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Faculdades Integradas são bem avaliadas pelo MEC
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) receberam no

final de 2007 a visita de uma Comissão de Avaliação do Ministé-
rio da Educação. A Comissão de Avaliadores do MEC avaliou as
faculdades, numa escala de 0 a 5, com conceito “4” (Bom). Últi-
ma página.

53 práticas para economizar energia
O Jornal da Fundação inicia a publicação de práticas para

economizar energia. Nesta edição estão 10 das 53 recomendadas.
Página 05.

Colégio de Aplicação oferece cursos
preparatórios aos seus alunos

O Colégio de Aplicação UNIFIPA (Colégio Catanduva) está
oferecendo aos alunos do 2º e 3º anos e aos que tenham concluído
o Ensino Médio (egressos da escola) uma oportunidade de prepa-
ração para os vestibulares e provas de avaliação do Ensino Médio
(ENEM). Página 09.

Curso a Distância da Fundação completa um ano
Neste mês de março, a Fundação Padre Albino comemorou um

ano de implantação dos Cursos Superiores a Distância (Ead), em
parceria com a  Unopar - Universidade Norte do Paraná.

Funcionando no Colégio de Aplicação Unifipa, estão em anda-
mento hoje cinco cursos, sendo que o novo processo seletivo será
realizado em Julho próximo. Ùltima página.

IMPRENSA CÂMARA MUNICIPAL

IMPRENSA/FPA

Administração inicia aulas de 3 projetos
sociais na área de informática

O curso de Administração iniciou neste mês de março as aulas
de três projetos sociais, oferecendo 66 vagas para cursos na área de
informática. As aulas são ministradas no Laboratório de Informáti-
ca do curso. Página 11.

DOAÇÃO A Faculdade da Terceira Idade arrecadou, na matrícula
de seus alunos, produtos de higiene pessoal para doação ao Recan-
to Monsenhor Albino. Página 09.

HOMENAGEM O Projeto Dr. Sara & Cura, que atua na Pedia-
tria do Hospital Padre Albino, completou 10 anos. A programação
comemorativa incluiu homenagens, como a da Câmara Munici-
pal, também prestada à Fundação Padre Albino. Páginas 04 e 08.

AVOHPA recebe 23 novos voluntários
A Associação dos Voluntários do Hospital Padre Albino (AVO-

HPA) integrou ao seu quadro 23 novos voluntários, entregando a
eles o uniforme de cor azul, usado pelos estagiários. A Associação
conta hoje com 85 voluntários. No Dia Internacional da Mulher, a
Associação presentou as pacientes internadas nos dois hospitais.
Página 07.

Pacientes do Hospital Emílio Carlos recebem presente da
AVOHPA.

AVOHPA

Na homenagem na Câmara, Dr. Olegário Braido entre os
vereadores Marcos Crippa e Nélson Lopes Martins.
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Expediente
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma
publicação interna editada pela Assesso-
ria de Imprensa da Fundação Padre Albino.
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As 4 grandes lições
PRIMEIRA LIÇÃO
Durante meu segundo mês na escola de

enfermagem, nosso professor nos deu um
 questionário. Eu era bom aluno e respondi
rápido todas as questões até chegar na últi-
ma que era: “Qual o primeiro nome da mu-
lher que faz a limpeza da escola?” Sincera-
mente isso parecia uma piada.

Eu já tinha visto a tal mulher várias ve-
zes. Ela era alta, cabelo escuro, lá pelos seus
50 anos, mas como eu ia saber o primeiro
nome dela? Eu entreguei meu teste deixan-
do essa questão em branco e um pouco an-
tes da aula terminar, um aluno perguntou se
a última pergunta do teste ia contar na nota.
“É claro!”, respondeu o professor. “Na sua
carreira, você encontrará muitas pessoas.
Todas têm seu grau de importância. Elas
merecem sua atenção mesmo que seja com
um simples sorriso ou um simples “alô”.

Eu nunca mais esqueci essa lição e tam-
bém acabei aprendendo que o primeiro
nome dela era Dorothy.

SEGUNDA LIÇÃO
Na chuva, numa noite, estava uma senho-

ra negra, ao lado de uma estrada no Estado
do Alabama, enfrentando um tremendo tem-
poral. O carro dela tinha enguiçado e ela pre-
cisava, desesperadamente, de uma carona.

Completamente molhada, ela começou
a acenar para os carros que passavam. Um
jovem branco, parecendo que não tinha
conhecimento dos acontecimentos e confli-
tos dos anos 60, parou para ajudá-la. O rapaz
a colocou em um lugar protegido, procurou
ajuda mecânica e chamou um táxi. Ela pare-
cia estar realmente com muita pressa mas con-
seguiu anotar o endereço dele e agradecê-lo.

Sete dias se passaram quando bateram
à porta da casa do rapaz. Para a surpresa
dele, uma enorme TV colorida estava sen-
do entregue com um bilhete junto que di-
zia: “Muito obrigada por me ajudar na es-
trada naquela noite. A chuva não só tinha
encharcado minhas roupas como também
meu espírito. Aí, você apareceu.. Por sua
causa eu consegui chegar ao leito de morte
do meu marido antes que ele falecesse. Deus
o abençoe por ter me ajudado. Sinceramen-
te, Mrs. Nat King Cole”.

TERCEIRA LIÇÃO
Sempre se lembre daqueles que te ser-

viram. Numa época em que um sorvete cus-
tava muito menos do que hoje, um menino
de 10 anos entrou na lanchonete de um ho-
tel e sentou-se a uma mesa. Uma garçonete
colocou um copo de água na frente dele.

“Quanto custa um sundae?” ele perguntou.
“50 centavos” - respondeu a garçonete.
O menino puxou as moedas do bolso e

começou a contá-las.

“Bem, quanto custa o sorvete simples?”
ele perguntou. A essa altura, mais pessoas
estavam esperando por uma mesa e a gar-
çonete perdendo a paciência. - “35 centa-
vos” - respondeu ela, de maneira brusca.

O menino, mais uma vez, contou as
moedas e disse: “Eu vou querer, então, o
sorvete simples”.

A garçonete trouxe o sorvete simples, a
conta, colocou na mesa e saiu. O menino
acabou o sorvete, pagou a conta no caixa e
saiu. Quando a garçonete voltou, ela come-
çou a chorar à medida que ia limpando a
mesa, pois ali, do lado do prato, tinham 15
centavos em moedas - ou seja, o menino não
pediu o sundae porque ele queria que so-
brasse a gorjeta da garçonete.

     
QUARTA LIÇÃO
Em tempos bem antigos, um rei colo-

cou uma pedra enorme no meio de uma es-
trada. Então, ele se escondeu e ficou obser-
vando para ver se alguém tiraria a imensa
rocha do caminho.

Alguns mercadores e homens muito ri-
cos do reino passaram por ali e simplesmen-
te deram a volta pela pedra. Alguns até es-
bravejaram contra o rei dizendo que ele não
mantinha as estradas limpas, mas nenhum
deles tentou sequer mover a pedra dali.

De repente, passa um camponês com
uma boa carga de vegetais. Ao se aproximar
da imensa rocha, ele pôs de lado a sua carga
e tentou remover a rocha dali. Após muita
força e suor, finalmente conseguiu mover a
pedra para o lado da estrada. Ele, então, vol-
tou a pegar a sua carga de vegetais, mas no-
tou que havia uma bolsa no local onde estava
a pedra. A bolsa continha muitas moedas de
ouro e uma nota escrita pelo rei que dizia que
o ouro era para a pessoa que tivesse removi-
do a pedra do caminho.

O camponês aprendeu o que muitos de
nós nunca entendeu: “Todo obstáculo con-
tém uma oportunidade para melhorarmos
nossa condição”.

-o-

Pois é, compreensão e atitude são tudo.
Você tem duas escolhas agora: “Trabalhe
como se você não precisasse do dinheiro,
ame como se você nunca tivesse se machu-
cado e dance como você dançaria se nin-
guém estivesse olhando”.

Há valores que tornam mais bela nossa
vida e cheia de significado! Entretanto, o
dia-a-dia, a hipocrisia, o materialismo e nos-
sas ambições cuidam em sufocar tais valo-
res em nós. É uma pena que não vejamos
isso ou, simplesmente, ainda que vendo,
sejamos incapazes de lutar pelo que acredi-
tamos, se é que acreditamos...
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Este coração continua a bater por você!
  Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir de R$ 2,00

(dois reais) na sua conta de luz. Informações: 3531-3200 ou 3524.5402

Este coração continua a bater por você!

