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Hospitais são bem avaliados no Provão do SUS
A Pesquisa de Sati sfação dos Usuários do Sistema Único de Saúde, conhecida como “Provão do SUS”, promovida pela Secreta-

ria de Estado da Saúde, colocou os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos entre os melhores do Estado de São Paulo. Página 09.

Portaria do Ministério da Educação (MEC), publicada no Diário 
Ofi cial da União de 16/03/10, renovou o reconhecimento do cur-
so de Administração das Faculdades Integradas Padre Albino, vá-
lido por três anos. O curso de Administração iniciou seu primeiro 
ano leti vo em 1º/08/72. Últi ma página.

A Fundação Padre Albino promo-
veu dia 12 de março, no Colégio de 
Aplicação, a sessão solene de colação 
de grau de formandos do Sistema de 
Ensino Presencial Conectado – Modali-
dade a Distância (EAD). Esta é a forma-
tura da segunda turma do EAD do Pólo 
de Catanduva, que promove vesti bular 
para novas turmas em julho próximo. 
Últi ma página.

Cuidado com o telefone celular. Ele é um dos alvos preferidos 
pelos ladrões. Essa e outras dicas para sua segurança ao pagar as 
contas, durante as compras, entre outras, estão na página 05. A Associação de Voluntários dos hospitais da Fundação Padre 

Albino – AVOFPA está fazendo sua campanha para a Páscoa e pede 
doações de bombons e ovos de Páscoa para os pacientes. Página 08.

Em cerimônia realizada por ocasião da aula magna, dia 24 de feve-
reiro, foram empossados nove novos professores do curso de Direito 
das FIPA. O curso conta agora com 75% (setenta e cinco por cento) de 
seu quadro docente consti tuído por mestres e doutores, sendo um 
livre-docente, além de três professores cursando mestrado. Página 06.

A campanha Este coração conti nua a bater por você, parceria 
entre a Fundação Padre Albino e a Companhia Nacional de Ener-
gia Elétrica, arrecadou no ano de 2009, R$ 123.159,00 para os hos-
pitais da Fundação, aplicados em enxoval. Página 08.

GESTÃO EDUCACIONAL  A Direção Geral das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino promoveu dia 06 de março, no Senac de Ca-
tanduva, o Seminário “Gestão Educacional” dirigido aos gestores, 
Coordenadores de cursos, de Núcleos e demais docentes. Página 11.

VISITA Os Membros da Fundação Padre Albino deram sequên-
cia à visita ao Hospital Padre Albino – HPA dia 4 de março, a parti r 
das 8h30. Últi ma página.
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Catanduva pode se 
orgulhar pelas faculdades 
que aqui estão instaladas 
na Fundação Padre Albino. 
Os conceitos de notas, nor-
malmente, variam de bom 
a excelente já com certa 
normalidade. Estudiosos 
atribuem a qualidade de 
vida de uma comunidade 

pela qualidade de ensino que nela é prati cada.
As Faculdades Integradas Padre Albino – 

FIPA – reúnem os cursos de Medicina, Direito, 
Administração, Educação Física e Enfermagem. 
Estes cursos possibilitam a milhares de estudan-
tes adentrarem ao mercado de trabalho, cada 
vez mais exigente. Ou seja, sem as FIPA, milhares 
de pessoas estariam sem preparo profi ssional.

As faculdades se nortearam sempre pela 
qualidade de ensino; daí os resultados. Algumas 
faculdades que se dedicaram quase que exclusi-
vamente a criar receitas fi nanceiras, mostraram 
resultados expressivamente negati vos.

Padre Albino deixou um legado histórico, 
semeou e os frutos estão sendo colhidos há 
décadas em áreas educacionais. Em seu “testa-
mento”, com certeza, estão a qualidade de en-
sino, éti ca e humanismo. Muito ao contrário de 
faculdades que buscam ser “grandes empresas”.

N ossas faculdades evoluíram ainda para os 
trabalhos como forma de atualização e aperfei-
çoamento dos alunos, aliando a práti ca e a teoria 
ao trabalho voluntário. Entre os que se destacam 
está o Napra - Núcleo de Apoio à População Ri-
beirinha da Amazônia, cuja responsabilidade 
social é o carro-chefe para que se obtenham ex-
celentes resultados no atendimento às pessoas 
mais carentes do interior do Norte do nosso país.

Grupos de alunos se permitem a passar noi-
tes e dias em busca de ajudar o próximo, num 
autênti co trabalho altruísta com o objeti vo de 
proporcionar atendimento médico àqueles que 
vivem em ambientes de extrema pobreza.
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A roupa faz a diferença?

Amigo

Boa tarde, senhora! O médico sou eu, em 
que posso ajudá-la ?

- Como? O senhor? Com essa roupa?
- Ah, senhora! Desculpe-me! Pensei que a 

senhora esti vesse procurando um médico e não 
uma vesti menta.

- Oh! Desculpe, doutor! Boa tarde! É que... 
Vesti do assim, o senhor nem parece um médico... 

