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Hospitais atendem mais de 170 mil pessoas em 2009
Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos atenderam, somando apenas as internações, a Unidade de Urgência e Emer-

gência do Padre Albino e o Ambulatório do Emílio Carlos, 176.498 pessoas no ano de 2009. Entre exames e procedimentos 
foram realizados 648.519 atendimentos. Página 06.

DEDICAÇÃO A Fun-
dação Padre Albino 
homenageou o fun-
cionário da Manuten-
ção do Hospital Emílio 
Carlos, Antonio Púpio, 
por mais de 40 anos 
de serviços prestados. 
Página 07.

REFORMA A Funda-
ção Padre Albino vai re-
formar o anfi teatro da 
rua 13 de maio (foto), 
uti lizado para aulas do 
curso de Medicina e 
para eventos. A obra 
deve começar em feve-
reiro. Últi ma página.

Em arti go, Prof. Dr. Carlos Elysio Castro Corrêa, Titular de Pediatria 
do curso de Medicina das FIPA, afi rma que o jovem não quer ser tra-
tado como uma criança e explica que o indivíduo passa por três fases 
psicológicas. Página 08.

O curso de Administração das FIPA realiza dia 1º de fevereiro pró-
ximo, às 19h30, no Teatro Municipal “Aniz Pachá”, a aula inaugural do 
ano leti vo de 2010. A programação marca o lançamento do segundo 
volume da revista do curso, Temas em Administração – diversos olha-
res, seguida da aula inaugural, ministrada pelo ator e conferencista 
Alexandre Bernardo. Página 11.

Estão abertas inscrições para a XV Turma do projeto social “O ABC 
da Informáti ca”, que oferece 24 vagas para pessoas maiores de 18 
anos e desempregadas. As aulas são gratuitas. Página 09.            

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) criaram a sua 
Ouvidoria, que tem a responsabilidade do aperfeiçoamento do 
serviço insti tucional junto aos segmentos da sociedade e aos seus 
diversos setores. O serviço atenderá aos usuários por meio eletrô-
nico. Página 09.

Estão abertas as inscrições para 
o I FEMUCA – Festi val de Música 
Universitária de Catanduva, que 
será realizado dia 26 de fevereiro 
próximo, no Teatro Municipal de 
Catanduva. O festi val é organizado 
pelo LIEU – Local de Integração e 
Expressão Universitária do curso de 
Medicina das FIPA. Página 11.

As instalações para o 
curso de Educação Física no 
campus sede das Faculda-
des Integradas Padre Albi-
no, no Hospital Escola Emí-
lio Carlos, estão prontas. A 
construção de duas quadras 
descobertas, interrompida 
pelas chuvas de dezembro, 
foi retomada. Últi ma página.

Conhecer, entender e 
orientar o adolescente

Administração realiza aula 
inaugural dia 1º

Aulas gratuitas de informática

FIPA cria sua Ouvidoria

Abertas inscrições para o Festival de 
Música Universitária de Catanduva

Instalações para o curso de
Educação Física estão prontas
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Ortopedia foi a especialidade com maior número de atendimentos no “Emílio Carlos”
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Voluntariado: os resultados, em sua 
vida, serão maravilhosos

Vida passageira

JANEIRO / 2010

Percebemos que em países mais desenvol-
vidos, principalmente os que estão na Europa, 
é comum os jovens se envolverem em traba-
lhos voluntários.

São conscienti zados pelos pais, pela educação 
que receberam, mostrando a necessidade de nos 
irmanarmos. Principalmente em favor dos mais 
necessitados, dos doentes, dos que sofrem por 
perdas causadas pelos desastres naturais.

Muitos se comovem quando percebem uma 
grande catástrofe, como as chuvas que caíram 
neste início do ano causando um grande núme-
ro de óbitos.

Muitos se envolveram, fi zeram doações, 
foram até os locais ati ngidos pelas cheias, num 
ato solidário e nobre.

Nesse momento fi ca evidente que é preciso 
um grande número de voluntários para ajudar. 
Seja em hospitais, igrejas, enti dades de classe, 
estudanti s, enfi m, precisamos nos unir.

Dessa união tenho certeza que nascerá um 
atendimento imediato diante do momento trá-
gico ou de difi culdade.

Não precisamos esperar desgraças para nos 
mobilizarmos. Necessitamos estar preparados 
e vigilantes com o próximo, para poder cuidar 
da situação em qualquer momento.

Nossa cidade tem mostrado grande com-
petência em se organizar em favor dos mais 

Se pudéssemos ter consciência do quanto 
nossa vida é passageira, talvez pensássemos 
duas vezes antes de jogar fora as oportunidades 
que temos de ser e de fazer os outros felizes. 

Muitas fl ores são colhidas cedo demais. Al-
gumas, ainda em botão. Há sementes que nun-
ca brotam e há aquelas fl ores que vivem a vida 
inteira até que, pétala por pétala, tranquilas, 
vividas, se entregam ao vento.

Mas não somos adivinhos. Não sabemos 
por quanto tempo estaremos enfeitando esse 
jardim e tampouco aquelas fl ores que foram 
plantadas ao nosso redor.

E descuidamos. Cuidamos pouco. De nós, 
dos outros.

Nos entristecemos por coisas pequenas e 
perdemos minutos e horas preciosos. Perde-
mos dias, às vezes anos. Nos calamos quando 
deveríamos falar; falamos demais quando de-
veríamos fi car em silêncio.

Não damos o abraço que tanto nossa alma 
pede porque algo em nós impede essa aproxi-
mação. Não damos um beijo carinhoso “por-
que não estamos acostumados com isso” e não 
dizemos que gostamos porque achamos que o 
outro sabe automati camente o que senti mos.

E passa a noite e chega o dia, o sol nasce 
e adormece e conti nuamos os mesmos, fecha-
dos em nós.

humildes. Pastorais e inúmeras enti dades con-
seguiram grandes proezas. Nossa periferia não 
é mais tão sofrida como há alguns anos. Esses 
resultados foram colhidos após anos de ação 
voluntária atuando em favor da população.

Mas é preciso que todos, de alguma forma, 
doem uma parte de seu tempo ao semelhante. 
Sempre há alguém necessitando; basta abrir 
bem os olhos, o coração e seguir pela cidade.

Gostaria que você, amigo, amiga, que me 
acompanha nesta linha de raciocínio se envol-
vesse. 

Seja um voluntário também. Procure uma 
pastoral, um hospital, uma creche, um asilo. 
Envolva-se. 

Tenho absoluta certeza que os resultados, 
em sua vida, serão maravilhosos.

Nossa cidade caminha num momento de 
positi vismo, de crescimento, de evolução. E a 
comunidade irá crescer, ainda muito mais, es-
piritualmente, se nos apegarmos ao espírito 
cristão.

É preciso estar atento, sempre, com nossos 
semelhantes. 

E para isso o envolvimento social do volun-
tariado é a chave que abrirá todas as portas do 
humanismo.

Nelson Lopes Marti ns – Um voluntário

Reclamamos do que não temos, ou acha-
mos que não temos sufi ciente.

Cobramos. Dos outros. Da vida. De nós mes-
mos. Nos consumimos. 

Costumamos comparar nossas vidas com as 
daqueles que possuem mais que a gente. E se 
experimentássemos nos comparar com aqueles 
que possuem menos? Isso faria uma grande di-
ferença.

E o tempo passa... Passamos pela vida, não 
vivemos. Sobrevivemos, porque não sabemos 
fazer outra coisa. Até que, inesperadamente, 
acordamos. E então nos perguntamos: e agora?

Agora, hoje, ainda é tempo de reconstruir 
alguma coisa, de dar o abraço amigo, de dizer 
uma palavra carinhosa, de agradecer pelo que 
temos.

Nunca se é velho demais ou jovem demais 
para amar, dizer uma palavra genti l ou fazer um 
gesto carinhoso.

Não olhe para trás. O que passou, passou.
O que perdemos, perdemos.
Olhe para frente!
Ainda é tempo de apreciar as fl ores que es-

tão inteiras ao nosso redor. Ainda é tempo de 
voltar-se para Deus e agradecer pela vida, que 
mesmo passageira, ainda está em nós.

