogo e Mestrando em trata-
mento anaeróbio de resíduos or-
gânicos pela UNESP/Jabo  cabal e 
professor de Biologia em escolas 
de Catanduva.

próximo.
As aulas terão início dia 04/09, 

quinzenalmente, aos sábados, das 
8h00 às 11h45. Haverá uma pa-
lestra explica  va para cada curso: 
24/07 – Gestão e Organização da 
Escola e 07/08 – Psicopedagogia 
Ins  tucional.

Mais informações no Colégio 
de Aplicação, na rua Monte Apra-
zível, 297, Vila Guzzo, fone (17) 
3522.4177, em Catanduva. O pólo 
reserva o direito de não abrir tur-
mas se não houver o número míni-
mo de inscritos.

As instalações do curso de Edu-
cação Física no campus sede das 
FIPA contam com salas de aula, 
biblioteca, sala de ginás  ca, sala 
de musculação, sala de múl  plo 
uso, ves  ários, laboratórios de in-
formá  ca, laboratório de fi siologia 
do exercício, quadras, de 33 x 21 m 

cada, com dreno de água pluvial, 
rede de proteção e arquibancada, 
para uma delas, e demais instala-
ções do campus sede, como can  -
na e restaurante. 

O curso de Educação Física ocu-
pou as instalações do Conjunto Espor-
 vo desde a sua instalação, em 1973.

D. Otacílio e Pe. Rosinei celebraram a missa ao cadáver

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Sérgio Crivelaro falou sobre Biodiversidade

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Após a palestra, alunos da 1ª série entregaram mudas de árvores urbanas

Imprensa/FPAImprensa/FPA
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A enfermeira responsável pelo 
Serviço da Qualidade dos Hospitais 
Emílio Carlos e Padre Albino, Adria-
na Bianchi Tanaka, foi aprovada no 
mês de junho como auditora ofi -

O Serviço de Educação Con  -
nuada da Fundação Padre Albino 
orientou os colaboradores sobre a 
qualidade nos serviços prestados e 
os custos administra  vos.

Nos dias 17, 18, 19, 20 e 21/05, a 
enfermeira responsável pelo Serviço 
de Educação Con  nuada, Andressa 

A Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes/CIPA do Hospital Emílio 
Carlos promoveu, nos dias 25 e 26 de 
maio, a XIV Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes do Trabalho/SIPAT. 

No primeiro dia do evento, a 
docente do curso de Enfermagem 
das FIPA, Denise Gonzales Stellu    
de Faria, ministrou a palestra Parto 
Humanizado. Já o educador  sico 
Américo Riccardi Vaccari Lourenço 
abordou o tema Ginás  ca Laboral.

A Coordenadora do Serviço de 

O Setor de Recursos Humanos 
da Fundação Padre Albino realizou 
o treinamento Mo  vação e Auto-
es  ma. O curso foi elaborado e 
ministrado pela empresa Support 
Assessoria Empresarial através de 
Sílvio Flório e Alex Passos.

De acordo com a gerente de Re-
cursos Humanos, Cris  ane Valéria 
da Silva Procópio de Oliveira, ainda 
esse ano os colaboradores devem 
par  cipar de outros treinamentos. 
“Estamos sempre buscando novas 
capacitações. Desta forma, atende-
mos as necessidades da ins  tuição e 

Auditora oficial do CQH

Qualidade é tema de aula 
da Educação Continuada

Emílio Carlos realiza XIV SIPAT

Fundação investe na capacitação profissional

cial do Programa de Compromisso 
com a Qualidade Hospitalar/CQH, 
man  do pela Associação Paulista 
de Medicina/APM.

De acordo com Adriana, o pro-
cesso de seleção é composto por 
um curso teórico e avaliações de 
hospitais como treinee. “Par  ci-
pei das aulas em 2008 e, em 2009, 
avaliei três hospitais na Grande 
São Paulo e micro região”, conta.

Com a profi ssional como ava-
liadora, os hospitais da Fundação 
disponibilizarão a colaboradora 
para trabalhos junto ao Programa 
e, consequentemente, pontuarão 
posi  vamente perante o CQH, 
cumprindo o quesito de trabalho 
voluntário.