- Veja bem as coisas como são, disse o mé-
dico. As vestes parecem não dizer muitas coisas, 
pois quando a vi chegando, tão bem vesti da, tão 
elegante, pensei que a senhora fosse sorrir edu-

Amigo é alguém que fala ao nosso coração.
Mesmo se houver uma diferença nas habilidades, papéis ou 

posições, há uma visão de igualdade que não permite nenhum 
senti mento de superioridade ou inferioridade.

Há tal proximidade respeitosa que um não invade a perso-
nalidade do outro. As fraquezas são vistas como algo alheio que, 
na hora apropriada, deixarão de existi r.

Você não necessita provar-se para um amigo, pois você é 
amado como você é e o que você é basta.

cadamente para todos e depois daria um simpa-
ti císsimo “boa tarde! Como se vê, as roupas nem 
sempre dizem muito”.

Um dos mais belos trajes da alma é a educação. 
Sabemos que a roupa faz a diferença, mas o que 
não podemos negar é que falta de educação, arro-
gância, falta de humildade, pessoas que se julgam 
donas do mundo e da verdade, grosseria e outras 
“qualidades” derrubam qualquer vesti menta.

Bastam, às vezes, apenas cinco minutos de 
conversa para que o ouro da vesti menta se trans-
forme em barro.

O nome de Catanduva, por meio de traba-
lhos sociais de grande impacto como os descritos 
acima, torna-se reconhecido positi vamente no 
meio universitário não apenas de nossa região, 
mas ainda no país inteiro. É o caso do projeto 
Vamos ao Meio, do curso de Enfermagem, que 
desenvolve programas de saúde no vale do Je-
quiti nhonha há quatro anos, moti vo pelo qual 
recebeu o prêmio Cidadania sem Fronteiras, do 
SEMESP - Sindicato das Enti dades Mantenedoras 
de Estabelecimentos de Ensino Superior no Esta-
do de São Paulo e menção honrosa da ABMES - 
Associação Brasileira de Mantenedoras da Edu-
cação Superior, de Brasília. Para se ter uma ideia, 
as FIPA contam hoje com mais de 150 projetos 
de extensão e de responsabilidade social, com a 
parti cipação maciça de alunos e professores.

Também os trabalhos de pesquisa dos alunos 
das FIPA levantam dados sobre nossa cidade, que 
variam desde o número de acidentes com trau-
mas até a saúde dos idosos. Ainda no campo da 
pesquisa, as FIPA desenvolvem mais de 70 pro-
jetos com a parti cipação de alunos de todos os 
seus cursos, que se transformam posteriormente 
em revistas cientí fi cas. Nesse momento, as FIPA 
contam com cinco revistas de caráter cientí fi co e 
algumas caminhando para a indexação legal, de 
caráter nacional. 

Eis, portanto, o que hoje as Faculdades Inte-
gradas Padre Albino representam no cenário de 
Catanduva e região - um polo de convergência 
educacional, cientí fi ca e cultural. 

Por outro lado, a formação conti nuada é uma 
constante nas FIPA. São os cursos de pós-gradua-
ção lato sensu, cujas propostas hoje ultrapassam 
26 cursos como forma de preparar o jovem para 
o mercado de trabalho, aperfeiçoamento e es-
pecialização, cujas áreas de saúde e de humanas 
propiciam a oportunidade para o jovem conti nuar 
seus estudos.

Catanduva, orgulhe-se de suas faculdades, 
das pessoas que ali trabalham, estudam e plane-
jam o futuro de nossos jovens.

Nosso avanço com as Faculdades
Integradas Padre Albino

Nelson Lopes Martins
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Aniversários - ABRIL
D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E D I A  /  N O M ED I A  /  N O M E

MARÇO / 2010

        Marcos Alexandre Calian
        Marilene Santa Catelani Seguro
20 – Charlene Paola Salles
21 – Lucilene Moreira da Silva Santana
22 – Simone Messias Santos Alves
23 – Marcelo Marti ns César
        Silvia Helena de Souza
24 – Cleide Rodrigues de Lima Serrano
        Roberta da Cruz Sabino Fernandes
25 – Iglair Aparecida Pereira Pinto
27 – Cilene de Fáti ma Michiline
         Delfo Renato Triano
         Rosângela Maria Marsola
         Vânia Cristi na de Souza 
28 – Elias Costa Silva
        Sonia Maria Cordeiro Silva
29 – Eliane Fausti no da Silva
        Gilda Vitorino Soares de Souza
        Mirian Cristi na Berto Galiano
30 – Clodoaldo Silva
         Dr. Rodrigo Tavares Correa

Hospital Emílio Carlos
02 – Marcelo Pereira Chaves
03 – Antenor J. José de Matos
        Rosival Rodrigues da Silva
04 – Margarida Verginia Bordignon
05 – Fernanda da Costa Sales
        Ronaldo Marcatt o
06 – Edna Cristi na Gavioli
        Rosângela Celott o Ribeiro
07 – Márcia Del Ré de Souza Mello
08 – Manoel da Silva
        Maria Aparecida Bezerra
09 – Dr. Marcelo de Melo Viveiros
        Susanne Aparecida Rodrigues Rueda
11 – Abiezer Elizandra de Souza Previdelli
12 – Eliana Aparecida Tezouro Franco
        Geralda Ap. Quinalha Benites
13 – Rozena Donizetti   Chara Magni
        Vera Lúcia Simiel
14 – Diva dos Santos Félix
        Marcos Antonio de Siqueira
        Santa de Fáti ma Correa
        Sérgio das Chagas
15 – Marilete Karim Luzia Pedreiro Biagi
16 – Fernanda Aparecida Braghini
17 – Bruna Cazari da Cruz
18 – Cáti a Alves dos Santos
19 – Fábio Cegatti  
21 – Cícera Maria do Nascimento Arens
        Valdemira de Lourdes Fávero
22 – Paulo Francisco dos Reis
25 – Rodrigo Morialli
26 – José Henrique Alexandre
        Joseline Natalina do Prado