Pense!... 
Não o perca mais!
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Aniversários - FEVEREIRO
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        Cleonice Bento Neto Rego
        Maria Janete Meneguesso
        Silmara Aparecida Nardo Pozzi
22 – Heber de Souza
        Marcos Leão Alves
        Maria Sandra de Mello de Souza
23 – Vanderléa Lourencin Jorge
24 – Roberta Gláucia Morano Stocco
25 – Léia Cati a Antonio
        Vera Lúcia Coltrini de Oliveira
26 – Adriana Ribeiro Ferreira
        Juliane Aparecida Venturini Menegasso
        Patrícia Pereira Romão
        Silvana Perone Pascolat
27 – Edmar Antonio Tassoni
        Flávia Fernanda de Oliveira Procópio
28 – Maria Nilde Lima dos Reis Francisco
        Michelle de Oliveira Marti ns

Hospital Emílio Carlos
02 – Drª Luciana Botti  ni Antunes Crepaldi
        Patrícia Carla Ramos
04 – Gisele Fernanda Jacomett o
        Luís Carlos Ferraz
05 – Eliane Faria dos Santos Damaceno
07 – Ailto Aparecido Machado
        Aparecida Alves de Medeiros Silva
08 – Márcia Regina de Souza Siviero
        Marli de Jesus
10 – Romildo Aparecido Marti ne
11 – Eliane Nascimento da Silva Alves
12 – Érika Fachim Esteves
        Marcos Paulo Alves
13 – Carlos Alberto Liberatore
14 – Agnaldo de Azevedo
        Claudecir Aparecido Grosso
17 – Anderson Pereira da Costa
18 – Claudinei Ferreira da Cruz
        Eva de Lourdes da Silva Correa
        Maria das Graças Mendes
21 – Elias Cardoso Corral
22 – Maria Joana Marti ns da Cruz
23 – Roseli da Silva Thomaz
24 – Cláudia de Fáti ma Gonçalves
        Fabiana dos Santos Paiva
        Mati as Bezerra de Queiroz
26 – Anísio Hayashi Veiga
        Cecília Nogueira
        Mirna de Jesus Carrero
28 – Juliana de Abreu Banzi
         Sueli Aparecida da Silva

Padre Albino Saúde
18 – Pedro Henrique Gavilia Elias
         Taisa Casimiro
20 – Liliana Gervino Carlessi
26 – Dr. Fábio Macchione dos Santos
27 – Priscila Kelli Gomes

Recanto Monsenhor Albino
03 – Ornan Fernandes Maciel
10 – Maria Cristi na C. Mendonça
17 – Ana Perseguim Matheus
23 – Daniela Ferreira de Jesus
27 – Aline Dyane Padilia Vizenti n
28 – Lucilene Trajano da Conceição Barbosa

Museu Padre Albino
26 – Willian Alves da Silva

Faculdades Integradas Padre Albino
03 – Prof. Marcos Venicio Braz de Assis
05 – Prof. Murillo Antonio Couto
        Prof. Sidney Moreno Gil
06 – Profª Adriana Paula Sanchez Schiaveto
        Prof. Flávio Louzada Graciano
        Prof. Vagner Alexandre Marques
07 – Profª Ana Paula Girol
        Profª Cristi na Aparecida Zapata Sperdutti  
        Prof. Dario Ravazzi Ambrizzi
08 – Karine Augusto da Silva
        Márcia Sueli Barbujani
09 – Prof. Antonio Angelo Bocchini
11 – Maria de Lourdes Barbato
12 – Prof. Armindo Mastrocola Junior
        Profª Maria Luiza Nunes Mamede Rosa
14 – Adair Zolim
23 – Prof. Sinval Malheiros Pinto Junior
24 – Prof. Hamilton Wendeborn Rodrigues Junior
25 – Prof. José Aurivaldo Saccheta Ramos Mendes
27 – Prof. Marcílio Antonio Bortolucci
28 – Prof. Luiz Lázaro Ayusso

Colégio de Aplicação
10 – Profª Rosemary Fáti ma Moura dos Santos
12 – Prof. Getúlio Gonçalves Neto
        Gisele Roberta de Paula
21 – Silvia Teixeira de Miranda

Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino 
01 – Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
12 – Dr. Olegário Braido
22 – Luiz Marcos Garcia

Coordenadoria Geral 
04 – Reginaldo Dourado dos Santos
05 – Suelen Cristi na Ribeiro Zanirato
14 – Lílian Pet Hosina
22 – Sonia Maria Corradi
27 – Halana Grasiela de Abreu

Hospital Padre Albino
01 – Efi gênia dos Santos Félix Andrade
        Maria Aparecida Cajuela Mouco
02 – Cleusa Aparecida de Sousa
        Elisandra Dias
        Rafaela Cristi na Elias Soares
04 – Érica de Paula
05 – Maria Aparecida Pequeno Cordeiro Rulli
06 – Antonia Gonçalves Moreira
07 – Clarice Aparecida dos Santos
         Márcia Regina Tofanelli da Silva
08 – Aleandra Perpétua Fernandes Moreno
         Lúcia Helena Ferro
09 – Ana Cláudia Norvete
        Benedita de Fáti ma Oliveira Silva
        Maria Célia Cordon Guglielmetti  
        Valenti na de Jesus Passinato
10 – Adriana Bati sta Quirino
        Elisangela Elisia da Costa Menegossi
        Renata Delgado
        Rosa Maria Camilo Guerbas
11 – Gisela Cristi na Percebon Morett e
        Sonia Maria Pereira
12 – Dr. Elias Aziz Chedieck
13 – Adriana Isabel de Lima
        Maria Aparecida Eugênio
        Maria Pierina D. Anastácio
        Teresa Cristi na Savazzi Rodrigues
14 – Jeff erson Cavalcante de Souza
        Júlia Luiza da Conceição
16 – Evanilde Donizete Triunfo
        Ricardo Aparecido dos Santos
17 – Aline Pereira de Almeida
        Cleide Pavani Piovani
        Helen Susi Pimentel
         Rita de Cássia de Lima
         Roseli Bati sta de Lima
        Rosimeire Cezar Cury
        Tati ane Scarpeto Teixeira
18 – Marina Pádua Durante
        Silvana Regina de Sousa
20 – Elisandra Paula Macedo
         Maria Ester Correa Oliveira Bellucci
         Nathália Aparecida de Abreu
21 – Adriano Garcia

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

Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos 

doando a parti r de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz. 

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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01 – Dia do Publicitário01 – Dia do Publicitário
02 – Dia do Agente Fiscal02 – Dia do Agente Fiscal
05 – Dia do Dati loscopista05 – Dia do Dati loscopista
07 – Dia Nacional do Gráfi co07 – Dia Nacional do Gráfi co
10 – Dia do Atleta Profi ssional10 – Dia do Atleta Profi ssional

11 – Dia Mundial do Enfermo e do Zelador11 – Dia Mundial do Enfermo e do Zelador
16 – Dia do Repórter - Carnaval16 – Dia do Repórter - Carnaval
19 – Dia do Esporti sta19 – Dia do Esporti sta
23 – Dia do Rotariano23 – Dia do Rotariano
27 – Dia Nacional do Livro Didáti co e do Idoso27 – Dia Nacional do Livro Didáti co e do Idoso

FEVEREIRO - DATAS COMEMORATIVASFEVEREIRO - DATAS COMEMORATIVAS

HÁ SEMPRE ALGUÉM
 O mundo inteiro está cheio de pessoas.  
Há pessoas caladas  
que precisam de alguém para conversar.  
Há pessoas tristes  
que precisam de alguém que as conforte.  
Há pessoas tí midas  
que precisam de alguém 
que as ajude vencer a ti midez.  
Há pessoas sozinhas  
que precisam de alguém para brincar.  
Há pessoas com medo  
que precisam de alguém para lhes dar a mão.  
Há pessoas fortes  
que precisam de alguém que as faça pensar  
na melhor maneira de usarem a sua força.  
Há pessoas habilidosas  
que precisam de alguém para ajudar 
a descobrir a melhor maneira 
de usarem a sua habilidade.   
Há pessoas que julgam  
que não sabem fazer nada e precisam de alguém  
que as ajude a descobrir o quanto sabem fazer.  
Há pessoas apressadas  
que precisam de alguém para lhes mostrar 
tudo o que não tem tempo para ver.
Há pessoas impulsivas  
que precisam de alguém que as ajude 
a não magoar os outros.  
Há pessoas que se sentem de fora  
e precisam de alguém que lhes mostre 
o caminho de entrada.
Há pessoas que dizem  
que não servem para nada e precisam de alguém  
que as ajude a descobrir como são importantes.  
Precisam de alguém. 
Talvez de você!

Frases
“A cada dia que vivo, mais me convenço de que 
o desperdício da vida está no amor que não da-
mos, nas forças que não usamos, na prudência 
egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-se 
do sofrimento, perdemos também a felicidade”. 

Carlos Drummond de Andrade
 
“Faço da interrupção um caminho novo.
Faço da queda, um passo de dança.
Do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, 
da procura, um encontro.”