DIA/NOME DIA/NOME DIA/NOME

Hospital Padre Albino
02 - Luzia Machado Gonçalves

José Antonio Grillo
Rosicler Dias Pereira Maglio
Cardosina Dias
Flávia Cristina França
Diomar José dos Santos
Vanessa Rocha Debortoli
Grace Cristina Muniz da Silva

03 - Gesebel Baia de Souza
Maurício Lamazales Cid Parra
Antonia do Carmo Parra Aleluia
João Ezildo Estruzani
Lucimara Perpétua Pinhata
Tatiani Fanhani Meira

04 - Joana Cândida Miranda
Camila Redígolo Raymundo Bahillo
Tatiana Silveira Sant´Ana
Daniela Aparecida Jacintho Tinti

05 - Luciana Paschoalotto
Regina Perpétua Pereira Pardim
Oswaldo Ferreira Filho

06 - Olanis Marcelina Mattana
Patrícia Sanches Pimentel
Laura Garcia Rodrigues

07 - Joana Darc de Oliveira Rossi
08 - Rita Maria Lopes Soares

Silvéria Aparecida Rosa
09 - Zulmira Dalva da Silveira Sant´Ana

Ariadna Malvina Leme
10 - Luzia Sisto

Giseli Mara Pires Borelli
Adriano Stuchi Simões

11 - Alessandra Regina Lourenção
12 - Benedita Aparecida Januário

Thiago Moreira de Carvalho
13 - Heidi Wania de Oliveira Macedo
14 - Paschoal Batista da Silva

Estela Marina Ferreira
Aline da Gracia Cunha
Sérgio das Chagas

15 - Maria Aparecida dos Reis Biagi
Maura de Moraes Sebastião
Ana Lúcia dos Santos
Maria das Graças Rogério

16 - Paloma Toquero Tomé
18 - Osmar José Alves

Dr. José Braz Cotrin
Ademilson Ronzani
Luciano José de Pinho

19 - Marilene Santa Catelani
Marcos Alexandre Calian
Andréia Paula Santana Inácio

21 - Cícera Maria do Nascimento Arens
22 - Simone Messias Santos Alves

Karol Broglia
Dr. Cid Santaella Redorat

23 - Sílvia Helena de Souza
Marcelo Martins Cesar

24 - Cleide Rodrigues de Lima Serrano

abrilabril

ROMÃO MÁQUINAS

Rua Minas Gerais, 454 - Catanduva - SP
visite nosso site: www.romaomaquinas.com.br

“QUALIDADE SEMPRE”
Há 35 anos fazendo de

seu escritório um sucesso

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Roberta da Cruz Sabino
25 - Iglair Aparecida Pereira Pinto
27 - Rosângela Maria Marsola

Cilene de Fátima Michiline
Delfo Renato Triano

29 - Gilda Vitorino Soares de Souza
Eliane Faustino da Silva
Mirian Cristina Berto Galiano

30 - Dr. Rodrigo Tavares Correa
Marcela Mismito de Carvalho

Hospital Emílio Carlos
02 - Marcelo Pereira Chaves
03 - Antenor J. José de Matos

Rosival Rodrigues da Silva
04 - Margarida Vergínia Bordignon
05 - Ronaldo Marcatto
06 - Edna Cristina Gavioli

Rosângela Celotto
07 - Márcia Del Ré de Souza Mello
08 - Manoel da Silva

Maria Aparecida Bezerra
09 - Susanne Aparecida Rodrigues Rueda
10 - Márcia Maria Fragoso de Sousa
11 - Abiezer Elizandra de Souza Previdelli
12 - Geralda Ap. Guinalha Benites
13 - Vera Lúcia Simiel

Rozena Donizetti Chara Magni
14 - Diva dos Santos Félix

Santa de Fátima Correa
Marcos Antonio de Siqueira

15 - Marilete Karim Luzia Pedreiro Biagi
19 - Fábio Cegatti
21 - Valdemira de Lourdes Fávero
22 - Paulo Francisco dos Reis
26 - Sueli Aparecida Furtado Romana

José Henrique Alexandre
Alexandra da Silva Anacleto

27 - Leandro Januário Amorim
28 - Maria Raimundo Biasioli

Eliete Maria Delatore
30 - Fernanda Pereira Borges Miesa

FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO

Curso de Medicina
04 - Profa. Jane Lucy Corradi
06 - Juarez Pereira
11 - Profa. Fabiana Zocchi Darme
12 - Prof. Juarez Fortunato Braga
17 - Prof. Jussemar Roces Rios
20 - Prof. Ruy Edson Ramos Junior

Profa. Fabiana Bonini Soubhia Sanches
Profa. Márcia Madeira Peres De Vitto

22 - Prof. João Fernando Gonzalez Peres
24 - Prof. Attílio Frias Cypriano
25 - Rodrigo Davanzo

Cursos de Direito e Administração
02 - Prof. José Claudinei Cordeiro
06 - Prof. Constante Frederico Ceneviva Jr

19 - Prof. Laércio Pereira da Silva
Prof. Marcelo Truzzi Otero

23 - Jorge Adalberto Custódio da Silva
26 - Prof. Guilherme Leguth Junior
27 - Elizabeth Ap. Dezordo Vaqueiro

Tatiane Aparecida Arruda
29 - Prof. Luís Antonio Rossi

Curso de Enfermagem

07 - Profa. Luciana Bernardo Miotto de Palma
28 - Profa. Nilza Gomes de Souza

Curso de Educação Física

04 - Profa. Silvana Campanelli Frey Dias
07 - Fuad Hasan Husien Ali
11 - Marco Antonio de Oliveira Magalhães
18 - Prof. Marcelo Porto
19 - Profa. Dirce Aparecida Gimenes
22 - Prof. Roberto Borges Filho
29 - Prof. Ricieri Ricardo Neto

Colégio de Aplicação

07 - Maria Clara Urbinatti
10 - Profa. Adelza Maniezzo Fachini
11 - Profa. Fabiana Fiorim Checconi

Profa. Fabiana C. Santos Bianchi
21 - Cristina Perpétua de Jesus Deluca
22 - Marlene Sanches Spineli
26 - Prof. Orivaldo Cagnin
27 - Ana Cristina Motta

Padre Albino Saúde

05 - Vânia Regina Catoia Garcia
17 - Pascoalina Pelissari Alves
26 - Elisandra Borraschi

Recanto Monsenhor Albino

11 - Analice Gomes Silveira
17 - Rita de Cássia Fabiano
20 - Sueli Ferreira Fingolo
22 - Aislan Thiago Prandi

Coordenadoria Geral

07 - Silvia Helena Galetti Moreno
Membros do Conselho de Curadores

18 - Dr. José Rodrigues
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A dor chegar para você,
serei a promessa de alívio e renovação.
Se o cenário se converter em noite escura,
serei a estrela-guia para o rumo certo.
Quando a fadiga se apresentar,
serei o abrigo seguro e específico.
Quando os conflitos se fizerem presentes,
serei a indicação para a
calma e a fraternidade.
Em todos os momentos,
desejo ser sua companheira fiel.
Sou amiga de todos,
embora quase sempre encontre guarida
entre os crentes e idealistas.
Hoje, bato a sua porta.
Não me recuse morada em seu coração.
Onde chego,
renovo os pensamentos
e vivifico a certeza no futuro melhor.
Sou irmã do otimismo
e filha da confiança em Deus.
Agora, sou também sua irmã.
Dê-me sua mão.
Venha comigo.
Meu nome é Esperança!

Quando...

ABRIL
01 – Dia da Mentira
02 – Dia Mundial do Livro Infantil
07 – Dia Mundial da Saúde

Dia do Corretor
Dia do Médico Legista

08 – Dia Mundial da Luta contra o Câncer
Dia da Natação
Dia do Correio

09 – Dia Nacional do Aço
10 – Dia da Engenharia
13 – Dia da 1ª execução do Hino Nacional

Brasileiro (1831)
14 – Dia Pan-Americano
15 – Dia Mundial do Desenhista

Dia Nacional da Conservação do Solo
18 – Dia Nacional do Livro Infantil
19 – Dia do Índio
20 – Dia do Diplomata

Dia do Disco

Datas Comemorativas

Mauro Assi

O título deste texto é o mesmo do pri-
meiro folder (estou plagiando a mim mes-
mo!) confeccionado para o projeto “Sara
& Cura”, logo após seu lançamento.