Molina, falou sobre a importância 
da atenção com os detalhes para um 
atendimento com qualidade.

Os treinamentos da Educação 
Con  nuada são realizados mensal-
mente, conforme as necessidades 
dos setores e o interesse dos fun-
cionários.

Enfermagem do Hospital Emílio Car-
los, Silvia Terrão Brizo   , apresentou 
o trabalho realizado pela Comissão 
de Órgãos e Tecidos e orientou os 
par  cipantes da Semana sobre a 
doação de órgãos, no dia 26.  A pa-
lestra A beleza do desenvolvimento 
humano da concepção ao nasci-
mento, ministrada pela Drª Ana Pau-
la Girol, encerrou a programação.

A organização sorteou brindes 
entre os colaboradores par  cipan-
tes e realizou intervenções. 

auxiliamos também na conscien  za-
ção sobre a importância do autode-
senvolvimento profi ssional”, diz.

Cria  vidade, responsabilidade, 
organização e disposição foram 
alguns dos temas abordados du-
rante as aulas. Os par  cipantes 
puderam expor as suas opiniões 
por meio de diferentes dinâmicas. 
Além disso, Alex Passos interpre-
tou o personagem Dr. Mo  vação e 
entreteve os presentes.

Especialista
A Gerente de Recursos Huma-

nos da Fundação, Cris  a-
ne de Oliveira, concluiu o 
curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu em Adminis-
tração, na área de con-
centração MBA Execu  vo 
em Recursos Humanos, 
obtendo o  tulo de Espe-
cialista.

O curso foi feito junto 
ao Centro Universitário 
de Rio Preto/Unirp.

Os profi ssionais da Unidade de 
Tratamento de Queimados/UTQ do 
Hospital Padre Albino, integrantes da 
Liga de Cirurgia Plás  ca do curso de 
Medicina das Faculdades Integradas 
Padre Albino/FIPA e alunos do Cetec 
orientaram a população que passou 
pelo Garden Catanduva Shopping, 
dia 5 de junho, sobre os cuidados e a 
prevenção de queimaduras.

Segundo a enfermeira respon-
sável pela Unidade de Tratamento 
de Queimados, Ana Lúcia dos San-

 População é orientada sobre queimaduras
tos Guerreiro, a prevenção é funda-
mental. “Além de comemora  va ao 
dia 6 junho, data Nacional do Quei-
mado, a ação foi um alerta para a 
população, pois muitas pessoas se 
queimam com álcool, churrasquei-
ras e fogos de ar   cio”, comenta.

Os profi ssionais distribuíram 
folhetos educa  vos e deram infor-
mações sobre o que é uma quei-
madura, os cuidados e principal-
mente a prevenção.

Ana Lúcia ressalta que a inci-

dência de queimaduras 
domés  cas é maior com 
crianças e idosos. “A po-
pulação deve ter cuidado 
com os acidentes domés-
 cos e caso a queimadu-

ra ocorra, a orientação 
é que a pessoa procure 
rapidamente a Unidade 
Básica de Saúde e se a 
queimadura for numa 
área extensa do corpo, o 
hospital”, recomenda. 

Na a  vidade foram distribuídos folhetos educa  vos, 
com informações

Enfª Adriana: auditora de programa da APM

Dr. Mo  vação entreteve os par  cipantes do treinamento

DivulgaçãoDivulgação

Comunicação/HPAComunicação/HPA

A Associação de Voluntários 
dos hospitais da Fundação Padre 
Albino/AVOFPA agradece a comu-
nidade pelo leite, chocolate em 
pó, fubá, milho de pipoca e doces 
 picos doados para o ‘Arraial Juni-

no’ dos pacientes.
 “Que Deus abençoe os volun-

tários de Urupês do grupo Guafu-
pa, Marcos Tadeu, da Class Farma, 
Renato Pelisson e todos que nos 

Setores dos hospitais têm festa junina
ajudaram”, pede a Irmã Ana Maria 
Custódio, presidente da AVOFPA.

Nos dias 8 e 9 de junho, a con-
fraternização aconteceu na Hemo-
diálise do Hospital Padre Albino. 
No dia 10 de junho, os pacientes 
e acompanhantes da Pediatria par-
 ciparam das fes  vidades juninas. 