Fernando Pessoa

Se eu soubesse que essa seria a últi ma vez 
que eu veria você dormir, eu me aconchegaria 
mais apertado e rogaria ao Senhor que a pro-
tegesse.

Se eu soubesse que essa seria a últi ma vez 
que veria você sair pela porta, eu a abraçaria, 
beijaria você mais vezes e a chamaria de volta 
para abraçar e beijar uma vez mais.

Se eu soubesse que essa seria a últi ma vez 
que ouviria a sua voz em oração, eu fi lmaria 
cada gesto e gravaria cada palavra para que eu 
pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia... 

Se eu soubesse que essa seria a últi ma vez, 
eu gastaria um minuto extra, ou dois, para pa-
rar e dizer: “Eu te amo”, ao invés de assumir 
que você já sabia disso...

Se eu soubesse que essa seria a últi ma vez, 
eu estaria do seu lado, parti lhando do seu dia, 
ao invés de pensar: ”Bem, tenho certeza de que 
outras oportunidades virão e eu posso deixar 
passar esse dia”...

É claro que haverá um amanhã para se fazer 
uma revisão e nós teríamos uma segunda chan-
ce de fazer as coisas da maneira certa.

É claro que haverá um outro dia para dizer-
mos um para o outro: “Eu te amo”.

E, certamente, haverá uma nova chance de 
dizermos um para o outro: “Posso te ajudar em 
alguma coisa?”

Mas no caso de eu estar errado e hoje ser 
o últi mo dia que temos eu gostaria de dizer o 
quanto eu amo você.

Uma família de tartarugas decidiu sair para um 
pic nic.

As tartarugas, sendo naturalmente lentas, le-
varam sete anos preparando-se para o passeio.

Passados seis meses, após acharem o lugar 
ideal, ao desembalarem a cesta, descobriram 
que estavam sem sal. Então, designaram a tarta-
ruga mais nova, por ser a mais rápida, para vol-
tar e pegar o sal.

A pequena tartaruga lamentou, chorou e esper-
neou, mas concordou em ir com uma condição: 
que ninguém comeria até que ela retornasse.

Três anos se passaram ... Seis anos ... E a pe-
quenina não ti nha retornado. Ao séti mo ano de 
sua ausência, a tartaruga mais velha já não su-

E espero que nunca esqueçamos disso.
O dia de amanhã não está prometi do a nin-

guém, jovem ou velho, e hoje pode ser sua últi -
ma chance de segurar bem apertada a mão de 
quem você ama.

Se você está esperando pelo amanhã, por 
que não fazer hoje?

Porque se o amanhã não vier, você, com cer-
teza, se arrependerá pelo resto de sua vida de 
não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, 
num abraço, num beijo, porque você estaria 
muito ocupado para dar àquela pessoa aquilo 
que acabou sendo o últi mo desejo dela...

Então abrace a sua amada, o seu amado, 
hoje, agora, bem apertado. Sussurre nos seus 
ouvidos dizendo o quanto você a ama e o quan-
to a quer junto de si!

Gaste um tempo para dizer ”me desculpe”, 
“por favor”, ”me perdoe”, ”obrigado” ou ainda 
“não foi nada”, “está tudo bem”...

Porque se o amanhã jamais chegar, você não 
terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois 
o passado não volta e o futuro talvez não che-
gue...

De todos os dias de sua vida há apenas dois 
nos quais você nada poderá fazer: o ontem e o 
amanhã!

Faça o que ti ver que fazer hoje.

Texto anexado no mural de comunicações in-
ternas da Gol, um dia após a queda do Boeing, 
pelo marido de uma das aeromoças mortas.

portando mais a fome, decidiu desembalar um 
sanduíche.

Nesta hora, a pequena tartaruga saiu de trás 
de uma árvore e gritou: 

- Viu! Eu sabia que vocês não iam me esperar. 
Agora que eu não vou mesmo buscar o sal.

Refl ita:
Algumas vezes em nossa vida as coisas aconte-

cem da mesma forma. 
Desperdiçamos nosso tempo esperando que as 

pessoas vivam à altura de nossas expectati vas.
Ficamos tão preocupados com o que os outros 

estão fazendo que deixamos de fazer o que nos 
compete.

Se o amanhã não vier...

O pic nic das tartarugas

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 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(    )



dantes e anti cancerígenas chamadas de indoles 
e sulforafanos. Uma pesquisa da Universidade 
de Stanford, nos EUA, apontou que o sulforafa-
no é a substância química encontrada em plan-
tas que mais eleva o nível de enzimas anti cance-
rígenas no organismo. 

3 - Folha de beterraba: geralmente jogada 
fora, é rica em vitaminas, minerais e anti oxidantes. 
Contém carotenóides, pigmento natural dos vege-
tais que ajuda a proteger os olhos contra o enve-
lhecimento. Bowden também afi rma que a beter-
raba em si também é um dos alimentos mais ricos 
que existem. As folhas podem ser comidas cruas 
na salada ou refogadas, como espinafre. 

4 - Açaí: em suco ou misturado à comida, 
como é feito no norte do país, o açaí é uma 
das frutas com maior concentração de anti oxi-
dantes. Também é rica em gorduras monoinsa-
turadas e poliinsaturadas, que são benéfi cas e 
auxiliam na redução do colesterol ruim e na pre-
venção de doenças cardíacas. Para Bowden, os 
brasileiros que não consomem a fruta frequen-
temente desperdiçam a bênção que a natureza 
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O nutricionista e psicólogo americano Jonny 
Bowden esteve no Brasil para lançar o livro “As 
Refeições mais Saudáveis do Mundo”. Com dou-
torado em nutrição pela Universidade Clayton 
pela Saúde Natural, ele se dedica há mais de 
duas décadas à pesquisa dos alimentos e aqui 
enumera quais são os dez mais saudáveis do 
mundo e que deveriam fazer parte do nosso car-
dápio diário.

1 - Sardinha: é rica em proteínas e possui mi-
nerais essenciais, como magnésio, ferro e selênio, 
que têm ação anti cancerígena. Esse ti po de peixe 
também ajuda o organismo a liberar o mercúrio e 
tem altas concentrações de ômega 3, um ti po de 
gordura “boa”, essencial para o funcionamento 
do cérebro, do coração e para a redução da pres-
são arterial. As sardinhas são chamadas de “co-
mida saudável em lata” por Bowden, que acon-
selha que sejam compradas as preservadas no 
próprio óleo ou em azeite, quando não puderem 
ser consumidas frescas.

2 - Repolho: as folhas do vegetal contêm 
grandes concentrações de substâncias anti oxi-

As pessoas são pesadas demais para serem levadas nos ombros. Levo-as no coração.
 Dom Hélder Câmara

Os 10 alimentos mais saudáveis do mundo

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA

Invenções e descobertas do século XX

Lazer & Variedades

Como acontece o movimento de rotação da Lua? Ela gira em torno do quê ? Como estes giros 
infl uenciam as fases de seu ciclo?

 A Lua tem uma rotação em torno de seu próprio eixo, que dura 27 dias, 7 horas e 33 minu-
tos. Seu movimento ao redor da Terra leva o mesmo período para acontecer e, por conta disso, os 
observadores daqui enxergam sempre a mesma face deste satélite. Quanto às fases que apresenta, 
trata-se de um fenômeno geométrico, que depende unicamente de sua posição em relação à Terra 
e do ângulo de incidência dos raios solares sobre ela. Neste aspecto, o ciclo tem uma duração de 29 
dias, 12 horas e 44 minutos e não sofre nenhuma infl uência do movimento de rotação.

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

• Utensílios de isopor. Para limpá-los, lave 
com água e bicarbonato e não use sabão! 
• Uti lize sacos plásti cos para guardar alhos, 
pois assim eles se conservam melhor.
• Para guardar os ovos coloque-os com a 
parte mais pontuda para baixo; nesta posi-
ção eles duram mais.
• Para amaciar o frango, coloque uma pitada 
de fermento em pó no tempero.
• Se você quiser que o peixe congelado fi -

1911 - Ernest Rutherford, Hans Geisel e Ernest 
Mardsen desvendam a estrutura do átomo. 
1913 - Elmer McCollum descobre a existência 
das vitaminas A e B. 
1913 - Henry Ford cria a primeira linha de mon-
tagem industrial. 
1913 - Surgem os primeiros modelos de suti ã. 
1914 - O fisiologista inglês Henry Dale identifica a exis-
tência dos neurotransmissores, substâncias que trans-
mitem mensagens entre as células do sistema nervoso. 