Tive o privilégio de, como assessor de
imprensa da Fundação Padre Albino,
acompanhar a criação e implantação do
Projeto “Sara & Cura”. Confesso que tive
o maior prazer em ver nascer esse projeto
pioneiro em Catanduva, idéia de José Car-
los Buch encampada pelos três Rotarys
Clubes. Catanduva, mais uma vez, saía na
frente, pois atividade semelhante só era
desenvolvida em Nova Iorque, São Paulo
e Campinas.

Na estréia dos “palhaços doutores”, a
recompensa! Não me esqueço da reação
de duas crianças. Na Pediatria do Hospi-
tal Padre Albino um garotinho estava amu-
ado na cama. Após a chegada do Dr. Peri-
rico (Paulo Rogério Aglio) e Drª Felisbi-
na (Marilda Cerquetani) ele foi se descon-
traindo e lhes deu um belo sorriso. No
Hospital Emílio Carlos uma criança me-
nor que a anterior ficou encantada, olhos
arregalados, com a presença deles.

Desde o seu lançamento, em 12 de
março de 1998, o projeto continua cum-
prindo sua missão. Nestes 10 anos de exis-
tência, o “Sara & Cura” foi convidado a se
apresentar em Conferências Distritais do
Rotary em outras cidades, recebendo elo-
gios e aplausos. Seus membros treinaram
voluntários de outras cidades, como Olím-
pia e Barretos, sendo que nesta última o
projeto já está em atividade, sob licença.

Deve-se destacar, ainda, que membros

Ajudando na recuperação de pequenos pacientes

Benditos
Benditos 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 questiona, nem se rende;
amigo a gente entende!
Benditos os que guardam amigos,
os que entregam o ombro pra chorar.
Porque amigo sofre e chora,
amigo não tem hora
pra consolar!
Benditos sejam todos os amigos
que acreditam na tua verdade
ou te apontam a realidade.
Porque amigo é a direção;
é a base, quando falta o chão.
Benditos sejam todos os amigos
de raízes, verdadeiros.
Porque amigos são herdeiros
da real sagacidade.
Ter amigos é a melhor cumplicidade!

Isabel Machado

21 – Dia de Tiradentes
Dia da Latinidade
Dia do Café
Dia do Metalúrgico
Dia do Policial Civil e Militar

 22 – Descobrimento do Brasil
Dia do Planeta Terra
Dia da Comunidade Luso-Brasileira
Dia da Força Aérea

23 – Dia Mundial do Escoteiro
Dia Mundial do Livro

24 – Dia Internacional do Jovem Trabalhador
25 – Dia do Contabilista
26 – Dia do Engraxate

Dia do Goleiro
27 – Dia da Empregada Doméstica
28 – Dia da Sogra

Dia da Educação
30 – Dia Nacional da Mulher

Dia do Ferroviário

 Materiais Elétricos e Iluminação

Fone/Fax (17) 3525-2255
Rua Brasil, 1330 - Centro - Catanduva - SP

e-mail: eletromais@eletromais.com.br

• Serviços de Alta Tensão
• Cabines de Medição • Cabines

de Transformação • Linhas Rurais
• Instalações Industriais, Comerciais e Residenciais

• Iluminação de Loteamentos • Iluminação de
Quadras Esportivas • Instalação de Pára-Raios

• Fabricação Própria de Postes de Concreto

ELETROMAIS, a energia positiva de Catanduva e Região.

do projeto foram fazer um curso com os
badalados “Doutores da Alegria”, em São
Paulo, e nada ficaram a dever para eles.
Isso porque o projeto não ficou estanque.
Assim como ocorreu, naturalmente, a re-
novação de seus membros, o “Sara &
Cura” também inovou, implantando os
“Contadores de Histórias”.

Além desse belo trabalho voluntário,
o projeto colabora com a Pediatria do Hos-
pital Padre Albino através da doação de
fraldas descartáveis, lençóis para berços,
flanela para pijama e muitas outras ne-
cessidades com recursos obtidos em pro-
moções realizadas anualmente, como o
Baile da Alegria e participação com barra-
ca na Festa de San Gennaro, da Sociedade
Italiana, e, desde o ano passado, com o pa-
trocínio da Cocam – Cia de Café Solúvel e
Derivados, Laticínios Matinal e Supermer-
cados Maranhão. O projeto equipou a sala
das crianças no hospital com cortina, tevê,
almofadas, mesas e cadeiras.

Como se vê, o “Sara & Cura” não leva
somente alegria aos pacientes do hospi-
tal. Já foram beneficiadas 16 mil crian-
ças! E toda essa dedicação tem o reconhe-
cimento merecido. O projeto recebe, ao
completar dez anos, mais uma homena-
gem da Câmara Municipal de Catanduva;
no corredor do Hospital Padre Albino há
um mural onde as crianças e os pais dei-
xam recados e agradecimentos aos volun-
tários.

O maior reconhecimento, porém, para
os voluntários do “Sara & Cura”, é ver a
alegria estampada no rosto de cada peque-
no paciente. Exatamente como eu vi há
10 anos atrás.
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53 práticas para economizar energia
1. Tampe suas panelas en-

quanto cozinha.
Parece óbvio, não é? E é

mesmo! Ao tampar as panelas
enquanto cozinha você aproveita
o calor que simplesmente se per-
deria no ar.

2. Use uma garrafa térmi-
ca com água gelada.

Compre daquelas garrafas
térmicas de acampamento, de 2
ou 5 litros . Abasteça-a de água
bem gelada com uma bandeja de
cubos de gelo pela manhã. Você
terá água gelada até a noite e
evitará o abre-fecha da geladei-
ra toda vez que alguém quiser
beber um copo d’agua.

3. Aprenda a cozinhar em
panela de pressão.

Acredite. Dá pra cozinhar
tudo em panela de pressão: fei-
jão, arroz, macarrão, carne, pei-
xe, etc. Muito mais rápido e
economizando 70% de gás.

4. Cozinhe com fogo mínimo.
Se você não faltou às aulas

de Física no 2º grau você sabe:
Não adianta, por mais que você
aumente o fogo; sua comida
não vai cozinhar mais depres-
sa, pois a água não ultrapassa
100ºC em uma panela comum.
Com o fogo alto, você vai é
queimar sua comida.

5. Antes de cozinhar, reti-
re da geladeira todos os ingre-
dientes de uma só vez.

Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com
freqüência, poderíamos ganhar por simples medo de arriscar.

William Shakespeare

Evite o abre-fecha da gela-
deira toda vez que seu cozido
precisar de uma cebola, uma
cenoura, etc.

6. Coma menos carne ver-
melha.

A criação de bovinos é um
dos maiores responsáveis pelo
efeito estufa. Não é piada. Você
já sentiu aquele cheiro pavoro-
so quando você se aproximou de
alguma fazenda de criação de
gado? Pois é, é metano, um gás
inflamável, poluente, e megafe-
dorento. Além disso, a produção
de carne vermelha demanda uma
quantidade enorme de água. Para
você ter uma idéia: para produ-
zir 1kg de carne vermelha são
necessários 200 litros de água
potável. O mesmo quilo de fran-
go só consome 10 litros.

7. Não troque o seu celular.
Já foi tempo que celular era

sinal de status. Hoje em dia todo
mundo tem. Trocar por um mais
moderno para tirar onda? Nin-
guém se importa. Fique com o
antigo, pelo menos enquanto
estiver funcionando perfeita-
mente ou em bom estado. Se o
problema é a bateria, considere
o custo/benefício trocá-la e des-
cartá-la adequadamente, enca-
minhando-a a postos de coleta.
Celulares trouxeram muita co-
modidade à nossa vida, mas uti-
lizam derivados de petróleo em

suas peças e metais pesados em
suas baterias. Além disso, na
maioria das vezes, sua produção
é feita utilizando mão de obra
barata em países em desenvol-
vimento. Utilize seus gadgets
até o final da vida útil deles; lem-
bre-se de que eles certamente
não foram nada baratos.

8. Compre um ventilador
de teto.

Nem sempre faz calor sufi-
ciente para ser preciso ligar o ar
condicionado. Na maioria das
vezes um ventilador de teto é o
ideal para refrescar o ambiente
gastando 90% menos energia.