        Sueli Aparecida Furtado Romana
28 – Eliete Maria Delatore
        João Augusto Carvalho
        Maria Raimundo Biasioli
30 – Fernanda Pereira Borges Miesa

Padre Albino Saúde
05 – Vânia Regina Catoia Garcia
17 – Pascoalina Pelissari Alves
26 – Elisandra Borraschi

Recanto Monsenhor Albino
05 – Marta Regina Balduino Liziero
09 – Amanda Cristi na Oliva
11 – Analice Gomes Silveira
20 – Sueli Ferreira Fíngolo
22 – Aislan Thiago Prandi

Faculdades Integradas Padre Albino
04 – Profª Jane Lucy Corradi
        Profª Silvana Campanelli Frey Dias
06 – Prof. Constante Frederico Ceneviva Junior
        Juarez Pereira
07 – Fuad Hasan Husien Ali
        Profª Luciana Bernardo Miott o de Palma
11 – Drª Fabiana Zocchi Darme
        Marco Antonio de Oliveira Magalhães
12 – Prof. Juarez Fortunato Braga
17 – Prof. Jussemar Roces Rios
19 – Profª Dirce Aparecida Gimenes
        Prof. Laércio Pereira da Silva
        Prof. Marcelo Truzzi Otero
20 – Profª Fabiana Bonini Soubhia Sanches
        Profª Márcia Madeira Peres de Vitt o
        Prof. Ruy Edson Ramos Junior
22 – Prof. João Fernando Gonzalez Peres
        Jorge Adalberto Custódio da Silva
24 – Prof. Atti  lio Frias Cypriano
26 – Prof. Guilherme Leguth Junior
27 – Elizabeth Aparecida Dezordo Vaqueiro
29 – Prof. Luis Antonio Rossi

Colégio de Aplicação
07 – Maria Clara Urbinatti  
10 – Profª Adelza Maniezzo Fachini
11 – Profª Fabiana Fiorim Checconi
17 – Prof. Fernando Fonseca Stuchi
21 – Cristi na Perpétua de Jesus de Luca
22 – Marlene Sanches Spineli
26 – Prof. Orivaldo Cagnin
28 – Profª Cláudia de Carvalho Cosmo

Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino 
18 – Dr. José Rodrigues

Coordenadoria Geral 
02 – José Claudinei Cordeiro
07 – Silvia Helena Galetti   Moreno

Hospital Padre Albino
02 – Cardosina Dias
        Diomar José dos Santos
        Flávia Cristi na França
        Gislaine Regina Caridade
        José Antonio Grillo
        Luzia Machado Gonçalves
        Rosicler Dias Pereira Maglio
        Vanessa Rocha Debortoli
        Willian Fernandes de Oliveira
03 – Antonia do Carmo Parra Aleluia
        Gesebel Baia de Souza
        João Ezildo Estruzani
        Josiane de Paula
        Lucimara Perpétua Pinhata
        Maurício Lamazales Cid
04 – Camila Redígolo Raymundo Bahillo
         Daniela Aparecida Jacintho Tinti 
        Joana Cândida Miranda
        Tati ana Silveira Sant’Ana
05 – Luciana Paschoalott o
        Oswaldo Ferreira Filho
        Regina Perpétua Pereira Pardim
06 – Laura Garcia Rodrigues
        Olanis Marcelina Matt ana
         Patrícia Sanches Pimentel
07 – Joana Darc de Oliveira Rossi
08 – Rita Maria Lopes Soares
        Silvéria Aparecida Rosa
09 – Ariadna Malvina Leme
        Zulmira Dalva da Silveira Sant’Ana
10 – Adriano Stuchi Simões
        Márcia Maria Fragoso de Sousa
11 – Alessandra Regina Lourenção
12 – Benedita Aparecida Januário
        Joel dos Santos
        Thiago Moreira de Carvalho
13 – Valdelice Maria dos Santos Lopes
14 – Estela Marina Ferreira
        Paschoal Bati sta da Silva
15 – Ana Lúcia dos Santos
        Maria Aparecida dos Reis Biagi
        Maria das Graças Rogério
        Maura de Moraes Sebasti ão
16 – Andréia Aparecida Voltan
        Paloma Toquero Tomé
17 – Maria Irene de Oliveira Lamana
18 – Ademilson Ronzani
        Dr. José Braz Cotrim
        Luciano José de Pinho
        Osmar José Alves
19 – Andréia Paula Santana Inácio