CURIOSIDADE
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Bater no liquidifi cador 4 ovos, 4 bananas 
nanicas sem casca e uma xícara de óleo. Co-
loque numa ti gela e junte 2 xícaras da fari-
nha de rosca, 2 xícaras de açúcar mascavo e 
uma xícara de nozes picadas. Misture tudo 
e junte uma colher bem cheia de pó royal. 
Asse em forma de buraco untada.

Calda
Leve ao fogo uma lata de leite condensa-

do, uma lata de creme de leite (pode ser de 
caixinha) e uma xícara de nozes picadas. En-
grossar e jogar sobre o bolo virado.

C U L I N Á R I A

Bolo de banana e nozesBolo de banana e nozes

que com sabor de peixe fresco, descongele-
o diretamente no leite.
• Para evitar que o açúcar fi que empedrado, 
coloque dentro do recipiente algumas bola-
chas salgadas.
• Para apagar a churrasqueira, jogue sobre 
as brasas um punhado de sal.
• Para que a couve fl or não escureça duran-
te o cozimento, ponha na água meia xícara 
de leite.

1915 - Construído um modelo funcional do tan-
que de guerra. 
1916 - Paul Langevin inventa o sonar ao produ-
zir ondas ultra-sônicas no mar que podiam ser 
detectadas a distância de 3 quilômetros. 
1918 - Adotado em Nova York o semáforo de 
três cores (vermelho, verde e amarelo), em 
substi tuição aos anti gos “go” e “stop”. 
1919 - Ernest Rutherford divide arti fi cialmente 
um átomo. 

lhes proporcionou.
5 - Goiaba: rica em fi bras, minerais e vita-

minas. Também possui grandes quanti dades 
de licopeno, o mais anti oxidante entre todos os 
carotenóides. O licopeno auxilia na prevenção 
do câncer de próstata e reduz os riscos de sur-
gimento de catarata e doenças cardiovasculares. 

6 - Cereja fresca: tem altas concentrações de 
antocianina, um anti infl amatório natural. Deve 
ser comida ao natural ou misturada com iogurte 
ou vitaminas. 

7 - Chocolate meio-amargo: rico em fl ava-
nóides, que diminuem a pressão sanguínea e 
promovem o bom funcionamento do sistema 
circulatório, tem altas concentrações de mag-
nésio, um mineral importante para mais de 300 
processos biológicos do organismo.

8 - Frutas oleaginosas: são as castanhas, as 
nozes e as amêndoas. Bowden afi rma que todas 
trazem inúmeros benefí cios, apesar do elevado 
teor calórico. Possuem muitos minerais, proteí-
nas e altos níveis de Omega 3 e Omega 9.

9 - Canela: ajuda a controlar o nível de açúcar 
e de colesterol no sangue, o que previne o risco 
de doenças cardíacas. Para usufruir dos benefí -
cios da especiaria, basta polvilhar um pouco de 
canela em pó no café ou no cereal mati nal.

10 - Semente de abóbora: é uma grande fonte 
de magnésio. Esse mineral é tão importante, expli-
ca Bowden, que estudiosos franceses concluíram 
que homens com altas taxas de magnésio no san-
gue têm 40% menos chances de sofrer uma mor-
te prematura do que aqueles com baixos índices. 
Para consumi-las, toste-as no forno e coma-as por 
inteiro, inclusive com a casca, que é rica em fi bras.

Fonte: matéria publicada na revista Época. 
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Os hospitais Padre Albino e 
Emílio Carlos atenderam, soman-
do apenas as internações, a Uni-
dade de Urgência e Emergência 
do Padre Albino e o Ambulatório 
do Emílio Carlos, 176.498 pessoas 
no ano de 2009.

Ao todo, entre exames e pro-
cedimentos, foram realizados 
648.519 atendimentos. Confi ra os 
números:

Hospital Padre Albino
92.547 pessoas foram aten-

didas na Unidade de Urgência e 
Emergência – 46.956 mulheres e 
45.591 homens. O índice de aten-
dimento maior é na faixa etária 
de 30 a 38 anos – 13.056, sendo 

Hospitais da Fundação atendem mais 
de 170 mil pessoas em 2009

6.738 mulheres e 6.318 homens.
Catanduva é a cidade com 

maior número de pacientes aten-
didos, 58.835, seguida por Pindo-
rama, com 4.687; Cati guá, com 
4.080; Palmares Paulista, com 
2.682; Novais, com 2.511; Itajo-
bi, com 2.272; Santa Adélia, com 
1.900; Urupês, com 1.867; Ta-
bapuã, com 1.713; Elisiário, com 
1.522; Irapuã, com 1.223; Pirangi, 
com 1.092, entre outras cidades. 

No ano, foram registradas 
11.125 internações - 4.349 ho-
mens e 6.776 mulheres, sendo a 
maior incidência na faixa etária de 
20 a 29 anos no sexo feminino e 
de 50 a 64 no sexo masculino.

4.518 procedimentos foram 

registrados no Centro Cirúrgico e 
1.891 no Centro Obstétrico.

313 pacientes foram interna-
dos na Unidade de Queimados 
– 170 do sexo masculino e 143 
do sexo feminino, sendo a maior 
incidência na faixa etária de 20 a 
30 anos. A Unidade de Cuidados 
Especiais da UTQ atendeu 966 
pacientes, tendo realizado 526 
curati vos.

105.306 exames foram rea-
lizados pelo Centro de Diagnós-
ti co por Imagem, 292.701 pelo 
Laboratório de Análises Clínicas 
e 2.493 pelo Serviço de Medicina 
Nuclear.

O Serviço de Nutrição e Dieté-
ti ca preparou 341.168 dietas.

A UTI adulta atendeu 501 pa-
cientes.

148 pacientes foram interna-
dos na UTI Infanti l e 107 na UTI 
Neonatal. 

O Serviço de Terapia Renal 
Substi tuti va realizou 10.415 diá-
lises.

O Serviço de Litotripsia fez 
1.332 atendimentos e foram re-
gistrados, ainda, 4.677 eletrocar-
diogramas e 5.050 endoscopias.

Hospital Emílio Carlos

67.945 pessoas foram aten-
didas no Ambulatório de Ensi-
no – 39.088 mulheres e 29.857 

Entre exames e procedimentos atendimentos passam de 600 mil

homens. O índice de consultas é 
maior na faixa etária de 50 a 64 
anos – 10.253 mulheres e 6.818 
homens. A Ortopedia foi a espe-
cialidade com maior número de 
atendimentos – 9.001. 

Catanduva é a cidade com 
maior número de pacientes 
atendidos, 35.245, seguida por 
Pindorama, com 3.969; Urupês, 
com 2.741; Itajobi, com 2.715; 
Novo Horizonte, com 2.701; San-
ta Adélia, com 2.513; Tabapuã, 
com 2.245; Palmares Paulista, 
com 2.189; Irapuã, com 1.932; 
Ariranha, com 1.479, entre ou-
tras cidades. 

O hospital registrou 6.006 in-
ternações – 3.255 homens e 2.751 
mulheres, sendo a maior incidên-
cia na faixa etária de 65 a 79 anos 
no sexo feminino e 50 a 64 anos 
no sexo masculino.

O Laboratório de Análises Clí-
nicas fez 200.403 exames.

O Serviço de Nutrição e Dieté-
ti ca preparou 263.066 dietas.

1.480 pacientes foram aten-
didos pelo Serviço de Quimiote-
rapia.

16.647 exames foram feitos 
pelo Serviço de Radiologia.

O Centro Cirúrgico registrou 
1.606 cirurgias; 350 pacientes fi -
caram internados na Unidade de 
Terapia Intensiva e 182 no Setor 
de Molésti as Infecto Contagiosas.

Com objeti vo de valorizar os 
seus colaboradores e unir esfor-

A Fundação Padre Albino ad-
quiriu, com os recursos da Central 
de Telemarketi ng, 44 colchões hos-
pitalares modelo Confort Plus para 
o Hospital Padre Albino. O investi -
mento é calculado em R$ 40.544,00. 

Os novos colchões terapêuti cos, 
com padrões internacionais, propor-
cionam conforto e, além disso, auxi-
liam na prevenção de úlceras de pres-

Hospitais realizam segunda
edição do Café com Prosa

Novos colchões para o 
Hospital Padre Albino

Café com Prosa no HEC

Colaboradores parti cipam de café no HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Mais de 90 mil pessoas atendidas na Unidade de Urgência e Emergência do HPA em 2009

Comunicação/HPAComunicação/HPA

ços para manter um ambiente de 
trabalho adequado, os hospitais 

Emílio Carlos e Padre Albino 
promovem, mensalmente, o 
Café com Prosa, encontros 
entre os funcionários, gesto-
res dos hospitais, gerente de 
Recursos Humanos, direto-
res e presidente da Diretoria 
Administrati va da Fundação 
Padre Albino.