Os pacientes da Psiquiatria do hos-
pital Emílio Carlos comemoraram 
o mês junino no dia 16 de junho. 

E no dia 17 de junho o 
Setor de Quimioterapia 
esteve em festa.

A ação foi organizada 
pela AVOFPA em parceria 
com o Comitê de Humani-
zação dos hospitais. Mais 
informações sobre a AVO-
FPA no Hospital Padre Albi-
no, Rua Belém, 519, ou pelo 
telefone 17 – 3311.3034.Festa Junina na Hemodiálise

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA
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  O Recanto Monsenhor Albino, com recursos da Fundação Padre Al-
bino e doações, está reformando a sua praça interna.

 De acordo com Irmã Anália Nunes, Supervisora do Recanto, a re-
forma é necessária para que a praça atenda melhor aos idosos, já que 
muitas a  vidades são realizadas naquele local. “A an  ga praça  nha mui-
tos buracos, poucos bancos e as raízes das árvores estavam salientes e 
traziam riscos”, completa ela.

A praça contará com novos bancos, uma gruta e paisagismo e agora com 
melhores condições para aproveitamento dos idosos, ressalta Irmã Anália.

 COPA DO MUNDO 
Os idosos do Recanto estão assis  ndo os jogos da Copa do Mundo à 

caráter junto com os profi ssionais na Sala de Vídeo e Eventos do Recanto.
Bandeiras, cornetas e faixas para a cabeça foram compradas e nos 

jogos do Brasil os idosos  veram os rostos pintados de verde e amarelo. 
Alguns idosos, no clima da Copa, decoraram seus quartos com bandeiras.

Recanto reforma sua praça

A Coopera  va de 
Crédito Rural - Credici-
trus, através do FISC - 
Fundo de Inves  men-
to Social e Cultural, fez 
a doação de 40 cober-
tores para o Recanto 
Monsenhor Albino.

Irmã Anália Nunes 
agradeceu a doação, 
que será muito ú  l 
para os idosos de am-
bos os sexos atendi-
dos pelo Recanto.

O Prof. Antonio Lourival Lou-
renço, Coordenador do curso de 
Educação Física das FIPA, par  ci-
pou dia 19, em São Paulo, do En-
contro de Dirigentes de Escolas de 
Educação Física do Estado de São 
Paulo. A reunião, realizada na sede 
do Conselho de Dirigentes, das 
9h00 às 16h00, teve a par  cipação 
do Ministro do Esporte Orlando 
Silva.

De acordo com o Prof. Antonio 
Lourenço, além de abordar as ações 
e projetos do Ministério do Esporte 
envolvendo os profi ssionais de Edu-
cação Física e ins  tuições formado-
ras, o Ministro apresentou também 
os principais destaques do Plano 
Decenal para o Esporte, recente-
mente aprovado na III Conferência 

Todas as quartas-feiras, às 
15h00, são exibidos fi lmes an  gos 
aos idosos na Sala de Vídeo e Even-
tos do Recanto Monsenhor Albino.

As sessões fazem parte do Projeto 
Quarta Cine Show, organizado pelos 
setores de Terapia Ocupacional e Psi-

Doação de cobertores

Coordenador do curso de Educação 
Física participa de reunião de 

dirigentes de escolas em São Paulo

Projeto Quarta Cine Show

O Presidente da Diretoria Ad-
ministra  va da Fundação, Dr. Ge-
raldo Paiva de Oliveira, assinou 
na manhã do dia 12 de junho, no 
escritório central da deputada 
estadual Beth Sahão (PT), em Ca-
tanduva, convênio que benefi cia 
o Recanto Monsenhor Albino. 

O Recanto receberá recursos 
no valor de R$ 30 mil, repassa-

Recanto recebe verba por intermédio 
da deputada Beth Sahão

dos pela Secretaria de Estado de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social, que serão u  lizados para 
aquisição de uma lavadora indus-
trial de roupas. 

14 en  dades de Catanduva e 
região assinaram convênio para re-
ceber repasse de recursos. O total re-
passado por intermédio da deputada 
Beth Sahão foi de R$ 430 mil.

Nacional do Esporte, notadamente 
as ações e metas defi nidas na linha 
temá  ca “Formação e Valorização 
Profi ssional”.