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



JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO04 MARÇO / 2010

1º - Dia da Menti ra1º - Dia da Menti ra
02 – Dia Mundial do Livro Infanti l02 – Dia Mundial do Livro Infanti l
07 – Dia Mundial da Saúde, do Corretor e do Médico 07 – Dia Mundial da Saúde, do Corretor e do Médico 
LegistaLegista
08 – Dia Mundial da luta contra o câncer, da Natação 08 – Dia Mundial da luta contra o câncer, da Natação 
e do Correioe do Correio
09 – Dia Nacional do Aço09 – Dia Nacional do Aço
10 – Dia da Engenharia10 – Dia da Engenharia
13 – Dia da primeira execução do Hino Nacional Bra-13 – Dia da primeira execução do Hino Nacional Bra-
sileiro (1831)sileiro (1831)
14 – Emancipação políti co-administrati va de Ca-14 – Emancipação políti co-administrati va de Ca-
tanduva; Dia Panamericanotanduva; Dia Panamericano
15 – Dia Mundial do Desenhista e Nacional da conser-15 – Dia Mundial do Desenhista e Nacional da conser-
vação do solovação do solo

18 – Dia Nacional do Livro Infanti l18 – Dia Nacional do Livro Infanti l
19 – Dia do Índio e do Disco19 – Dia do Índio e do Disco
21 – Dia de Tiradentes, da Lati nidade, do Café, do Me-21 – Dia de Tiradentes, da Lati nidade, do Café, do Me-
talúrgico e do Policial Civil e Militartalúrgico e do Policial Civil e Militar
22 – Descobrimento do Brasil, Dia do Planeta Terra, da 22 – Descobrimento do Brasil, Dia do Planeta Terra, da 
Comunidade luso brasileira, da Força Aérea e Munici-Comunidade luso brasileira, da Força Aérea e Munici-
pal do Cerradopal do Cerrado
23 – Dia Mundial do Escoteiro e Mundial do Livro23 – Dia Mundial do Escoteiro e Mundial do Livro
24 – Dia Internacional do Jovem Trabalhador24 – Dia Internacional do Jovem Trabalhador
25 – Dia do Contabilista25 – Dia do Contabilista
26 – Dia do Engraxate e do Goleiro26 – Dia do Engraxate e do Goleiro
27 – Dia da Empregada Domésti ca27 – Dia da Empregada Domésti ca
28 – Dia da Sogra e da Educação28 – Dia da Sogra e da Educação
30 – Dia Nacional da Mulher e do Ferroviário30 – Dia Nacional da Mulher e do Ferroviário

ABRIL - DATAS COMEMORATIVASABRIL - DATAS COMEMORATIVAS

Mulher
Mulheres fracas, fortes.
Não importa.
Mulheres mostram que 
mesmo através da fragilidade
são fortes o bastante para 
erguerem sempre a cabeça.
Sem desisti r, pois sabem 
que são capazes de vencer.

Têm a delicadeza das fl ores.
A força de ser mãe.
O carinho de ser esposa.
A reciprocidade de ser amiga.
A paixão de ser amante.
E o amor por ser mulher!

São fêmeas guerreiras, vencedoras.
São sempre o tema de um poema.
Distribuem paixão, meiguice,
força, carinho, amor.

São um pouco de tudo:
Calmas, agitadas, lentas,
Vaidosas, charmosas, turbulentas.

Mulheres fortes e lutadoras.
Mulheres conquistadoras.
Que amam e querem ser amadas.
Elegantes e repletas de inteligência.

Com paciência
O mundo souberam conquistar.
Mulheres duras, fracas.
Mulheres de todas as raças
Mulheres guerreiras
Mulheres sem fronteiras
Mulheres... Mulheres!

A homenagem da Fundação Padre Albino 
às suas funcionárias pelo 
Dia Internacional da Mulher, 08 de março.

Amor ou amizade
Perguntei a um sábio a diferença 
que havia entre amor e amizade.

Ele me disse essa verdade:
O amor é mais sensível,
a amizade mais segura.

O amor nos dá asas,
a amizade o chão.

No amor há mais carinho,
na amizade compreensão.

O amor é plantado
e com carinho culti vado,
a amizade vem faceira
e com troca de alegria e tristeza,
torna-se uma grande e querida companheira.

Mas quando o amor é sincero
ele vem com grandes amigos,
e quando a amizade é concreta,
ela é cheia de amor e carinho.

Quando esti veres em dúvida dá o próximo passo. A vida é muito curta para perdermos tempo 
odiando alguém.
Não tens que vencer todos os argumentos: concorda para discordar.
Duas coisas indicam fraqueza: o calar-se quando é preciso falar, e o falar quando é preciso calar-se.
Exiga muito de ti  e espere pouco dos outros.
Muito sabe quem conhece a própria ignorância. 
O que não te mata torna-te mais forte.
Inveja é perda de tempo: já tens tudo o que precisas.
Envelhecer é melhor do que morrer jovem.
Aceita por completo a tua presença na Terra e escolhe, a cada momento, a beleza, a bondade, a   
verdade e a vida, lembrando-te sempre de que tudo isto e Deus é a mesma coisa.
Não te armes em víti ma e não te comportes como um salvador.
Faz a paz com o teu passado, para que ele não estrague o teu presente.
O que os outros pensam de ti  não é da tua conta.
O homem de bem exige tudo de si próprio; o homem medíocre espera tudo dos outros.
Põe defi niti vamente de parte o hábito de querer mudar os outros.
Mantém a cabeça sempre fria, o coração sempre quente e a mão sempre larga.
Comporta-te como um “curandeiro” que traz alegria e luz, em vez de críti cas ou indiferença.
Deixa-te guiar pela intuição pessoal em vez de agires sob a pressão do medo. 
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
Quem não pode o que quer que queira o que pode.
É melhor morrer de pé do que viver de joelhos.
Viver é a única coisa que não dá para deixar para depois.