O segundo encontro do 
projeto aconteceu no dia 16 
de dezembro, no Emílio Car-
los, e no dia 18 de dezembro, 
no Padre Albino. O Café com 
Prosa integra o programa de 
Humanização dos dois hos-
pitais da Fundação Padre 
Albino.

são. São cinco densidades diferentes 
para o apoio individualizado em par-
tes do corpo que exercem maior pres-
são. Nas laterais, a espuma é de alta 
densidade para manter o paciente 
centralizado ao leito e facilitar o apoio 
durante a saída da cama.

A Diretoria Administrati va da 
Fundação Padre Albino agradece a 
colaboração da sociedade.



A Fundação Padre Albino ho-
menageou, no últi mo dia 22 de 
dezembro, o funcionário da Ma-
nutenção do Hospital Emílio Car-
los, Antonio Púpio, por mais de 40 
anos de serviços prestados à ins-
ti tuição. Neste período, Púpio já 

foi Caldeireiro, Auxiliar de Manu-
tenção e Ofi cial de Manutenção, 
função que exerce até hoje. 

Mesmo aposentado, Púpio con-
ti nua trabalhando. “Sempre gostei 
de trabalhar e vou conti nuar fazen-
do isso até quando eu puder”, diz.

Dedicação e amor pelo trabalho

Sr. Púpio, ladeado pelo Administrador do HEC, José Reinaldo Marques, e pelo Diretor de 
Manutenção e Obras, Edison Bonutti  

DivulgaçãoDivulgação
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A Câmara de Vereadores de 
Novais aprovou no últi mo dia 7 de 
dezembro, Moção de Aplauso ao 
Hospital Emílio Carlos, em reco-
nhecimento aos relevantes servi-

Hospital Emílio Carlos recebe Moção de Aplauso
ços prestados na região de Catan-
duva no ano de 2009.

Como justi fi cati va, o vereador 
Flávio Aparecido Simão, autor da 
Moção 013/2009, argumentou que 

a homenagem é muito justa, dada 
a excelência nos atendimentos em 
saúde que são moti vo de orgulho 
para a sociedade.

Para o presidente da Câmara, 

Nivaldo da Cruz Teixeira, a homena-
gem é um voto de esti ma e conside-
ração pela Fundação Padre Albino, 
uma insti tuição que segue no cami-
nho da éti ca e da moralidade.

Três professores do curso de Medi-
cina das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA), com colaborações, publi-
caram arti gos em revistas cientí fi cas.

O arti go Phylogeographical, eco-
logical and biological patt erns shown 
by nuclear (ssrRNA and gGAPDH) 
and mitochondrial (Cyt b) genes of 
trypanosomes of the subgenus Schi-
zotrypanum parasiti c in Brazilian 
bats, de autoria do Prof. Dr. Manzélio 
Cavazzana Júnior, professor de Pa-
rasitologia, foi publicado na Interna-
ti onal Journal of Parasitology, revista 
muito respeitada e com grande im-
pacto na comunidade cientí fi ca. 

Prof. Manzélio informa que o ar-
ti go faz parte de um grande projeto 
que visa um entendimento melhor das 
linhagens de Trypanosoma cruzi que 
circulam no território brasileiro que, 
associado  a dois outros arti gos ante-
riormente publicados, foi muito úti l no 
entendimento da  dinâmica de disper-
são  de espécies deste protozoário por 
animais e insetos e veio demonstrar 
que existem espécies que circulam  
em locais específi cos no território bra-
sileiro e outras que se espalham pelo 
mundo. 

“Este estudo foi  o maior levanta-
mento de tripanosmaíases em mor-
cegos já realizado no mundo e com o 
maior número de espécies”, explica 
Prof. Manzélio.  

O arti go é assinado também por 
dois dos maiores pesquisadores brasi-
leiros nessa área, o Prof. Dr. Erney Ples-
sman Camargo, Presidente do CNPq 
até 2008, ex-diretor do Insti tuto Butan-
tã de São Paulo e diretor do Insti tuto 
de Ciências Biomédicas da USP/SP, e 
pelo Prof. Dr. José Rodrigues Coura, 

Presidente da Fiocruz do Rio de Janeiro 
por várias gestões e, juntamente com 
o Dr. Erney, um dos mais conceituados 
pesquisadores em Doença de Chagas 
no mundo. O Prof. Erney é o único 
brasileiro  a receber o tí tulo de Grão 
Mestre em pesquisa pela Academia 
Brasileira de Ciências. 

“Para as Faculdades Integradas Pa-
dre Albino o fato de possuir trabalhos 
realizados em colaboração com esses 
pesquisadores é moti vo de orgulho”, 
ressaltou Prof. Manzélio. As insti tui-
ções parti cipantes dessa pesquisa 
foram o curso de Medicina (FAMECA) 
das FIPA, USP de São Paulo e Fiocruz do 
Rio de Janeiro.

PEDIATRIA E PUERICULTURA

A Profª Drª Terezinha Soares Bis-
cegli, com a colaboração do Prof. Dr. 
João Romera, docentes de Pediatria e 
Puericultura, de André Binotti   Candi-
do, ex-Residente de Pediatria, de Ellen 
Cristi na Alvarez Candido e André Luiz 
Binott o, formandos de 2008, e Jaine 
Maria dos Santos, acadêmica da 6ª sé-
rie do curso de Medicina, publicaram 
na Revista Paulista de Pediatria (volu-
me 27, setembro/2009, p. 289-295.) o 
arti go Estado nutricional e prevalência 
de enteroparasitoses em crianças ma-
triculadas em creche.

Desenvolvida em 2007, na pes-
quisa foram avaliadas 133 crianças 
frequentadoras da Creche “Sinharinha 
Neto”, em Catanduva-SP. “O objeti vo 
do estudo foi avaliar o estado nutri-
cional das crianças através de curvas 
de crescimento e também realizar a 
investi gação de parasitoses intesti nais 
por meio de exames parasitológicos de 

Professores da Medicina publicam artigos em revistas

Os hospitais Emílio Carlos e Pa-
dre Albino ti veram uma decoração 

específi ca no período de Natal. 
A Administração cumprimenta o 

Comitê e as Comissões de Humaniza-
ção pelo trabalho desenvolvido. E ain-
da agradece a funcionária Sílvia Terrão, 
a voluntária Aparecida Bertucci Terrão, 
responsáveis pelo Presépio no Emílio 
Carlos, e a Associação de Voluntários 
dos hospitais – AVOFPA, que montou 
no Padre Albino a representação do 
local do nascimento de Cristo. 

Agradecimento

Presépio do “Emílio Carlos”

Comunicação/HPAComunicação/HPA

fezes”, explica Drª Terezinha.
A pesquisadora informou que a 

análise dos dados antropométricos 
revelou que a grande maioria das 
crianças apresentava-se bem nu-
trida (91,7%). Dentre os distúrbios 
nutricionais detectados, a obesidade 
prevaleceu sobre a desnutrição (6% 
e 2,3%, respecti vamente). A preva-
lência de distúrbios nutricionais foi 
signifi cati vamente maior no gênero 
masculino. As crianças que apresen-
taram distúrbio nutricional foram en-
caminhadas a profi ssionais especiali-
zados para avaliação mais acurada e 
intervenções perti nentes. 

Com relação à investi gação de 
parasitoses, Drª Terezinha diz que 
foi observada prevalência de 29,2%; 
os parasitas encontrados foram 
Giardia lamblia (73,6%), Entamoeba 
coli e leveduras (10,5% cada) e En-
dolimax nana (7,9%); a faixa etária 
mais acometi da, de 25 a 60 meses; 
a prevalência de Entamoeba coli e le-
veduras foi signifi cati vamente maior 
em crianças desnutridas em compa-
ração com as crianças bem nutridas, 
sendo que os casos de giardíase fo-

ram tratados com metronidazol.
Os pesquisadores concluíram 

que o fenômeno transição nutricional 
(mudança dos padrões nutricionais, 
com predomínio de obesos sobre 
desnutridos) que vem sendo obser-
vado tanto em países industrializados 
como em países em desenvolvimento 
foi comprovado nas crianças da cre-
che “Sinharinha Neto”. “A melhora na 
qualidade de vida contribuiu para o 
desaparecimento de algumas parasi-
toses, mas não afetou efeti vamente a 
ocorrência de giardíase”, acrescentam 
eles. Os pesquisadores sugerem que 
seria benéfi co adotar medidas pre-
venti vas contra a obesidade infanti l e 
as protozooses, tanto na creche como 
nos domicílios.