Lourenço informou ainda que 
também par  cipou da reunião a 
Profª Drª Iguatemy M. de Lucena 
Mar  ns, Diretora de Avaliação da 
Educação Superior do INEP/MEC no 
período 2008/2010, e designada 
para compor a Comissão Assessora 
de Avaliação da Área de Educação 
Física para o Enade/2010.

Os outros temas da reunião 
foram a) discussão de propostas 
de Orientações e Conteúdos para 
a Formação Profi ssional para os 
cursos de Educação Física; b) Agen-
damento de Encontros para o 2º 
semestre.

DivulgaçãoDivulgação

A nova praça contará com uma gruta (ao fundo)

Irmã Anália, idosas e os cobertores doados

cologia do Recanto, e visa trabalhar a 
mo  vação e o sen  mento de alegria 
e de recordação, quando eles eram jo-
vens e frequentavam os cinemas.

Os fi lmes mais exibidos e que os 
idosos mais gostam e pedem são os 
do Mazzaropi.

Filme do Mazzaropi é o favorito dos idosos

Toda semana as idosas 
do Recanto Monsenhor 
Albino têm as unhas cor-
tadas e pintadas.

A Supervisão do Recan-
to informou que os cabelos 
sempre são cortados, algu-
mas vezes por cabeleireiros 
voluntários e outras vezes 
pelos próprios funcionários 
voluntários que possuem 
cursos de corte de cabelo e 
de manicure e pedicure. 

Idosos e voluntários

Idosos recebem toda a atenção no Recanto

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

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

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

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

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

CIRURGIA GERAL E 
GASTROENTEROLOGIA

•Dr. José Luís Sampaio Mar  ns
Rua Manaus, 810. - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, 
REPARADORA, TRAUMATISMO 

DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137. - Fone: 3522 2383
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190. - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497.
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94. 
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
•Dr. Wanderley Ba  sta Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262

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

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

CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.
Fone: 3522 3166
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

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

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

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino Ca  alini
Rua Maranhão, 1.405. - Fone: 3524 4809

GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959. - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 17 - 3524.1718

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA

•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Olinda, 620. - Fone: 3522 1207

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

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

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

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

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

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

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA 
E LENTES DE CONTATO

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

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Antônio Carlos Alonso Braido
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA

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

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

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3522 4566 – 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673. - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939. - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436

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

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

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

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA 
E ESTUDO DOS FLUXOS

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

PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Manaus, 789. - Fone: 3522 3899

REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valia   
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 4907
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601

UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850. - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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Após três volumes e avaliação 
na 8ª Reunião do Comitê Consul  -
vo da Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) Enfermagem realizada em 
Belo Horizonte (MG), no período de 
23 a 25 de março úl  mo, a revista 
CuidArte Enfermagem, do curso de 
Enfermagem das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino, será incluída 
na base de dados BDENF/BIREME - 
Base de Dados em Enfermagem.

A Base de Dados em Enfer-
magem (BDENF) é uma fonte de 
informação composta por refe-
rências bibliográfi cas da literatu-
ra técnico-cien  fi ca brasileira em 
Enfermagem, cuja operação, ma-
nutenção e atualização é coorde-
nada pela Escola de Enfermagem 
da Universidade Federal de Minas 

Revista da Enfermagem será indexada 
na Biblioteca Virtual em Saúde

JUNHO / 2010

Gerais/UFMG e centros cooperan-
tes da Rede BVS Enfermagem e 
contêm ar  gos das revistas mais 
conceituadas da área da Enferma-
gem e outros documentos, como 
teses, livros, capítulos de livros, 
anais de congressos ou conferên-
cias, relatórios técnico-cien  fi cos 
e publicações governamentais.

“A indexação da revista obteve 
tal mérito pelo empenho e dedica-
ção dos membros que compõem 
o seu corpo editorial, aos quais 
agradecemos, bem como pelo 
apoio oferecido pelos diretores, 
núcleo gestor, coordenação pe-
dagógica e demais colaboradores 
das FIPA”, disse a Coordenadora 
do curso de Enfermagem, Enfer-
meira Drª Jussara Sperandio.