Galopando a vida

O tempo é como um rio...
Nunca se justi fi que para ninguém, porque a 

pessoa que gosta de você não precisa que você 
faça isso e a pessoa que não gosta de você não 
acreditará no que disser.

Não deixe que alguém se torne uma priori-
dade em sua vida quando você é apenas uma 
opção na vida dessa pessoa.

Os relacionamentos funcionam melhor 
quando são equilibrados.

De manhã quando você acorda, você tem 
simplesmente duas opções: voltar a dormir e 
sonhar  ou levantar e correr atrás dos seus so-
nhos. A escolha é sua.

Nós fazemos chorar aqueles que se impor-
tam conosco.

Nós choramos por aqueles que nunca se im-
portam conosco.

E nós nos importamos com aqueles que 
nunca vão chorar por nós.

Essa é a vida.... é estranho, mas é verdade.
Assim que você perceber isso, nunca será 

tarde demais para mudar.
Não faça promessas quando esti ver alegre.
Não responda quando esti ver triste. 
Não tome decisões quando esti ver 

zangado(a).
Pense duas vezes.... Aja com sabedoria.
O tempo é como um rio.
Você nunca poderá tocar a mesma água 

duas vezes, porque a água que passou nunca 
passará novamente.

Aproveite cada minuto da sua vida...
Se você sempre diz que está ocupado(a), 

então nunca estará livre.
Se você sempre diz que não tem tempo, en-

tão nunca terá tempo.
Se você sempre diz que vai fazer tal coisa 

amanhã, então o amanhã nunca chegará.



e evite mostrar vários cartões ou dinheiro em 
lojas, restaurantes, etc. Você pode estar sendo 
observado (a).

• Durante as compras, tome cuidado com 
pacotes deixados à mostra no veículo. Colo-
que o material fora do alcance de visão (por-
ta-malas) e mesmo assim observe à sua volta. 
Não carregue muitos pacotes. Se precisar e se 
possível, guarde as sacolas aos poucos. Não dê 
bandeira para o bandido.

• Cuidado com as crianças. Mantenha-as 
sempre junto de você, não as deixe irem sozi-
nhas ao banheiro. Ao deixar a criança no par-
que ou playground do shopping, verifi que se o 
local é seguro e se existe monitoramento.

• Evite uti lizar agências bancárias para efe-
tuar saques em dinheiro. Principalmente no 

grande explosão, o Big Bang.
1927 - Estreia O Cantor de Jazz, com Al Jol-

son, o primeiro fi lme do cinema falado.
1928 - O bacteriologista escocês Alexander 

Fleming descobre a penicilina.
1928 - Isolada a Vitamina C.
1929 - O norueguês Erik Rotheim inventa o 

aerossol.

JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO 05

• No lobby de hotéis, aeroportos, nas re-
cepções, locais públicos ou qualquer área de 
grande circulação, não deixe seus pertences 
fora de seu alcance de visão.

• Cuidado com o telefone celular. Ele é 
um dos alvos preferidos pelos ladrões. Quan-
do furtado é revendido para quadrilhas que 
executam tentati va de extorsão. São aquelas 
ligações realizadas informando que estão de 
posse de alguma pessoa da família e exigem 
dinheiro, cartões de telefone, etc. Mantenha 
o aparelho celular em local seguro ou bem fi r-
me junto ao corpo. Quando esti ver falando ao 
telefone não se distraia; pode ser a oportuni-
dade esperada.

• Ao pagar as contas, cuidado ao reti rar a 
carteira do bolso ou da bolsa. Observe o local 

1921 - Pesquisadores canadenses isolam a insulina.
1922 - Descoberta a vitamina E. 
1922 - O arqueólogo britânico Howard Car-

ter encontra a tumba do faraó Tutancâmon.
1925 - O químico inglês Robert Robinson 

sinteti za a morfi na.
1927 - Formulada por George Lemaitre a teoria 

de que o universo se originou a parti r de uma 

O amigo deve ser como o dinheiro, cujo valor já conhecemos 
antes de termos necessidade dele.

     Sócrates

Dicas de segurança

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA

Lazer & Variedades

Quando e por que foi insti tuída a jornada diária de trabalho remunerada?
Até o início do século XX, os empregadores eram os únicos a ditar regras nas relações de 

trabalho. O crescimento das ati vidades produti vas, contudo, convergia para uma legislação que 
impusesse limites à exploração dos empregados. No ano de 1932, no governo de Getúlio Vargas, 
um decreto estabeleceu a jornada diária remunerada de oito horas.