No fi nal do arti go, Profª Drª Tere-
zinha fez questão de prestar uma ho-
menagem póstuma à  Srta. Margarida 
Marioti  (Margô), recepcionista do Hos-
pital Emílio Carlos pelo auxílio na área 
operacional e pelos muitos anos de de-
dicação e efi ciência como funcionária.

O arti go está disponível em 
sua íntegra em www.spsp.org.br e 
www.scielo.br
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“O jovem não quer ser tratado 
como uma criança”, disse o Prof. 
Dr. Carlos Elysio Castro Corrêa, Ti-
tular de Pediatria do curso de Me-
dicina das Faculdades Integradas 
Padre Albino (FIPA), explicando, 
porém, que o indivíduo passa por 
três fases psicológicas.

De acordo com ele, a primei-
ra fase é a de “organização”, que 
ocorre na infância e inclui o recém 
nascido (0 a 1 mês), o lactente (1 
mês a 2 anos, exclusive), o pré-
escolar (2 a 7 anos, exclusive) e o 
escolar (7 a 10 anos, exclusive). A 
segunda fase é a de “desorganiza-
ção”, na adolescência, incluindo a 
pré puberal (10 a 14 anos), pube-
ral (12 a 16 anos) e a pós puberal 
(14 a 20 anos). Por fi m, a tercei-
ra fase, de “reorganização”, já na 
fase adulta.

Dr. Carlos esclarece que a fase 
de “desorganização”, na adoles-
cência, é longa, difí cil e conturba-
da e geralmente abrange de dez a 
vinte anos. “É nela que a criança 
se liberta do mundo protegido da 
infância, de rejeição a padrões 
supostamente falsos, onde busca 
novas formas de existência, de 
identi fi cações”, ressalta.

As etapas da adolescência são 
didáti cas, mas não fi xas, conti nua 
ele. Na primeira, dos 10 a 14 anos, 
ocorre uma tentati va de emanci-
pação emocional em relação os 
pais: empenham-se menos nas 
tarefas familiares; surgem con-
fl itos de dependência; relutam 
em aceitar críti cas e conselhos; 
surgem comportamentos consi-
derados anormais quando com-
parados com os dos adultos. É a 
fase quando começam a aparecer 
mais acentuadamente o egocen-
trismo, as mudanças de humor e 
a difi culdade escolar.

Como agir nessa fase? Dr. Car-
los Correa considera que os pais 
devem entender que são ati tudes 
normais - não devem ser comen-
tadas com os familiares e amigos 
e, principalmente, não deve haver 
ati tudes agressivas e de intolerân-
cia. “Ser amigo e confi dente, já 
havendo nessa fase uma separa-
ção maior da presença dos pais 
quanto ao sexo masculino e fe-
minino”, afi rma, aconselhando a 
transformar a casa num ambiente 

agradável para reuniões, festi -
nhas e grupos de estudo com os 
amigos do jovem.

Programar jogos com a par-
ti cipação dos pais no senti do de 
criar uma amizade, que vai per-
miti r um diálogo mais fácil e gerar 
“pais confi dentes”, e colaborar no 
estudo e realização de trabalhos 
escolares, são ati tudes recomen-
dáveis. Por fi m, em casos de am-
biente familiar não estruturado 
sócio economicamente, as esco-
las têm um papel extremamente 
importante. “A escola deve propi-
ciar ao aluno um grupo de apoio 
psicopedagógico ou um orienta-
dor educacional para casos mais 
específi cos”, acrescenta.

Na segunda etapa, dos 14 a 
18 anos, começam as ligações do 
adolescente a grupos de jovens, 
surgindo novos comportamentos, 
novos valores; as ligações afeti vas 
importantes, intensa com amigos 
e esse comportamento grupal, de 
afeti vidade e empati a, pode gerar 
característi cas anti -sociais peri-
gosas. “O jovem quer se mostrar 
mais corajoso, o mais poderoso, o 
mais atraente”, alerta.

No entanto, para ele, a au-
sência total de relacionamento 
grupal ou seu excesso pode gerar 
a promiscuidade sexual (doen-
ças sexualmente transmissíveis - 
DST), uso de drogas, acidentes e 
agressividade/violência, ou seja, 
distúrbios de comportamento.

Professor da Medicina dá dicas para
conhecer, entender e orientar o adolescente

Nessa fase, propõe Dr. Car-
los, é essencial manter diálogo 
aberto, sincero e verdadeiro; não 
esperar as perguntas; explicar 
sobre as mudanças do corpo fí si-
co, usando ilustração de livros e 
revistas; falar sobre sexo aberta-
mente; fornecer material didáti -
co sobre assuntos relacionados à 
sexualidade, drogas, vícios, DST, 
gravidez responsável, gravidez na 
adolescência, sexo seguro. “Tra-
zer os amigos para casa”, frisa.

Nas escolas, aconselha ele, é 
importante a inserção no currícu-
lo de uma disciplina sobre sexuali-
dade e suas implicações, pois nem 
sempre a família é preparada para 
orientar o jovem. “Uma família 
mal estruturada, ou por ignorân-
cia, pobreza, pais viciados, poderá 
ocasionar atos de violência. A vio-
lência no lar levará o adolescente 
a prati car violência fora da casa”, 
aponta. Por isso, em casos de per-
sistência de distúrbios de com-
portamento, o ideal é a procura 
de psicólogo ou neurologista, pois 
o distúrbio poderá ter origem or-
gânica, explica.

Dr. Carlos Correa informa que 
as necessidades do jovem para 
bem cumprir as etapas de ma-
turação são nutricionais, fí sicas 
(vida ao ar livre, sono, higiene 
corporal e práti ca de esportes); 
anti -infecciosa (vacinações); psi-
cossocial (apoio familiar, nas es-
colas – oferecer moti vações para 

a escolha de sua profi ssão), e pro-
teção contra agravos (fumo, álcool, 
drogas).

Finalizando, Dr. Carlos enfati -
za que o jovem precisa de muito 
diálogo, leitura, exemplos familia-
res, ensino nas escolas e, princi-
palmente, amor (colocar a mão), 
aconchego. De um modo geral, 
ele diz que podem ser observados 
no jovem os seguintes comporta-
mentos normais, durante a sua 
fase de amadurecimento:

 
1. Excitabilidade excessiva.
2. Impulsividade.
3. Turbulência.
4. Depressão.
5. Labilidade emocional.
6. Ciúmes.
7. Manifestações anti -sociais.
8. Menti ras.
9. Fabulação.
10. Medo.
11. Ansiedade.
12. Mudanças bruscas de humor.
13. Apati a.
14. Teimosia.
15. Oposição contra os adultos.
16. Repeti ção de atos obsessivos.
17. Maneirismos irritantes.
18. Insati sfação.
19. Busca de novas sensações.
20. Narcisismo exagerado.
21. Repercussão orgânica de seus 
confl itos emocionais, caracteriza-
dos por fases de falta de apeti te, 
dores de cabeça, dores vagas, fra-
queza, etc.
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O curso de Administração das 
Faculdades Integradas Padre Albi-
no (FIPA) está com inscrições aber-
tas para a XV Turma do projeto so-
cial “O ABC da Informáti ca”.

O projeto oferece 24 vagas 
para pessoas maiores de 18 anos 
e desempregadas. As aulas, gratui-
tas, serão ministradas às quintas-
feiras, das 9h00 às 11h00, no La-
boratório de Informáti ca do curso. 

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) estão com ins-
crições abertas para 26 cursos de 
Pós-Graduação nas áreas de Admi-
nistração, Direito, Educação Física, 
Saúde e Educação.  

Gestão Empresarial, Gestão de 
Marketi ng, Controladoria e conta-
bilidade, Gestão fi nanceira e Ges-
tão de recursos humanos são os 
cursos da área de Administração.

O curso de Direito oferece Di-
reito Civil e Direito Processual Civil; 
Direito do Trabalho e Processo do 
Trabalho e Direito do Agronegócio.

Seis cursos são oferecidos na 
área de Educação Física: Ati vidade 
fí sica e promoção de saúde – gru-
pos especiais; Gestão esporti va; 
Fisiologia do esforço, ciência do 
treinamento fí sico e desempenho 
humano; Ginásti ca laboral; Ginás-
ti ca de academia, gerenciamento, 
gestão e tendências atuais e Edu-
cação fí sica escolar.

O Papai Noel chegou ao Re-
canto Monsenhor Albino no dia 
15 de Dezembro distribuindo 
presentes oferecidos pela Super-
visora Irmã Anália Nunes. 