Culinária
Doce de banana light

6 porções - 145 calorias cada

Ingredientes
6 bananas nanicas
1 colher (sopa) de margarina light
1 pitada de canela em pó
Creme
2 gemas
 ½ xícara de creme de leite light
 2 colheres de sopa de adoçante
em pó
1 colher de sopa de conhaque
Cobertura
3 claras
3 colheres de sopa de adoçante
em pó
raspas de casca de limão

Modo de Preparo
Corte as bananas em rodelas
grossas. Aqueça a margarina em
uma panela e frite as bananas.
Polvilhe a canela em pó e colo-
que em uma fôrma refratária.
Bata as gemas e o creme de lei-
te com um batedor de arame e
adicione o adoçante e o conha-
que. Coloque sobre as bananas.
Bata as claras em neve e adicio-
ne o adoçante. Coloque sobre as
bananas e salpique as raspas de
limão. Leve ao forno quente
(250ºC) por cerca de 5 minutos
ou até dourar.
Sirva quente.

Livro aborda etapas do crescimento das crianças
Ajudar os pais a entender e atuar no crescimento dos filhos é o

objetivo do livro “Os incríveis primeiros anos”, da Editora Publifolha,
que tem como colaborador o consultor de pediatria Martin Ward Platt.

O livro aborda os processos de aquisição de movimento, habi-
lidades motoras, mentais, sociais e sensórias. Trata ainda da perso-
nalidade e emoções da criança, dando sugestões de como os pais
devem agir para criar um ambiente em que os filhos possam crescer
bem física, mental e emocionalmente.

Combinar o uso dos dois tam-
bém é uma boa idéia. Regule seu
ar condicionado para o mínimo
e ligue o ventilador de teto.

9. Use somente pilhas e ba-
terias recarregáveis.

É certo que são caras, mas
ao uso em médio e longo prazo
elas se pagam com muito lucro.
Duram anos e podem ser recar-
regadas em média 1000 vezes.

10. Limpe ou troque os fil-
tros do seu ar condicionado.

Um ar condicionado sujo re-
presenta 158 quilos de gás carbô-
nico a mais na atmosfera por ano.
Continua na próxima edição.

Alexandre Araújo

Nada mais contraditório do que “ser mulher”.

Mulher que pensa com o coração, age pela emoção
e vence pelo amor.

Que vive milhões de emoções num só dia e transmite
cada uma delas num único olhar.

Que cobra de si a perfeição e vive arrumando des-
culpas para os erros daqueles a quem ama.

Que hospeda no ventre outras almas, dá à luz e depois fica cega
diante da beleza dos filhos que gerou.

Que dá as asas, ensina a voar, mas não quer ver partir os pássa-
ros, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem.

Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que seu amor nem
perceba mais tais detalhes.

Que, como uma feiticeira, transforma em luz e sorriso as dores
que sente na alma, só prá ninguém notar.

E ainda tem que ser forte, para dar os ombros a quem nele preci-
se chorar.

Feliz do homem que por um dia soube entender a alma da mulher!
Homenagem da Fundação Padre Albino às suas funcionárias
pelo Dia Internacional da Mulher.

Alma de Mulher

Dicas para fazer a criança largar a chupeta
• Tirar a chupeta até um ano, pois a relação ainda não é tão forte

• Trocar a velha por uma nova para ela ir se desapegando
• Negociar a troca por alguma coisa que ela queira

• Entregar para o coelhinho da páscoa, o papai noel, etc.
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Enfermagem promove Semana de Integração para calouros
O curso de Enfermagem das Faculda-

des Integradas Padre Albino promoveu, de
25 de fevereiro a 04 de março, a Semana de
Integração para os calouros de 2008.

No dia 25, às 8h00, no anfiteatro da
Fundação Padre Albino, houve recepção aos
alunos e às 9h30 a palestra “Fidelização de
doadores” pela assistente social do Hemo-
núcleo de Catanduva, Francisca Caparros
Vizentine. No dia 26, a partir das 8h00, 09
calouros doaram sangue e 27 fizeram cadas-
tro para doação de medula óssea.

A aula inaugural foi dada no dia 27. Ini-
cialmente os alunos conheceram a estrutura
organizacional das Faculdades Integradas
Padre Albino e do curso de Enfermagem e
às 10h30 houve a palestra “Doação de ór-
gãos e tecidos” pela Enfª Esmerinda Cavas-
sana da Silva, responsável pelo Serviço de
Enfermagem do Hospital Padre Albino; às

Atitude solidária: caloura de Enferma-
gem doa sangue.

DIVULGAÇÃO

12h00 houve confraternização entre alunos
e professores.

A programação prosseguiu no dia 28,
às 8h00, com apresentações do Projeto Pe-
dagógico, da Secretaria Acadêmica, dos
Serviços de apoio didático pedagógico/Bi-
blioteca “Cheddi Gattaz”, dos Laboratórios
de Enfermagem e de Informática, do Servi-
ço de Higiene e Limpeza e do Centro Aca-
dêmico/CAFEC. Às 11h00 os calouros co-
nheceram os colegas do 2º ano e as depen-
dências das Faculdades Integradas Padre
Albino/Campus Sede.

No dia 29, às 8h00, houve apresentação
da disciplina de Bioquímica e Biofísica, do
setor de Orientação Psico-Pedagógica ao
Alunado – OPPA e do Local de Integração
e Expressão Universitária – LIEU. No dia
04, às 13h30, os alunos visitaram o Hospi-
tal Padre Albino e o Museu Padre Albino.

LIEU da Medicina oferece aulas de yoga
O LIEU (Local de Integração e Expres-

são Universitária) do curso de Medicina das
Faculdades Integradas Padre Albino está
oferecendo aulas de yoga para os funcio-
nários da Fundação Padre Albino.

As aulas são ministradas pela Profª
Mariângela Ribeiro Magoga, às terças e
quintas-feiras, das 6h50 às 7h50, no salão
do LIEU. Interessados podem obter infor-
mações na secretaria do curso de Medici-
na. A mensalidade é de R$ 20,00.

O LIEU (Local de Integração e Expres-
são Universitária) é núcleo idealizado por
um grupo de acadêmicos e professores do
curso de Medicina, interessados em desen-
volver atividades de integração cultural e

tem a finalidade de congregar as diversas
expressões culturais que possam ser desen-
volvidas pela e para a comunidade acadê-
mica da Medicina como teatro, cinema, dan-
ça, yoga, música, artes plásticas e literatu-
ra. Essas expressões são distribuídas em gru-
pos, que ficam sob a responsabilidade dos
alunos, orientados pelos docentes envolvi-
dos. O funcionamento compatibiliza com os
horários de intervalos diurnos das aulas e
também à noite; há escala de alunos respon-
sáveis nos horários em que o LIEU estiver
funcionando.

As docentes responsáveis pelo LIEU
são Lígia Adriana Rodrigues e Ana Paula
Girol.

Faculdade da Terceira Idade realiza aula magna
Dia 6 de março, às 14h00, o curso de

Educação Física das Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA) realizou, no Campus
2 (Conjunto Esportivo), a aula magna da
Faculdade da 3ª Idade do ano de 2008 com
a palestra “A conquista da mulher no mer-
cado atual de trabalho”, a cargo de Adriana
Bonjovani, Secretária de Desenvolvimento,
Emprego e Relações do Trabalho de Catan-
duva. Após a palestra, a faculdade ofereceu
um chá da tarde de boas vindas aos alunos
do Programa da 3ª Idade em comemoração
ao Dia Internacional da Mulher.

Para participar das atividades basta ter
acima de 45 anos. As aulas acontecem toda
terça e quinta-feira, das 14h00 às 17h00, e
contam com palestras informativas sobre
conhecimentos gerais, cultura, ações sociais,
aulas de práticas corporais (yoga, alongamen-
to, dança de salão, hidroginástica) e passeios
culturais e de lazer.

Adriana Bonjovani falou sobre a mu-
lher e o mercado de trabalho.

IARA DO CARMO

Mais informações na secretaria do cur-
so de Educação Física pelo fone 3522.7656.

O Recanto Monsenhor Albino, através dos
setores de Psicologia e Terapia Ocupacional,
iniciou neste mês de março o projeto “Oficina
de Talentos”, que tem o objetivo de ensinar
aos idosos várias atividades artesanais.

A Supervisora do Recanto, Irmã Anália
Nunes, disse que além de estimular os ido-
sos a desenvolverem seus talentos, o proje-
to motiva, melhora a auto-estima e desperta
sentimentos de produtividade.