A Fundação Padre Albino rece-
beu dia 11 de junho, às 17h00, a 
visita do Deputado Estadual (PSDB) 
Fernando Capez. Procurador de 
Jus  ça, ele proferiu, à noite, pales-
tra de encerramento da II Semana 
de Estudos Jurídicos do curso de 
Direito das Faculdades Integradas 
Padre Albino (ver maté-
ria na página 12).

Fernando Capez foi 
recebido pelo presiden-
te da Diretoria Adminis-
tra  va, Dr. Geraldo Pai-
va de Oliveira, pelo Di-
retor Geral das FIPA, Dr. 
Nelson Jimenes, e dire-
tores, na Coordenadoria 
Geral da Fundação. 

Dr. Geraldo falou ao 

O Dr. José Celso Assef, profes-
sor de Anatomia e Endoscopia do 
curso de Medicina das FIPA, par  -
cipou do I Encontro Internacional 
de Ensino em Anatomia em São 
Paulo, promovido pelo Ins  tuto 
de Ciências Biológicas da USP.

O Encontro contou com a pre-
sença de professores de diversas 
ins  tuições do país, além de con-
vidados internacionais, como Car-
los A. C. Bap  sta, da Universidade 

O Colégio de Aplicação promo-
veu dia 12 de junho, a par  r das 
18h00, a sua Festa Caipira.  

 Entre as atrações, danças 
 picas, com apresentações 

dos alunos da Educação In-
fan  l, Ensino Fundamental e 
Médio e barracas (doce, pes-
ca, milho, churrasco, pastel, 
bebida, pipoca, amendoim e 
quentão) e bingo.

Brenda dos Santos Alon-
so foi eleita Rainha da festa, 

A Faculdade da 3ª Idade do 
curso de Educação Física das FIPA 
realizou sua tradicional festa juni-
na dia 17 de junho, a par  r das 14 
horas, no Centro Social Urbano D. 
Alice Cury Pachá.

As alunas da 
faculdade ani-
maram e recep-
cionaram os con-
vidados, internos 
do Recanto Mon-
senhor Albino, 
Recanto Nosso 
Lar e Associação 
São Vicente de 
Paulo. A festa 
contou com a 
animação da du-

Fundação recebe visita do 
deputado Fernando Capez

Professor da Medicina participa de 
evento internacional sobre Anatomia

Festa Caipira do Colégio de Aplicação 

Faculdade da 3ª Idade 
realiza sua festa junina

deputado sobre a ins  tuição, seu 
trabalho nas áreas da saúde, edu-
cação e assistência e os projetos 
em andamento. O deputado fi cou 
impressionado com o trabalho de-
senvolvido pela Fundação e disse 
que não a ajudou ainda porque 
não a conhecia.

de Toleo/USA, Jeff rey Latman, da 
Universidade de Sussex/Reino 
Unido e Arthur Dalley, da Univer-
sidade de Vanderbilt/USA.

Dr. José Celso disse que o En-
contro focou os novos métodos de 
ensino e pesquisa em Anatomia, 
a  tude dos estudantes diante do 
ensino da anatomia topográfi ca 
e a importância da anatomia na 
abordagem de temas clínicos e ci-
rúrgicos.

a Miss Caipirinha, e as princesas 
foram Beatriz Tomazelli de Olivei-
ra e Emanuelli Rocha Nogueira.

pla Duo Amor (Neusa & Nelson) e 
do trio Doces e Salgado & Cia Ltda 
(Orlando Bran  s, Salgado do Acor-
deon e Dito da Guitarra), danças 
e comidas e bebidas  picas e sor-
teio de brindes.

A CuidArte Enfermagem, publi-
cada semestralmente, teve seu pri-
meiro volume lançado em Julho/
Dezembro de 2007, com o propósi-
to de tornar-se um canal formal de 
disseminação de conhecimentos 
cien  fi cos na área da saúde, visan-
do sua indexação em bases de da-
dos conceituais referenciais.