A festa contou com a banda 
Wave Trio, que cantou músicas 

Inscrições para curso de informática

FIPA recebe inscrições para 
26 cursos de pós-graduação

O natal no Recanto Monsenhor Albino

Os interessados devem fazer suas 
inscrições até 27/02/10 na Secre-
taria do Campus I das FIPA, na Rua 
Seminário, 281, São Francisco, em 
Catanduva. As aulas começam em 
março próximo. 

Este foi o primeiro projeto so-
cial da área de informáti ca do cur-
so de Administração, lançado em 
2002. Mais informações pelo fone 
17 – 3522.2405.

Na área de Saúde, que reúne os 
cursos de Enfermagem e Medicina, 
são oferecidos os cursos Enferma-
gem do trabalho; Urgência, emer-
gência e CTI/UTI; Gerenciamento 
hospitalar; Gestão de enfermagem 
em saúde pública; Gestão em saú-
de; Doenças urbanas; Saúde da fa-
mília e comunidade e Auditoria de 
enfermagem em saúde.

O Insti tuto Superior de Edu-
cação oferece os cursos de Libras 
- Linguagem Brasileira de Sinais, 
Educação especial e inclusiva, Psi-
copedagogia clínica e insti tucional 
e Formação de docentes em saúde.

Os interessados devem apre-
sentar curriculum vitae, diploma 
de curso superior, 2 fotos 3x4 e 
cópia do RG. A previsão do iní-
cio das aulas é para março/2010. 
Mais informações pelos fones (17) 
3311.3329 ou 0800.772.5393 ou 
pelo site www.fundacaopadrealbi-
no.org.br

natalina e sertaneja. Os idosos 
ti veram lanche especial oferecido 
pela Irmã Anália.

No dia 19 foi realizada a Festa 
de Confraternização de Natal entre 
os idosos e familiares, que ti veram 
a oportunidade de passar uma tar-

de inteira com eles. 
O Coral Ser Afi ns, 
de Pindorama, e o 
Papai Noel parti ci-
param da festa. Esta 
foi a sexta edição da 
festa de confraterni-
zação, que faz parte 
do projeto Reviven-
do com a Terceira 
Idade desenvolvido 
pelos setores de As-
sistência Social e Psi-
cologia do Recanto.

FIPA cria sua Ouvidoria
As Facul-

dades Inte-
gradas Padre 
Albino (FIPA) 
criaram a 

sua Ouvidoria, que tem a respon-
sabilidade do aperfeiçoamento do 
serviço insti tucional junto aos seg-
mentos da sociedade e aos seus 
diversos setores.

vidoria no portal das Faculdades 
Integradas Padre Albino, o usuário 
deve preencher sua identi fi cação 
pessoal, curso de atuação, função 
nas FIPA ou Colégio de Aplicação 
e manifestar-se. O usuário sem 
vínculo com as FIPA ou Colégio de 
Aplicação preencherá sua identi fi -
cação pessoal e a opção outros. O 
sistema emite automati camente 
o número do protocolo da mani-
festação.

O Ouvidor receberá as mani-
festações, fará o encaminhamento 
eletrônico no prazo de sete dias 
aos cursos acionados ou órgãos 
envolvidos, que terão até trinta 
dias para manifestar-se em relação 
às demandas, contados a parti r do 
primeiro contato enviado e infor-
mado ao sistema de controle. O 
usuário, ao acessar o sistema com 
o número do protocolo de sua ma-
nifestação, saberá em que etapa 
ela se encontra, acompanhando a 
resolução de sua demanda. 

Os objeti vos do Serviço de 
Ouvidoria são assegurar a livre 
parti cipação da comunidade aca-
dêmica com vistas à melhoria e 
aperfeiçoamento das ati vidades 
nelas desenvolvidas; estabelecer 

com os usuários um canal direto 
de diálogo, por meio eletrônico, 
possibilitando que estes possam 
manifestar sua avaliação acerca 
dos serviços prestados pelas FIPA e 
Colégio de Aplicação; obedecer aos 
princípios norteadores da atuação 
das FIPA e Colégio de Aplicação, 
notadamente os da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e efi -
ciência; garanti r o atendimento 
às expectati vas dos usuários, ofe-
recendo respostas oportunas às 
manifestações trazidas em forma 
de sugestões, críti cas, elogios e 
outros, sem embaraços ou discri-
minações; atuar com imparcialida-
de, transparência e autonomia em 
relação aos demais órgãos com-
ponentes da hierarquia das FIPA, 
agindo de forma personalizada 
no controle da qualidade dos ser-
viços; encaminhar as demandas 
apontadas pelos usuários sobre o 
funcionamento administrati vo e 
acadêmico das FIPA e Colégio de 
Aplicação para uma gestão insti tu-
cional efi ciente.

O Serviço de Ouvidoria das FIPA 
também terá um ouvidor substi tu-
to para as situações de ausências 
ou impedimentos do ti tular.

O serviço de Ouvidoria das 
FIPA atenderá aos usuários por 
meio eletrônico, que se manifesta-
rão através de sugestões, críti cas, 
elogios e outros, e poderá ser uti -
lizado por qualquer pessoa, esteja 
ou não vinculada às FIPA e ao Colé-
gio de Aplicação.

O sistema de Ouvidoria é auto 
explicati vo. Ao acessar o link Ou-

Projeto aceita pessoas maiores de 18 anos e desempregadas

ArquivoArquivo

DivulgaçãoDivulgação

A banda Wave Trio animou o natal no Recanto
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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 Marti ns
Rua Manaus, 810. - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, 
REPARADORA, TRAUMATISMO 

DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. 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 Bati 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 Grisott o
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristi na Z. Giocondo 
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 Catt alini
Rua Maranhão, 1.405. - 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 
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 Grisott o
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830.
Fone: 3522 5586

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infanti l)
Eletroencefalografi a computadorizada e 
mapeamento cerebral eletroneuromiogra-
fi a e potenciais evocados auditi 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 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 Belém, 117 - Fone: 3522 4131

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 Saccheti 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. 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 Valiatti  
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. 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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O curso de Administração das 
Faculdades Integradas Padre Albi-
no (FIPA) promove dia 1º de feve-
reiro próximo, às 19h30, no Teatro 
Municipal “Aniz Pachá”, a aula 
inaugural do ano leti vo de 2010. 

O Coordenador do curso, Prof. 
Joacyr Vargas, disse que a progra-
mação marca o lançamento do se-
gundo volume da revista do curso, 
Temas em Administração – diver-
sos olhares, seguida da aula inau-
gural, ministrada pelo ator e con-
ferencista Alexandre Bernardo. 

O segundo volume da revista 
Temas em Administração – diver-
sos olhares “contém uma varieda-
de de tópicos e práti cas da Admi-
nistração, em diferentes setores 
industriais, áreas geográfi cas e 
especialidades funcionais, ofere-
cendo novas ideias e abordagens 
da práti ca administrati va, além de 
relatar os avanços administrati vos 
realizados em diversas organiza-
ções”, informa Prof. Joacyr Vargas.

O editorial da revista é do 
Prof. Dr. Antonio Carlos de Araú-
jo, Assessor Educacional da Fun-
dação Padre Albino e Coordena-
dor do Núcleo Gestor de Educa-
ção, que analisou cada arti go, 
dando ao leitor uma visão global 
dos assuntos apresentados.

Os dez arti gos da revista são:
•  Modelos para simulação e 

Administração promove aula inaugural dia 1º/02

JANEIRO / 2010

oti mização do transporte e pro-
cesso produti vo em serrarias 
– Daiane Miqueleti  Rodrigues e 
Carlos Magnus Carlson Filho.

•  A importância da língua ma-
terna nos cursos de Administra-
ção – Luciana Prudente Guiotti  .

• Análise dos indicadores de 
avaliação da estrutura fi nanceira 
de uma empresa de capital aber-
to no Brasil – Alexandre Teso e 
Mariane Patussi de Araújo.

• Área de suprimentos como 
geradora de valor para a organiza-
ção – Raul Cardoso e João Matt ar.

•  Tipologia dos sistemas de 
custeios aplicada no cenário em-
presarial de Catanduva-SP – Sér-
gio Paiva, Thays Ariane Rott a, 
Denis Ribeiro de Matos Carratu e 
Sabrina Genaro.

• Refl exão para as micro e 
pequenas empresas – Fernando 
Marti ns Silva e Gabriela Bastos 
de Oliveira.

•  Os cortadores de cana do 
pólo sucroalcooleiro de Catan-
duva – SP: o impacto no atendi-
mento de saúde das cidades-dor-
mitório da Região – Silvia Ibiraci 
de Souza Leite, Fábio José Cicotti  , 
Cirillo Mott a Galbiatti  , Gustavo A. 
de Souza e Renato José Suzigan.