Os idosos farão porta-lápis, esteiras para
panelas, bijouterias, pintura em guardanapo
e trabalhos com pregadores de roupa de ma-
deira, entre outros. Para o desenvolvimento
do projeto, irmã Anália disse que aceita doa-
ções de materiais para as oficinas. Os conta-
tos podem ser feitos pelo telefone 3522.5234.

BOLICHE

Outra atividade desenvolvida no Recan-
to, esta iniciada dia 20 de fevereiro, foi o I
Campeonato de Boliche, com o objetivo de
trabalhar a auto-estima, a produtividade, a área
visomotora, despertar o espírito de competi-
tividade e a valorização pessoal dos idosos.

Do campeonato, dividido em oitavas de
final, quartas de final, semi-final e final, par-
ticiparam 16 idosos de ambos os sexos, in-
cluindo os que se locomovem em cadeiras
de rodas. Aparecida Maria Mazetti, 72 anos,
venceu a final realizada dia 11 de março últi-
mo com Aparecida Ramos, 60 anos.

Os idosos que chegaram à final ganha-
ram como prêmio objetos de uso pessoal,
como perfumes, sabonetes e chinelos.

Recanto Monsenhor
Albino estimula talentos

dos idosos
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AVOHPA recebe 23 novos voluntários
A Associação dos Voluntá-

rios do Hospital Padre Albino
(AVOHPA) integrou ao seu qua-
dro 23 novos voluntários, entre-
gando a eles o uniforme de cor
azul, usado pelos estagiários.

Após treinamento e visita às
dependências do Hospital Padre
Albino, os novos voluntários, de
acordo com a presidente da As-
sociação, Irmã Ana Maria Cus-
tódio, começaram a atuar nos
seguintes setores: Unidade de
Urgência e Emergência (Pronto
Socorro): Alexandro Perpétuo
Raymundo e Elisete Aparecida

Ramos da Silva; Maternidade:
Aline Cristina de Araújo Olivei-
ra, Érika Wania Delduque Va-
lentim, Patrícia da Silva Herme-
negildo, Raphaela Polizelo, Na-
thália Kasuie Matsumura, Danie-
la Salu Gomez e Marta Alves
Magalhães; Farmácia: Camila
Sanches Simões; 4º andar: Cio-
néia Vilma Barbeiro Miranda,
Michelly Fuzaro e Marcelo Duar-
te; Artesanato: Ilse Gomes dos San-
tos e Erenice de Souza; Biblioteca:
Maria de Fátima Pinfíldi Damas-
ceno e Lara Giovana Esteves; Pe-
diatria: Pâmella Arielle Sandrin

Entrega de jalecos rosa
Dia 28 de fevereiro último,

em sua reunião mensal, a Asso-
ciação dos Voluntários do Hos-
pital Padre Albino (AVOHPA)
entregou jalecos rosa a quinze
voluntários, após atuarem 30
horas como estagiários em vá-
rios setores e receberem avalia-
ção satisfatória.

Irmã Ana Maria Custódio,
presidente da AVOHPA, expli-
ca que todo voluntário deve pas-
sar por esse estágio e, se apro-
vado, tem o direito de usar o ja-
leco rosa, que é a cor universal
do voluntariado. Ela ressalta que
ainda precisa de voluntários “dis-
postos a doar seu tempo, amor e
carinho aos pacientes”.

Os voluntários aprovados,
que receberam o jaleco rosa, fo-

ram Arlinda Severina da Silva;
Camila Aparecida Simão; Carlos
Alberto Pereira; Edinéia das Do-
res Arruda Campos; Elizabeth
Aparecida Soares Amaral; Irani-
sa Amoroso Nunes Faustino;
Maria Cristina Rodrigues de
Lima; Maria José Rigoldi Bon-
jardim; Mariângela José Teixei-
ra; Marisa Consuelo de Carva-
lho Romera; Rodrigo Morialli;
Sueli Aparecida Garcia; Tatia-
ne Dias Alves; Silvandro Se-
bastião Jardi e Carlos Eduardo
dos Santos.

Dando continuidade ao trei-
namento para o novo grupo de
voluntários, a AVOHPA promo-
veu reunião dia 06 de março, às
15h00, no anfiteatro da Funda-
ção Padre Albino.

Os novos voluntários recebem o jaleco azul.

AVOHPA

Voluntários recebem o jaleco rosa após cumprirem 30
horas de estágio.

AVOHPA

Veitas; Banco de Leite Materno:
Daniela Aguiar Belluci; UTQ
(Unidade de Tratamento de Quei-
mados): Patrícia Perles; Adriana
da Silva Oliveira e Ana Paula So-
ares de Oliveira; Hemodiálise:
Kely Cristina de Souza e Fabia-
na Dejavit.

A AVOHPA conta hoje com
85 voluntários. Irmã Ana Maria

informou que houve desistên-
cias neste final e começo de
ano. “Muitos voluntários fo-
ram embora da cidade e outros
arrumaram emprego e não têm
como continuar”, explicou ela.

As pessoas que quiserem ser
voluntárias da AVOHPA devem
entrar em contato pelo telefone
3531.3034.

MULHERES  No Dia Internacional da Mulher, 08 de março, a AVO-
HPA presenteou as pacientes internadas nos Hospitais Emílio Carlos e
Padre Albino com um caderno de receitas elaborado pelos voluntários.
A AVOHPA entregou 100 cadernos; 50 em cada hospital.

Paciente do Hospital Padre Albino...

 ...e paciente do Hospital Emílio Carlos recebem pre-
sente da AVOHPA.

FOTOS: AVOHPA

Páscoa na Hemodiálise
A Associação dos Voluntá-

rios do Hospital Padre Albino
(AVOHPA) promoveu dias 12 e
13 de março o Bingo de Páscoa
para os pacientes da Hemodiá-
lise em três horários – 8h30h,
10h30 e 15h00.

“A comemoração integrou a
todos - pacientes, funcionários
e membros da AVOHPA, com
entrega de ovos de páscoa e

brindes, com muita música e
descontração”, conta Irmã Ana
Maria Custódio, presidente da
Associação.

Dia 19 foi realizada a festa
da páscoa para as crianças da
Pediatria, a partir das 9h00, e no
dia 22 entregue chocolate para
todos os pacientes internados
nos Hospitais Emilio Carlos e
Padre Albino.
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Residentes da Ortopedia do HPA têm 100%
de aprovação na prova para Especialista

Três médicos Residentes do
Serviço de Ortopedia e Traumato-
logia do Hospital Padre Albino
foram aprovados em prova reali-
zada nos dias 10, 11 e 12 de janei-
ro último, em Campinas, pela So-
ciedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia, para obtenção do
título de Especialista.

O Departamento ressalta o
fato, “que eleva o nome da enti-

dade e o motiva a continuar apri-
morando o trabalho”, assim como
agradece a Diretoria Administra-
tiva da Fundação pela confiança
e apoio dado aos docentes que o
compõem – Dr. Alberto Hamra,
Dr. Antonio Carlos Braido, Dr.
Carlos Alberto Mantovani Costa,
Dr. Carlos Alberto Moreschi, Drª
Márcia Arima, Dr. Oswaldo Luís
Bragatto e Dr. Roberto Jorge.

Projeto Dr. Sara & Cura completa 10 anos
O Projeto Dr. Sara & Cura,

coordenado pelos três Rotarys
Clubes de Catanduva e que atua
na Pediatria do Hospital Padre
Albino, levando alegria e entre-
tenimento às crianças internadas,
completou 10 anos.

Iniciativa do rotariano Dr.
José Carlos Buch, inspirada nos
grupos Clown Care Unit, de
Nova Iorque, e Doutores da Ale-
gria, de São Paulo, o projeto co-
meçou a atuar no dia 12/03/1998
e já beneficiou 16 mil crianças.
Catanduva foi uma das dez pri-
meiras cidades no mundo e a ter-
ceira no Brasil a implantar esse
tipo de projeto.

A programação comemora-
tiva começou dia 11 de março,
com homenagem prestada pela
Câmara Municipal, às 18h30,
proposta pelo vereador Nélson
Lopes Martins; no dia 12 houve

Dr. Olegário Braido e a coor-
denadora Alzira Braido Gavioli.

PROJETO SARA & CURA

Mauro Assi e a ex-coordena-
dora Célia Martins Buch.

DIVULGAÇÃO

Prof. Nélson Martins e a coor-
denadora Odalice da Silva.