A Enfermeira Drª Virtude Ma-
ria Soler, Editora Chefe, disse que 
a revista, com o obje  vo de con-
templar a mul  disciplinaridade, 
especifi camente no cuidado hu-
manizado ao ser humano, está 
representada por um sólido e re-
nomado Conselho Editorial e Cien-
 fi co, composto por acadêmicos 

brasileiros e internacionais.
“Como periódico de relevân-

cia no meio acadêmico, a revista 
publica ar  gos originais, de revi-
são e atualização ou divulgação, 
resenhas e revisões bibliográfi cas, 
além de possuir um espaço acadê-
mico aberto a trabalhos de con-
clusão”, explica a Editora.

Profª Virtude acrescenta que a 
revista foi anteriormente incluída 
na Rede Iberoamericana e do Ca-
ribe, que tem como representante 
no Brasil a Enfermeira Drª Isabel 
Amélia Costa Mendes, membro 
do Conselho Cien  fi co da Cui-
dArte Enfermagem, da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto/
Universidade de São Paulo (EERP-
-USP), da Organização Mundial de 
Saúde (WHO) e da Organização 
Pan-Americana em Saúde (OPAS).

Deputado Fernando Capez foi recebido na Coordenadoria 
da Fundação

Imprensa/FPAImprensa/FPA

DivulgaçãoDivulgação

Rainha e princesas da festa com a Profª Fabiana Checconi Faculdade recebeu internos de en  dades de Catanduva

Imprensa/FPAImprensa/FPA
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O curso de Direito das FIPA rea-
lizou de 9 a 11 de junho, a par  r das 
19h30, no Campus I, a sua II Semana 
de Estudos Jurídicos.

A Semana foi aberta com a 
palestra do Dr. Emanuel Costa 
Santos, 2º Ofi cial de Registro de 
Imóveis de Araraquara, sobre Re-
gistro de imóveis e o microssiste-
ma cons  tucional de proteção da 
propriedade imobiliária – novas 
perspec  vas para o profi ssional 
do direito. Ele enfa  zou o impor-
tante papel do sistema registral, 
que tem caráter eminentemente 
privado e que guarda a memória 
pessoal do cidadão em todas as 

suas a  vidades, seja no aspecto 
da personalidade, da proprieda-
de, da prosperidade e mesmo nos 
momentos de dor, quando tem 
que registrar o óbito de uma pes-
soa querida.

Dr. Emanuel fi nalizou desta-
cando as novas perspec  vas para 
o Direito Registral, com a mudança 
da forma de arquivos, que passa a 
ser eletrônico em futuro próximo 
e alertou para a grande oportuni-
dade de atuação do profi ssional 
de direito, esclarecendo que 
existem cerca de trinta mil 
vagas ociosas, direta ou in-
diretamente ligadas ao setor.

Após intervalo, Rodrigo 
Adílio Franco, bacharel em 
ciências da computação, 
perito judicial e assistente 
técnico em crimes digitais, 
proferiu a palestra Computa-

Após a palestra do Dr. Paulo 
César Corrêa Borges, dia 10, houve 
apresentação de trabalhos acadê-
micos pelos alunos do curso, sob os 
seguintes temas e autoria:

Uma evolução histórica do direi-
to e o fenômeno jurídico contem-
porâneo. Grupo: Marcelo Tagliari 
Pellegrino, Edson Luis Maia Júnior, 
João Manoel Meneguesso Tartaglia 
e Pedro Gomes Tofanelli.

Preconceito contra o negro no 
Brasil. Grupo: Beatriz da Silva, Bru-
no Augusto Guerra Ferreira e Fer-
nanda Cris  na de Souza.

Sistema penitenciário brasilei-
ro. Grupo: Josiane Casarin Borgo, 
Larissa Lázara Penquins e Fernanda 
Trindade.

Adoção por casais homoafe  -
vos. Grupo: Mariana Lima, Otávio 
Augusto Chimello Furlan e Renato 
Slavec Vargas.

Cidadania. Grupo: Jéssica Mo-
randi, Leandro Dias Paula    e Na-
tassia Lavrini.

Pesquisa com células tronco 
embrionárias. Grupo: Flávia Benet-
 , Isabela Morelli.

O Direito e a teoria dos merca-
dos. Grupo: Arthur Jácomo Roma-

ção forense – uso da perícia 
digital, abordando as pos-
sibilidades de fraudes no 
universo digital e as formas 
de prevenção existentes e 
ainda por serem criadas. 
Ele enfa  zou a difi culdade 
de segurança na via digital 
e as inúmeras formas de 
interação criminosa, desta-
cando os disposi  vos legais 
que suprem a ausência de 

uma lei específi ca para coibir tais 
abusos.