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

• Faça um tempero caseiro: você precisará 
de 2 maços de cheiro-verde, 6 dentes de 
alho e ½ kg de sal. Misture tudo no liquidifi -
cador e bata por alguns segundos. Coloque 
em um vidro esterilizado e totalmente seco.
• As garrafas de café fi carão sem odor ou 
cheiro se colocar dentro delas, por mais ou 
menos 10 minutos, uma solução de água 
quente e sal. Depois é só enxaguar.
• O abacaxi é indicado como a melhor so-
bremesa para churrascos. A fruta contém 
uma substância digesti va chamada brome-
lina que facilita o processamento da carne 
pelo estômago.
• A maçã é uma fruta que tem tudo a ver 
com a culinária. Ela é um excelente acompa-
nhamento para assados. Além disso, a casca 
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serve para fazer chás e pode ser acrescen-
tada ao mate gelado para realçar o sabor. 
Inclusive, o chá é indicado para infl amações 
na bexiga. Mas lembre-se: para que a maçã 
descascada ou cortada não escureça, deixe 
de molho em água salgada.
• Na hora de fazer uma lasanha você pode 
uti lizar um procedimento simples para dei-
xar a massa mais saborosa. Em primeiro lu-
gar, evite o cozimento da massa antes de ir 
ao forno. Basta colocar a massa de molho 
em uma bacia de leite frio de um dia para o 
outro. Depois do molho é só montar o prato 
e levá-lo ao forno. Não deixe de colocar lei-
te sufi ciente para cobrir toda a massa, pois 
parte do líquido é absorvido pela massa, 
deixando-a mais gostosa e fofi nha.

fi nal do ano. É comum olheiros passarem in-
formações para a chamada saidinha de banco, 
onde os ladrões após receberem informações 
seguem as pessoas para roubá-las, muitas ve-
zes com violência fí sica. Uti lize-se de caixas 
eletrônicos em locais seguros.

• Cuidados com os lap tops. Eles são equi-
pamentos muito visados e normalmente são 
roubados mediante coação, violência. Não 
deixe o aparelho dentro de seu veículo; ao 
colocá-lo no porta malas tenha certeza de que 
não está sendo observado. Cuidado ao uti lizar 
táxi, não queira “ganhar tempo” verifi cando 
seus e-mails, por exemplo, pois a exposição é 
muito grande. Tome cuidado com a aproxima-
ção de motos, pois são muito uti lizadas neste 
ti po de delito. Conti nua na próxima edição.

1 xícara (chá) de casca de mamão
3 xícaras (chá) de água
Adoçante a gosto
4 unidades de laranja
1 unidade de limão

Modo de preparo: Bata as cascas de ma-
mão com água e o adoçante. Coe. À parte, 
esprema as laranjas, o limão e misture ao 
líquido. Sirva gelado.

3 xícaras (chá) de casca de melancia
1 litro de água
4 colheres (sopa) de hortelã picada
Adoçante à gosto
½ xícara de suco de limão

Modo de preparo: Separe a parte branca 
da melancia e corte em cubos. Coloque no 
liquidifi cador com os demais ingredientes, 
bata, coe e sirva gelado.

Receitas do trabalho educati vo sobre re-
aproveitamento de alimentos desenvolvido 
pelas alunas do curso de Enfermagem das 
FIPA na Unidade de Saúde da Família “Dr. 
José Rocha”, em Catanduva.

C U L I N Á R I A

Refresco de casca de Refresco de casca de 
mamão com laranjamamão com laranja

Suco de casca de Suco de casca de 
melancia com hortelãmelancia com hortelã

Invenções e descobertas do século XX
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Com auditório lotado, o cur-
so de Direito das FIPA realizou 
dia 24 de fevereiro, às 19h30, no 
auditório do Campus I, sua tradi-
cional cerimônia de abertura do 
ano leti vo com aula magna profe-
rida pelo Prof. Dr. Marcos Simão 
Figueiras, Coordenador do curso 
de Direito da UNESP de Franca, 
que abordou o tema Novas pers-
pecti vas para o direito tributário.

Dr. Marcos Figueiras apresen-
tou um balanço do atual pano-
rama tributário, rememorando 
as circunstâncias da criação da 
maioria dos tributos nacionais, 

Curso de Direito realiza aula magna

buscando elementos paradigmá-
ti cos no Direito Comparado e sua 
viabilidade de inserção no siste-
ma pátrio. 

Respondendo às perguntas 
dos alunos, Dr. Marcos falou sobre 
as hipóteses de melhoria do siste-
ma tributário nacional, mostrando 
o horizonte de perspecti vas que se 
descorti na com a votação de uma 
eventual reforma tributária e com 
a futura e iminente eleição para os 
cargos do Poder Executi vo.

O palestrante realçou o al-
cance e implicações jurídicas da 
pretendida reforma tributária na 

vida coti diana do con-
tribuinte, que hoje se 
encontra assombrado 
com a expressiva car-
ga tributária dividida 
entre os níveis federal, 
estadual e municipal, 
cuja extensão poucos 
conseguem delimitar.