IMPRENSA/FPA

O Serviço Especializado em
Segurança e Medicina do Tra-
balho (SESMT) da Fundação
Padre Albino promoveu no mês
de fevereiro dois treinamentos
para funcionários do Hospital
Escola Emílio Carlos.

O primeiro, realizado nos
dias 13 e 14, “Proteção respira-
tória com o uso da máscara
PFF2 e/ou N95 e Higienização

SESMT promove treinamentos
das mãos”, foi feito em parceria
com a Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar para o Ser-
viço de Higiene e Limpeza, be-
neficiando 22 funcionários.

No dia 26 o tema foi “Orien-
tação técnica para a utilização de
lava olhos portáteis” para 20 fun-
cionários do Laboratório de
Análises Clínicas e Central de
Materiais.

missa de ação de graças na Igre-
ja de Santa Terezinha, às 19h00,
seguida de solenidade na Asso-
ciação Comercial e Empresarial,
com exibição de filme sobre o
projeto, apresentação dos volun-
tários e entrega de certificados.

Dr. José Carlos Buch lembra
que hoje a idéia de levar palha-
ços às pediatrias, surgida nos
Estados Unidos no ano de 1986,
está presente em vários países,
sendo que no Brasil são mais de
180 grupos fazendo esse traba-
lho. “Voluntários renunciam a
momentos merecidos de lazer
para levar alegria, entretenimen-
to, atividades lúdicas e a magia
das histórias de fantasia às crian-
ças doentes, ricas e pobres, por-
que para eles a dor e a doença
não escolhem posição social”,

ressalta ele.
O projeto é coordenado pe-

las senhoras Alzira Braido Gavio-
li e Odalice P. Pereira da Silva, re-
presentantes do Rotary, e pelos vo-
luntários Ricardo Baptista de Oli-
veira e Rosangela Sueli Paulino
e conta hoje com 25 integrantes,
entre palhaços e contadores de his-
tórias. Interessados devem entrar
em contato pelo site
www.drsaraecura.com.br ou pelos
fones 3522.5101 ou 3522.2202.

A Fundação Padre Albino,
que abriu as portas dos seus hos-
pitais para a implantação do pro-
jeto, foi homenageada através do
presidente da Diretoria Adminis-
trativa, Dr. Olegário Braido, do
conselheiro Prof. Nélson Lopes
Martins, e do Assessor de Im-
prensa, Mauro Assi.

Hospital Emílio Carlos desenvolve
palestras do “Sentinelas em Ação”

O Hospital Escola Emílio
Carlos também está desenvolven-
do o Programa “Sentinelas em
Ação”, com palestras (tele-aulas)
para os profissionais da área de
saúde, na sala da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar,
às 11h00. O hospital é Membro
Colaborador da Rede Sentinela,
coordenada pela ANVISA –
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.

Neste mês de março, de acor-
do com a Enfermeira Elisabete
Tedokon, Gerente de Risco do
projeto, foram ministradas pales-
tras nos dias 04, pela Dra. Agnes
Mello Farias Ferrari, do Hospital
Geral de Guarulhos, sobre “Acre-
ditação – ONA: as bases do siste-
ma e as vantagens e dificuldades
para a implantação”, quando des-
creveu as bases da acreditação no
sistema ONA (Organização Na-
cional de Acreditação) e as van-
tagens para o hospital.

“Acreditação – Joint Com-

mission: as bases do sistema e as
vantagens e dificuldades para a
implantação” foi o tema do dia 11
do Dr. Guilherme Schettino, do
Hospital Sírio Libanês, que des-
creveu as bases da acreditação no
sistema JC e as vantagens para o
hospital.

No dia 18, Dra. Luciana Reis
Carpanez Reis Corrêa falou sobre
“PNASS: histórico e a avaliação
dos serviços de saúde do SUS”
apresentando o histórico, os resul-
tados da avaliação nacional e a
possibilidade de utilização do
PNASS (Programa Nacional de
Avaliação de Serviços de Saúde)
como instrumento de qualidade.

O tema do dia 25 foi “Pro-
grama de Controle de Qualidade
CQH”, pelo Dr. Haino Burmes-
ter, do Programa de CQH (Com-
promisso com a Qualidade Hos-
pitalar), que descreveu as bases
do sistema CQH e o Prêmio Na-
cional de Gestão em Saúde
(PNGS).

Homenagem pelo Dia Internacional da Mulher
Para assinalar o Dia Interna-

cional da Mulher, a Associação
Comercial e Empresarial (ACE),
o Clube Soroptimista Internacio-
nal, o Lions Clube e os Rotarys
Clubes de Catanduva promoveram
dia 07, às 20h00, no auditório
“Silvério Virgílio Marchesoni”,
na ACE, uma cerimônia para ho-
menagear mulheres que fazem a
diferença pela benemerência e
pelas ações sociais que praticam.

O Lions Clube de Catandu-
va prestou homenagem a Irmã

Anália Nunes, Supervisora do Re-
canto Monsenhor Albino, sauda-
da pelo Dr. Nélson Jimenes.

 IARA DO CARMO

Dr. Nélson Jimenes e Irmã
Anália Nunes.
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Colégio de Aplicação oferece cursos preparatórios aos seus alunos
O Colégio de Aplicação

UNIFIPA (Colégio Catanduva)
está oferecendo aos alunos do 2º
e 3º anos e aos que tenham con-
cluído o Ensino Médio (egressos
da escola) uma oportunidade de
preparação para os vestibulares
e provas de avaliação do Ensino
Médio (ENEM).

O Coordenador Administra-
tivo do Colégio de Aplicação,
Vergílio Tadeu Stuginski, expli-
ca que utilizando-se da estrutura
já existente são geradas, via sa-
télite, do estúdio da Unopar Vir-
tual, em Londrina, aulas para o
cursinho pré-vestibular e cursi-
nho preparatório para o ENEM,
onde o aluno interage em tempo
real com o professor através de
chat e microfone. Os cursos pre-
paratórios não têm custo; somen-
te um valor de xerox para ativi-
dades realizadas em sala.

O curso preparatório pré-
vestibular foi iniciado dia 10 de
março passado e termina dia 28
de novembro, com carga horária
total de 748 horas, sendo 316 no

Alunas da Faculdade da Terceira Idade
fazem doação ao Recanto Monsenhor Albino

Dia 24 de março último, a
Faculdade da Terceira Idade do
curso de Educação Física das
Faculdades Integradas Padre Al-
bino (FIPA) entregou à Supervi-
sora do Recanto Monsenhor Al-
bino, Irmã Anália Nunes, os pro-
dutos arrecadados (material de hi-
giene pessoal) na matrícula de
seus alunos.

A Coordenadora da Faculda-
de, Profª Silvana Frey Dias, infor-
mou que não foi cobrada taxa de
matrícula aos alunos, mas pedida
a doação de produtos de higiene
pessoal, como pasta dental, sabo-
netes e desodorantes, para o Re-
canto Monsenhor Albino. ”Esta
ação, dentre
outras desen-
volvidas no
ano letivo, faz
parte da cons-
cient ização
das alunas so-
bre a impor-
tância do pa-
pel do idoso
nas ações só-
cio-filantrópi-
cas”, explica a
Coordenadora.

No dia 20, a Faculdade da
Terceira Idade preparou uma sur-
presa para suas alunas, que pude-
ram relembrar os tempos de in-
fância e celebrar a Páscoa entre
as amigas do Programa, numa ini-
ciativa da Profª Silvana, dos esta-
giários e alunos voluntários da
Graduação do curso de Educação
Física, que colaboraram com a co-
memoração.

“Foi uma tarde muito agradá-
vel e preparada com carinho e
amor  pela Silvana e pelos meni-
nos. Essa é uma das coisas que
nos faz enamorarmos cada vez
mais por esta Faculdade”, disse a
aluna Alayde Furlan.

DIVULGAÇÃO

primeiro semestre, 92 no Inten-
sivo de Julho e 340 no segundo
semestre. As aulas são transmi-
tidas, ao vivo, de segunda a sex-
ta-feira, das 14h30 às 17h50, com
um intervalo de 20 minutos.

Tadeu Stuginski informa que
o curso está dividido em três eta-
pas. No primeiro semestre e no
Intensivo de julho o foco será a
preparação para o ENEM. No
segundo semestre, preparação
para os vestibulares.

Os alunos assistiram a duas
aulas demonstrativas nos dias 04
e 06. Os interessados devem en-
trar em contato com o Colégio
de Aplicação Unifipa, pois as
vagas são limitadas.