No dia 10 o tema foi o papel do 
Ministério Público em sua atuação, 
principalmente na defesa dos in-
teresses cole  vos. Dr. Paulo César 
Corrêa Borges, membro do Minis-
tério Público, percorreu as formas 
de atuação daquela ins  tuição 
durante sua história, mostrando 
todas as implicações e consequ-
ências das alterações após a edi-
ção da Cons  tuição Federal de 
1988.

Dr. Paulo César disse que o Mi-
nistério Público fi rmou-se como 

um instrumento efi ciente de 
controle das prerroga  vas 
cons  tucionais após uma 
longa trajetória de embates 
e refl exão interna, par  ndo 
de uma atuação interve-
niente, que pautava-se pela 
fi scalização da aplicação es-
correita da norma jurídica 
no âmbito processual ou da 

defesa direta de interesses dos ór-
gãos públicos para uma atuação 
pró-a  va, na defesa dos direitos 
difusos, transindividuais e cole  -
vos. A mudança em tal perspec  -
va, segundo o palestrante, alçou 
o Ministério Público ao posto 
de agente de transformação so-
cial, atuando primordialmente 
em busca da efe  vação do bem 
comum, u  lizando-se dos instru-
mentos trazidos pela nova roupa-
gem legal e doutrinária.

Direito realiza II Semana de Estudos Jurídicos

Apresentação de trabalhos
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no, Jair Faria e José Nunes Júnior.
Código de proteção e defesa do 

consumidor. Grupo: Lígia Mendes, 
Marcela Santos Oliveira, Rany Spa-
da, Rharita Santana.

Estatuto da criança e do ado-
lescente. Grupo: Isabela Colombo, 
Jéssica Pago  o Manzano, Josiane 
Kessi Pedroso e Fernanda Gabriela 
das Graças.

A ins  tuição família sob a ó  ca 
da história. Grupo: Hélida Ferreira 
Camargo, Fernanda Cid, Juliana Guidi 
Guimarães e Isabela Maria Videschi.

Previdência Social – Um novo 
tempo. Grupo: Daniel de Castro Ne-
ves Minghin, Everton Penteado dos 
Santos, Roberto da Silva Carvalho e 
Tânia Maria Simões Costa.

De acordo com o Prof. Doni-
ze   Pereira, “a par  cipação efe  va 
dos alunos nos eventos é fator pri-
mordial para o fortalecimento das 
diretrizes implementadas, promo-
vendo um crescimento intelectual 
essencial para aqueles que cul  vam 
grandes ideais e frequentam nos-
so curso com uma intenção clara e 
inequívoca de contribuir para a for-
mação de um mundo mais justo e 
humano”.

Fotos: DivulgaçãoFotos: Divulgação
O jurista Fernando Capez en-

cerrou a Semana com palestra so-
bre os princípios cons  tucionais 
do Direito Penal. Mostrando um 
raro conhecimento sobre a maté-
ria e narrando fatos de sua longa 
carreira jurídica, Dr. Fernando 
Capez, que também exerce o car-
go de deputado estadual e é au-
tor de 24 livros na área jurídica, 
u  lizando-se de uma narra  va 
ca  vante, envolvente e cheia de 
detalhes curiosos  rados do dia 
a dia do profi ssional de Direito, 
falou sobre as novas perspec  -
vas do Direito Penal, tanto no as-
pecto material quanto no campo 
processual.

Nesse mesmo dia 
houve também a cerimô-
nia de lançamento do VI 
Volume da revista Direi-
to e Sociedade, editada 
pelo curso de Direito e 
que será distribuída para 
divulgação junto às uni-
versidades e locais de di-
fusão do conhecimento 

jurídico, além de ter seu conteú-
do integral disponibilizado no site 
www.fi pa.com.br/direito, o que já 
acontece com os demais volumes.

Dr. Donize   Pereira lança o VI Volume da revista 
Direito e Sociedade

Dr. Fernando Capez

Dr. Paulo César Correa Borges

Dr. Emanuel Costa Santos

Rodrigo Adílio Franco