Dr. Donizett  Pereira, 
Coordenador do curso, 

enfati zou a importância de even-
tos como esse, que propiciam 
excelente oportunidade de par-
ti cipação dos alunos nos deba-
tes de temas polêmicos e atuais, 
contribuindo signifi cati vamente 
para um aprendizado efi ciente. 
“A aproximação com o curso de 
Direito da UNESP representa uma 
rara possibilidade de qualifi ca-
ção do ensino aqui ministrado, 
contribuindo para a formação de 
nossos alunos, construindo uma 

postura críti ca e refl exiva de alto 
teor humanísti co, imprescindível 
para o exercício da futura profi s-
são”, fi nalizou.

A aula foi presti giada pelo 
Presidente da Diretoria Adminis-
trati va da Fundação Padre Albi-
no, Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, 
pelo Vice-Diretor das FIPA, Dr. 
José Carlos Rodrigues Amarante, 
e pela Coordenadora Pedagógica 
das FIPA, Drª Dulce Maria Silva 
Vendruscolo.

Aula é ministrada pelo Coordenador do curso de Direito da Unesp de Franca

Em cerimônia realizada dia 24 
de fevereiro passado, por ocasião 
da aula magna ministrada pelo 
Coordenador do curso de Direito 
da UNESP de Franca, Dr. Marcos 
Simão Figueiras, foram empossa-
dos os novos professores do curso 
de Direito das FIPA.

Os novos professores são An-
tenor Celloni, Mestre pela UFS-
CAR; Celina Santaella Rosa, Dou-
tora pela USP; Elisabete Maniglia, 
Mestre pela USP, Doutora e Livre 
Docente pela UNESP; Ivana Mus-
si Gabriel, Mestranda ITE/Bauru; 
Márcia Maria Menin, Mestre pela 
USP; Ricardo Bosquesi, Mestre 

Posse dos novos professores

pela PUC; Sílvia Ibiraci de Souza 
Leite, Doutora pela UNESP; Willian 
Delfi no, Mestrando PUC/SP, e Luís 
Roberto Rissi,  Especialista.

O Coordenador Dr. Donizett  
Pereira informa que o curso con-
ta agora com 75% (setenta e cinco 
por cento) de seu quadro docen-
te consti tuído por mestres (12) 
e doutores (6), sendo um livre-
docente, além de três professores 
cursando mestrado. “O percentual 
é bem maior do que o exigido pelo 
MEC (50%) e demonstra a atuação 
da coordenação e direção das FIPA 
em melhorar constantemente o 
ensino ministrado”, destaca.

Sobre a quali-
dade do curso, Do-
nizett  Pereira des-
taca a oferta regu-
lar de ati vidades de 
extensão univer-
sitária e a manu-
tenção de grupos 
que desenvolvem 
pesquisa desde sua 
criação, com a Fun-
dação Padre Albino 
custeando as horas 
aulas dos professo-
res e material de 
apoio. 

Com lançamento ofi cial em Ca-
tanduva sendo agendado, o livro 
Direito Financeiro, publicado pela 
Editora Verbati n, de autoria da Drª 
Ivana Mussi Gabriel, professora do 
curso de Direito das FIPA, já está 
disponível nas livrarias.

Dr. Donizett  Pereira, Coorde-
nador do curso de Direito, ressalta 
que “publicações como essa con-
tribuem sobremaneira para a qua-
lifi cação do curso de Direito, enal-
tecendo o caráter cientí fi co de que 
está imbuído seu corpo docente e 
mostrando o espírito investi gati vo 
da autora, que se revela uma gran-

Professora do Direito lança livro
de pesquisadora e tem muito a 
contribuir com o futuro do curso”.

A autora ministra aulas de Di-
reito Administrati vo, Direito Eco-
nômico e Direito Tributário no cur-
so de Direito das FIPA e de acordo 
com Donizett  Pereira, traz grande 
contribuição para o meio jurídico e 
editorial, que não dispõe de muitas 
obras de cunho acadêmico tratan-
do sobre o assunto.

Segundo a editora, “tratar o 
Direito Financeiro de uma maneira 
didáti ca e objeti va foi o grande de-
safi o, plenamente cumprido pela 
autora, nessa nova publicação”.

Auditório lotado e parti cipati vo na aula magna

Dr. Donizett , ao centro, com dois dos novos professores: 
Dr. Ricardo Bosquesi e Drª Elisabete Maniglia

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoDivulgação

A professora de Oft almologia 
do curso de Medicina das FIPA, 
Maria Elizabete Jimenes de Cam-
pos, obteve tí tulo de Mestre junto 
à Faculdade de Medicina de Ribei-
rão Preto da Universidade de São 
Paulo – USP. Ela foi aprovada após 
defesa de sua tese Estudo da re-
lação escavação/disco em adoles-
centes, no últi mo dia 15 de março.

A Banca Examinadora estava 
assim composta: Prof. Dr. Jayter 
Silva de Paula, Orientador de Pós-
Graduação do 
Departamento 
de Oft almologia, 
Otorrinolaringo-
logia e Cirurgia 
de Cabeça e Pes-
coço da Faculda-
de de Medicina 
de Ribeirão Pre-
to/ Universidade 
de São Paulo; 
Prof. Dr. Ruy Bar-
roso Schimiti , 
Orientador de 

Professora da Medicina obtém 
título de Mestre

Pós-Graduação, Chefe do Setor de 
Glaucoma do Hospital de Olhos 
de Londrina, da UEL/ Universi-
dade Estadual de Londrina e da 
UNICAMP/Universidade Estadual 
de Campinas, e pela Orientadora, 
Profª Drª Maria de Lourdes Vero-
nese Rodrigues, Professora Titular 
do Departamento de Oft almolo-
gia, Otorrinolaringologia e Cirur-
gia de Cabeça e Pescoço da Fa-
culdade de Medicina de Ribeirão 
Preto/Universidade de São Paulo.