• Empreendedorismo e o per-
fi l empreendedor das mulheres 
– Denise Mossignatti   e José Doni-

zeti  Biase.
• Consultoria 

empresarial no Bra-
sil e sua importância 
em cenários de crise 
econômica – Marcos 
Vinício Brás de Assis.

• Panorama de 
suprimentos nas in-
dústrias de venti la-
dores de Catanduva 
e Região – Sidnéia 
Izildinha Roque Mar-
çal, Reginaldo Anto-
nio Jovedi e Andresa 
Cristi ane Leite.

Joacyr Vargas 
informa, ainda, que 
este volume da re-
vista contém traba-
lhos desenvolvidos 
com a parti cipação 
dos alunos em ini-
ciação cientí fi ca, 
“o que mostra a qualidade do 
processo e a preocupação em 
despertar e consolidar no jovem 
estudante de Administração o es-
pírito críti co e investi gati vo”.

AULA INAUGURAL
Na palestra Dê o melhor de 

você, Alexandre Bernardo vai 
abordar quatro tópicos - Ati tu-
de que transforma, Moti vação e 
competência, Habilidade em ta-
lento e Virtudes e excelência.

Alexandre Bernardo é diretor 
da ABTE (Alexandre Bernardo 
Treinamento Empresarial), que 
há 11 anos desenvolve e apre-
senta treinamentos nas áreas de 
Moti vação, Competência, Atendi-
mento, Vendas, Liderança e Ora-

tória. Estudou Administração de 
Empresas, se formou em teatro 
e atualmente cursa faculdade de 
Filosofi a.

Bernardo já se apresentou 
para um público superior a 250 
mil pessoas em mais de 190 ci-
dades em 18 Estados brasileiros. 
Ele uti liza em suas apresentações 
técnicas inovadoras de teatro e 
comunicação, tornando suas pa-
lestras envolventes e descontra-
ídas, endossadas por seu vasto 
histórico empresarial, mantendo 
o foco em produti vidade/lucrati -
vidade dos clientes.

O Teatro Municipal “Aniz Pa-
chá” fi ca na Rua 14 de Abril nº 
50 – Jardim do Bosque, em Ca-
tanduva.

Estão abertas as inscrições 
para o I FEMUCA – Festi val de 
Música Universitária de Catandu-
va, que será realizado dia 26 de 
fevereiro próximo, às 18h00, no 
Teatro Municipal Aniz Pachá, de 
Catanduva. O festi val é organizado 
pelo LIEU – Local de Integração e 
Expressão Universitária do curso 
de Medicina das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino (FIPA).

Não há taxa de inscrição. Do 
festi val devem parti cipar dez gru-
pos de variados esti los, sendo que 
haverá seleção dos melhores no 
caso de excesso de inscrições e se-
rão aceitas músicas próprias e/ou 
covers. O processo seleti vo será 
feito através de material gravado 
ou apresentação ao vivo para a 

Dia 28 de janeiro próximo se-
rão iniciadas as solenidades de 
formatura da 35ª Turma do curso 
de Administração das Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA).

Na Igreja São Francisco, às 
18h00, será celebrada missa, se-
guida de colação de grau e culto 
ecumênico às 19h30, no Clube Re-
creati vo Higienópolis, na Rua Re-
sende, 137. No dia 29 haverá jan-
tar dançante, a parti r das 22h30, 
no Clube Recreati vo Higienópolis, 

Abertas inscrições para o Festival de 
Música Universitária de Catanduva

Administração forma sua 35ª Turma

organização do evento, no caso do 
arti sta ou intérprete não possuir 
material gravado.

O júri será composto por um 
professor de música, um profi ssio-
nal de dança e/ou artes cênicas e 
um integrante de júri popular. Ha-
verá premiação para as três me-
lhores bandas.

Mais informações devem ser 
obti das com o Centro Acadêmico 
do curso de Medicina das FIPA, 
no Hospital Emílio Carlos, fone 
(17) 3311.3357, pelos fones (17) 
3521.3883, (16) 9209.8236 e (17) 
8810.3546 ou através do site 
www.fameca.br/caer

O festi val tem o apoio do NAE – 
Núcleo de Apoio ao Estudante das 
FIPA e da Fundação Padre Albino.

onde será realizado o baile de gala 
no dia 30, a parti r das 23 horas.

O Paraninfo da turma será o 
Prof. Cléber Peres, o Patrono o 
Prof. José Donizeti  Biase e a turma 
leva o nome da Profª Sidnéia I. Ro-
que Marçal. As homenagens serão 
prestadas ao Prof. Antonio Ágide 
Mota Junior e ao Administrador 
Renato Segura Ramires Junior.

Com esta Turma já são 2.742 
Administradores formados pelo 
curso.

Na programação, palestra motivacional e lançamento da revista do curso

Alexandre Bernardo uti liza técnicas inovadoras de 
comunicação em suas palestras

DivulgaçãoDivulgação
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As instalações para o curso de 
Educação Física no campus sede 
das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA), no Hospital Escola 
Emílio Carlos, estão prontas. 

De acordo com o Departa-
mento de Manutenção e Obras 
da Fundação Padre Albino foram 
concluídos o calçamento externo, 

A Fundação Padre Albino vai 
reformar o anfi teatro da rua 13 de 
maio, uti lizado para aulas do curso 
de Medicina e para eventos.

O complexo é consti tuído de 
dois anfi teatros: o maior, na fren-
te, e um menor, nos fundos. O 
anfi teatro maior, com capacidade 
para 216 pessoas, será totalmente 
remodelado, com troca do piso, 
iluminação, ar condicionado, sis-
tema de som, instalação de pol-
tronas estofadas, de rampa de 
acesso e reforma dos sanitários.

A reforma deve começar em 
fevereiro e o término da obra está 
previsto para meados de 2010.

As Faculdades Integradas Pa-

As Faculdades Integradas Pa-
dre Albino (FIPA) contrataram um 
Assistente Administrati vo para 
o Campus Sede, que dará assis-
tência às necessidades gerais dos 
cursos, levantando, encaminhan-
do e acompanhando serviços de 
manutenção, de limpeza e outros 
serviços gerais do campus.

O Assistente Administrati vo 
deve incorporar as ati vidades re-
lacionadas ao apoio, conservação, 
limpeza, controle de portarias, 
elevadores, do uso dos espaços e 

A construção das duas quadras 
descobertas para as ati vidades do 
curso de Educação Física no campus 
sede foram retomadas este mês, 
uma vez que em dezembro o traba-
lho foi muito prejudicado pela chu-
va constante.

As quadras, de 33 x 21 m cada, 

as salas de aula, sala de ginásti -
ca, sala de musculação, sala de 
múlti plo uso, vesti ários, arquivo, 
instalado o ar condicionado, ilu-
minação e pintura. Falta somente 
a colocação de espelhos e barras 
na sala de ginásti ca, que já estão 
sendo providenciados.

Instalações para o curso de Educação Física
no campus sede das FIPA estão prontas

Reforma do anfiteatro 
começa em fevereiro

FIPA contrata Assistente 
Administrativo para o campus sede

Construção das quadras
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dre Albino promoveram reformas 
em vários laboratórios do curso de 
Medicina.

No Laboratório de Parasito-
logia foram trocados o piso, as 
instalações elétrica e hidráulica, 
bancadas e iluminação, além de 
pintura. No Laboratório de Infor-
máti ca I foi trocado o piso de sin-
teco por granilite e no Laboratório 
de Microbiologia e Imunologia as 
bancadas foram elevadas e substi -
tuída a iluminação.

No Campus 1, onde funcio-
nam os cursos de Administração e 
Direito, foram instalados equipa-
mentos de multi mídia em 17 salas 
de aulas.

a realização e o acompanhamento 
de obras e serviços de manuten-
ção, além da segurança de bens 
patrimoniais, compreendendo as 
ati vidades realizadas por 22 fun-
cionários, para cobertura de três 
turnos de ati vidades acadêmicas.

Antonio Aparecido Mozaner, 
Assistente Administrati vo do Cam-
pus Sede, é graduado em Admi-
nistração e Educação Física, tendo 
trabalhado no Bradesco por 21 
anos, de onde saiu no cargo de ge-
rente de agência.

contarão com dreno de água pluvial 
e rede de proteção, sendo que uma 
delas terá arquibancada. A execu-
ção das quadras segue os catálogos 
técnicos da Fundação para o Desen-
volvimento da Educação.

O término da construção está 
previsto para o fi nal de fevereiro.

Quadras devem fi car prontas no fi nal de fevereiro

Sala de ginásti ca

Imprensa/FPAImprensa/FPA

Sala de aula
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