Izabella Affonso Costa, alu-
na do 3º ano do Ensino Médio,
disse que se interessou pelo cur-
sinho pela necessidade de rever
toda a matéria e aprofundar mais
o aprendizado da escola, visan-
do os vestibulares das universi-
dades estaduais e federais e o
Enem. Ela ressaltou que por ter
um tempo determinado para

cumprir o conteúdo didático, os
professores simplificam a maté-
ria e ensinam truques para resol-
ver exercícios de vestibulares,
“além, é claro, do uso do chat
para solução de dúvidas, que traz
maior interação entre o aluno e o
professor”. A aluna confessa que
no começo teve receio de como
seriam as aulas sem a presença
física de um professor, mas com o
tempo percebeu as inúmeras van-

tagens deste método de ensino.
Aluno do 2º ano do Ensino

Médio, Rafael Augusto Rodri-
gues do Nascimento decidiu fa-
zer o cursinho para revisar algu-
mas matérias que tem dificulda-
des, visando passar em uma boa
faculdade. Ele aprovou esse mé-
todo de ensino lembrando que os
professores, de um jeito mais fá-
cil e rápido, ajudam os alunos a
interagirem com exercícios.

Homenagens pelo Dia da Mulher
Em comemoração ao Dia da

Mulher, o Grupo de Trabalho de
Humanização, o Serviço Social,
o Serviço de Nutrição e Dietéti-
ca e a Administração dos hospi-
tais Padre Albino e Emílio Car-
los ofereceram um café, dia 07

de março, das 6h30 às 8h00 e das
14h30 às 16h00 para suas funci-
onárias.

No Hospital Emílio Carlos o
café foi servido no refeitório e no
Hospital Padre Albino no anfite-
atro 2, na rua 13 de maio.

Homenagem no Hospital Padre Albino.

SERVIÇO DE ENFERMAGEM

Homenagem no Hospital Emílio Carlos.

IMPRENSA/FPA

Entrega dos produtos arrecadados ao
Recanto Monsenhor Albino.

Alunas na comemoração pela Páscoa.
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GU  A  MED  CO
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 Aracaju, 645 – 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

CLÍNICA MÉDICA/REUMATOLOGIA

• Dra. Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 – fone: 3522.4907

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 Aracaju, 645 – Fones: 3522.3104
/ 3523.2313
• Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 – Fone: 3522.3355

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

Diabetes, Obesidade, Tireóide
• Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3524.4809

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

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASONOGRAFIA/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

ACUPUNTURA

• 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. Mauro Forster
Rua Teresina, 755 - Fone: 3523.1652
• Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315 – Fone: 3522.3125
• Dr. Oswaldo Devito
Rua Aracaju, 645 - Fones: 3522.3104
/ 3523.23130
• Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 – Fone: 3522.3355

CIRURGIA GERAL

• Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 – Fone: 3523.7760
• Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689 – Fone: 3522.5381
• Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 – Fone: 3522.8047

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

• Dr. José Luís Sampaio Martins
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521.3839
• Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 – Fone: 3522.8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO DA FACE

E QUEIMADURAS

• Dr. 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

CIRURGIA VASCULAR

• Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 – Fone: 3522.0550
• Dr. Paulo César Grisotto
Rua Aracaju, 645 – Fone: 3522.3104

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA

• Dra. Andréa Cristina Z. Giocondo
Monteleone
Rua Bahia, 606 – Fones: 3522.4489 –
3521.6575 – 9707-8018

• Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Maranhão, 1241 – Fone: 3521.1970

MEDICINA DO TRABALHO

• PROMED
Rua Maranhão, 2.035 – Fone: 3524.4563
• INSMED
Rua 13 de Maio, 830 – Fone: 3522.4930

NEFROLOGIA

• Dra. Luciana S. Devito Grisotto
Rua Aracaju, 645 – Fone: 3522.3104
• Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 – Fone: 3522.5586

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infantil)

Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral

eletroneuromiografia e potenciais
evocados auditivo e visual

• Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438 – Fone: 3522.5428
e 3522.0363

Especialização em dores de cabeça
Eletroencefalografia computadorizada e

mapeamento 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 Bolívia, 94 - Fones:  3524.6500 -
3522.7601
• 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
• Dr. Ricardo Zupirolli
Rua Ceará, 980 – Fone: 3522.3355

ORTOPEDIA/MEDICINA
ESPORTIVA/TRAUMATOLOGIA

• Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269 - Fones: 3522.5396
e 3522.5397.

OTORRINOLARINGOLOGIA

• Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586 - Fone: 3522-1199

• Dr. Waldecir Veni Sacchetin
Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522-
4269

PEDIATRIA

• Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua 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  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. 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 Aprigio A. de Mello
Rua Manaus, 789 - Fone: 3522.3899

REUMATOLOGIA

• Dra. Mariana Nechar Marques
Av. Orlando Zancaner, 1327 - Fone:
3522-4213
• Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94 - Fones: 3524.6500 -
3522.7601

UROLOGIA

• Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Telefone 3522-
4045
• Dr. Ronaldo Nami Pedro
Rua Cuiabá, 413 – Fone: 3522.1369
• 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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Informática: Administração inicia aulas de 3 projetos sociais
O curso de Administração

das Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) iniciou neste mês
de março as aulas de três proje-
tos sociais, oferecendo 66 vagas
para cursos na área de informá-
tica. As aulas são ministradas no
Laboratório de Informática do
curso de Administração, com a
coordenação do Prof. José Clau-
dinei Cordeiro.

No dia 03 foram iniciadas as
aulas do projeto “Informática
para Bombeiros Mirins”, numa
parceria com o Educandário São

José e o Corpo de Bombeiros de
Catanduva, beneficiando 30 alu-
nos, de 11 a 15 anos, com aulas
às terças-feiras, das 14h00 às
15h30. Com duração de quatro
meses, as aulas deste primeiro
semestre terminam em junho
próximo.

Lançado neste ano, o Proje-
to “Informática para Deficientes
Visuais” tem a duração de dois
semestres (março a novembro,
com intervalo no mês de julho)
e foi iniciado no dia 08, com
aulas todos os sábados, das

O Tozzo Restaurante recebeu 24 idosos do Recanto Monse-
nhor Albino para jantar no dia 18 último. Eles foram levados de
ônibus pelo voluntário Di Paula, proprietário da Di Paula Turismo.

O passeio faz parte do Projeto “Passeio Feliz”, elaborado pelos
setores de Terapia Ocupacional e Psicologia do Recanto, que con-
siste em levar os idosos para passear de dois em dois meses.

Idosos fazem “Passeio Feliz”

9h00 às 11h00, para 12 alunos
inscritos.

Prof. José Claudinei Cordei-
ro, responsável pelo projeto, in-
forma que o curso é ministrado
totalmente no computador, com
fone de ouvido. “O aluno irá
aprender recursos do teclado - co-
nhecer as teclas, suas posições, di-
gitar textos, ler textos existentes,
identificar tipos de arquivos, ouvir
música, utilizar a internet, aces-
sar e-mails, fazer pesquisas e até
jogar”, informa ele, acrescentan-
do que será utilizado o software

DOSVOX, de domínio público,
gratuito, com fone de ouvido.

Por fim, no dia 10 iniciaram-
se as aulas do projeto “O ABC
da Informática” para 24 alunos
inscritos. As aulas são ministra-
das toda segunda-feira, das
14h00 às 16h00 e o projeto, par-
ceria com a Rede Social Catan-
duva, tem a duração de quatro
meses (março a junho). Este foi
o primeiro projeto social da área
de informática do curso de Ad-
ministração, lançado em 2002,
tendo já formado 145 pessoas.

Nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática para
os cursos de Direito e Administração

Dando continuidade a um
projeto que visa o desenvolvi-
mento de atividades diferentes
das trabalhadas em sala de aula
a fim de, aos poucos, ir suprin-
do as deficiências que os alunos
dos primeiros anos trazem em
sua bagagem cultural em rela-
ção à Língua Portuguesa e Ma-
temática, foram iniciados dia 1º
de março os cursos de Nivela-
mento em Língua Portuguesa e
Matemática para os cursos de
Administração e Direito das
Faculdades Integradas Padre

Albino/Campus I.
Os cursos, gratuitos, são

ministrados aos sábados, com
três turmas: duas no período da
manhã e uma no período da
tarde procurando, desta forma,
atender a disponibilidade de
horários dos alunos, que ultra-
passam o número de cem par-
ticipantes.

Os responsáveis pelos cur-
sos, Profª Vera Lúcia Lopes Spi-
na, de Língua Portuguesa, e
Prof. Alexandre Teso, de Mate-
mática, participam deste proje-

to há dois anos.

JORNAL INFORMADO

Os alunos dos primeiros
anos do curso de Administração
já começaram a preparar o pri-
meiro número do ano do jor-
nal “Informado” e pretendem
introduzir modificações nas
suas edições.

O conteúdo do jornal englo-
ba todas as atividades desenvol-
vidas nas Faculdades Integradas

Padre Albino/Campus I, nos
seus cursos de Direito e Admi-
nistração, tanto pelos docentes
como pelos discentes. Os coor-
denadores responsáveis pela
orientação dos trabalhos do jor-
nal são os professores Vera Lú-
cia Lopes Spina e José Claudi-
nei Cordeiro.

Os dois projetos são ativi-
dades do Núcleo de Extensão
das Faculdades Integradas Padre
Albino.

Idosos no Tozzo Restaurante.

DIVULGAÇÃO

Vereador agradece por atendimento no HPA
O vereador André Ricardo

Bonetti Rosa, presidente da Câ-
mara Municipal de Paraíso, en-
viou ofício ao presidente da
Diretoria Administrativa, Dr.
Olegário Braido, agradecendo
pelo excelente atendimento
prestado à sua mãe, Sra. Aldi-
na Cristina Bonetti Rosa, pelo

Hospital Padre Albino.
D. Aldina foi submetida a

cirurgia no último dia 03 de
março, realizada pelo Dr. Raul
José de Andrade Vianna Júnior,
a quem o vereador André Ricar-
do também agradece, “assim
como a sua equipe e a todos os
demais envolvidos”.

Conselho de Curadores tem novo 2º secretário
O presidente do Conselho

de Curadores da Fundação, Pe.
Sylvio Fernando Ferreira, na
reunião ordinária do colegiado
dia 05 de março passado, indi-
cou o conselheiro Sr. Luiz Mar-
cos Garcia para ocupar o cargo
de 2º Secretário na vaga do con-
selheiro Dr. Raul José de Andra-
de Vianna que pediu desliga-
mento por problemas de saúde.
Dr. Raul Vianna integrou o Con-
selho de Curadores por mais de
27 anos, tendo sido presidente

da Diretoria Administrativa na
gestão 1997/2000.

Na mesma reunião foi apro-
vado o desligamento do conse-
lheiro Dr. Renato Segura Rami-
res Júnior que, após 11 anos,
pediu afastamento por proble-
mas profissionais, sendo que
para sua vaga de Membro Efe-
tivo do Conselho Fiscal foi in-
dicado o conselheiro Sr. José
Pedro Motta Salles, integrante
do Conselho de Curadores des-
de 12/02/1969.
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Faculdades Integradas são bem avaliadas pelo MEC
As Faculdades Integradas

Padre Albino (FIPA), mantidas
pela Fundação Padre
Albino, receberam no final de
2007 a visita de uma Comissão
de Avaliação do Ministério da
Educação. A integração das fa-
culdades da Fundação Padre Al-
bino (Administração, Direito,
Educação Física, Enfermagem e

avaliou as faculdades, numa es-
cala de 0 a 5, com conceito “4”
(Bom).

Os avaliadores elogiaram a
missão institucional das faculda-
des, que prevê ações que aten-
dam às diferentes instâncias com
foco na produção de conheci-
mentos, exercício crítico e capa-
cidade de resposta aos problemas
regionais. Constataram que a ins-
tituição tem forte presença em
atividades de ensino e extensão,
inserção regional caracterizada
pela presença em diferentes pro-
gramas junto à comunidade e di-
ferentes sistemas de comunica-
ção com a sociedade e ressalta-
ram que as FIPA possuem am-
pla estrutura física com diversi-
ficados recursos didático-peda-
gógicos.

Por fim, os avaliadores des-
tacaram que “a Fundação Padre
Albino tem importante atuação
histórica na cidade por sua longa
trajetória educacional e assisten-
cial. Por possuir dois hospitais na

Medicina) foi autorizada pelo
MEC através da Portaria nº 301,
de 11/04/07, publicada no Diá-
rio Oficial da União do dia 12 de
abril, Seção I.

A Comissão de Avaliadores
do MEC, formada pelos profes-
sores Alberto Gawryszewski,
coordenador, Amarildo Luiz Tre-
visan e Alberto Souza Schmidt,

Cursos a Distância da Fundação
completam um ano

Neste mês de março, a Fun-
dação Padre Albino comemorou
um ano de implantação dos Cur-
sos Superiores a Distância (Ead),
em parceria com a  Unopar -
Universidade Norte do Paraná,
líder desse mercado, com mais
de 130 mil alunos inscritos.

Funcionando no Colégio de
Aplicação Unifipa, os cursos em
andamento são Bacharelado em
Ciências Contábeis, Licenciatu-
ra em Pedagogia, Tecnólogo Su-
perior em Processos Gerenciais,

Análise e Desenvolvimento de
Sistemas e Gestão Ambiental.

O novo Processo Seletivo de
Inverno será realizado em julho,
sendo que as inscrições come-
çam em junho e as aulas em agos-
to. As mensalidades do curso de
Tecnólogo Superior chegam a R$
167,00, para pagamento até o
sexto dia útil.

Mais informações no Colégio de
Aplicação Unifipa, fone 3522.4177,
ou através do site da Unoparvirtual,
www.unoparvirtual.com.br

ADMIRADO  Dr. Durval Ribas Fi-
lho, professor de Nutrologia do cur-
so de Medicina das Faculdades In-
tegradas Padre Albino, foi conside-
rado um dos nutrólogos mais admi-
rados pela Revista Análise Saúde
2008. Apenas seis nutrólogos do
Brasil foram apontados pela pes-
quisa, feita entre os próprios mé-
dicos, que seleciona o que a área
de saúde no Brasil tem de mais
exuberante: médicos e hospitais
admirados. Dr. Durval Ribas é
presidente da ABRAN – Associação Brasileira de Nutrologia,
com sede em Catanduva.

ARQUIVO

cidade, atende os habitantes da
região, em especial pelo sistema
SUS”. “Neste sentido, continua-
ram, a atuação das ações exten-
sionistas das Faculdades Integra-
das Padre Albino por seus cur-
sos (nas áreas jurídica, de admi-
nistração, saúde e esportiva) me-
receram o reconhecimento da
população em geral, sendo mui-
tas dessas ações por meio de con-
vênios com órgãos municipais,
estaduais e federais”.

O Diretor Geral das Facul-
dades Integradas, Dr. Nélson Ji-
menes, acha importante a visita
e avaliação do MEC, realizada
periodicamente, “porque as FIPA
têm oportunidade de enquadrar-
se nos modernos mecanismos de
ensino superior, dos quais o Mi-
nistério é o maior gestor”.

Jimenes frisou ser importan-
te e digno de comemoração o fato
da Instituição ter alcançado con-
ceito bom e média geral 4, logo
após a sua integração, há menos
de um ano.

Catedral faz doação ao
Hospital Emílio Carlos

O Serviço Social do Hospital Escola Emílio Carlos recebeu, em
doação, 100 pares de chinelos, 530 unidades de fraldas geriátricas e 12
unidades de fraldas infantis, frutos de campanha realizada na rede de
comunidades pela Catedral Nossa Senhora Aparecida, durante a Cam-
panha da Fraternidade/08.

Os produtos serão revertidos para os pacientes que necessitarem.

IMPRENSA/FPA

Museu Padre Albino promove a exposição
“Padre Albino” - 90 anos de Catanduva

O Museu Padre Albino
promove, de 1º a 30 de abril
próximo, a exposição
fotográfica “Padre Albino - 90
anos de Catanduva”, com
cerca de 130 fotos.

A exposição estará montada na
Sala da Imagem e do Som e o
horário para visitação é o
mesmo de funcionamento do
museu, de segunda à sexta-
feira, das 7h00 às 17h00, e aos
sábados, das 7h00 às 11h00. O
Museu Padre Albino fica na
Rua Belém, 647.

Na foto, Padre Albino, na
Câmara Municipal, com Dr.
Venâncio de Lima Ferreira,
quando recebeu o título de
“Cidadão Benemérito de
Catanduva”, em 1968.