DivulgaçãoDivulgação

Drª Elizabete (2ª da direita para esquerda) com sua banca examinadora
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O Escritório de Assistência Ju-
rídica do Centro de Práti ca Jurídi-
ca (CEPRAJUR) do curso de Direito 
das Faculdades Integradas Padre 
Albino (FIPA) realizou 67 atendi-
mentos à população catanduven-
se no ano de 2009.

De acordo com o Coordenador 
do curso de Direito, Donizett  Perei-
ra, o Escritório de Assistência Jurí-
dica contou com 26 estagiários do 
3º, 4º e 5º anos, que auxiliaram no 
atendimento à população, orienta-
dos por professores do curso.

Dos mais variados assuntos 
tratados pelos estagiários, o Co-
ordenador destaca os referentes 
a pensão alimentí cia, aposenta-
doria e demais benefí cios do INSS, 
descumprimento de contratos e 

Escritório de assistência jurídica do Direito
fez 67 atendimentos em 2009

regularização de imóveis.
Donizett  Pereira explica que o 

Escritório de Assistência Jurídica 
do CEPRAJUR não é apenas um 
núcleo jurídico. “É um insti tuto 
que congrega, ao mesmo tempo, 
ati vidades de práti ca e orientação 
jurídica, extensão à comunidade, 
grupo de estudos de casos concre-
tos, ati vidades de conscienti zação 
dos direitos da população menos 
favorecida e noções de cidadania”, 
esclarece.

“Pretende-se que o aluno, no 
contato direto com a realidade 
social, aprenda a solucionar de-
mandas judiciais, onde, orienta-
dos pelos professores, auxiliem na 
orientação e encaminhamento dos 
assisti dos aos órgãos públicos com-

petentes, na facilitação de diálogo 
entre as partes liti gantes e ingres-
so de ações judiciais, para solução 
defi niti va dos lití gios”, ressalta Pe-
reira.

Inaugurado no dia 07 de maio 
de 2005, o Escritório de Assistên-
cia Jurídica do curso de Direito das 
FIPA, funciona em imóvel anexo à 
Paróquia Imaculada Conceição, na 
Rua São Leopoldo, 80, no bairro 
Bom Pastor.

O Escritório de Assistência Jurí-
dica funcionou, durante o primei-
ro semestre de 2009, de segunda, 
quarta e sexta-feira, das 14h00 às 
17h00, e no segundo semestre às 
quartas e quintas, das 14h00 às 
17h00, e às sextas-feiras, das 8h00 
às 11h00. Neste ano exerceu suas 
ati vidades do dia 09 de Fevereiro 
a 29 de Junho e de 19 de Agosto a 
26 de novembro, compreendendo 
102 dias de funcionamento.

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 

No ano passado, o Ceprajur 
doou cestas básicas à Associação 
Pão Nosso, que realiza trabalho 
benefi cente na cidade e tem sede 
na região do Solo Sagrado, em Ca-

tanduva. Os recursos para a aqui-
sição das cestas básicas vieram de 
honorários advocatí cios recebidos 
por sucumbência em ação patroci-
nada pelo Escritório de Assistência 
Jurídica contra uma grande em-
presa brasileira, que foi condena-
da a pagar indenização por danos 
morais e materiais a uma cliente 
que procurou o escritório jurídico 
para defender seus direitos.

O objeto da ação, que tramitou 
em Catanduva, teve como argu-
mento disposição legal do Código 
de Defesa do Consumidor e trouxe 
ressarcimento pecuniário à víti ma. 
A empresa foi condenada a pagar 
também as custas processuais e 
honorários advocatí cios.

O valor dos honorários perce-
bidos pelo advogado responsável 
pelo Ceprajur, Dr. Donizett  Pereira, 
R$ 480,00, foram converti dos em 
oito cestas básicas, doadas à insti -
tuição.

Donizett  Pereira ressaltou que 
“iniciati vas como essa enaltecem 
a vocação do curso para as ques-
tões sociais e para a difusão dos 
direitos perti nentes à cidadania, 
pilares do ensino ministrado pelo 
curso de Direito das FIPA”.

O cursinho preparatório Sala 
Extra, ati vidade de extensão do 
curso de Medicina das FIPA, ini-
ciou suas aulas dia 08 de março, 
ministradas de segunda a sexta-
feira, das 19h00 às 22h30, para os 
80 alunos aprovados no exame de 
seleção realizado dia 1º do mes-
mo mês. 

O Sala Extra recebeu 237 ins-
crições de alunos ou ex-alunos 
do Ensino Médio da 
rede pública que pre-
tendem prestar ves-
ti bular; 184 fi zeram 
a prova de seleção. 
Totalmente gratuito, 
o cursinho funciona 
nas dependências das 
FIPA, no prédio do 
Hospital Escola Emílio 
Carlos. Os professores 
e monitores são todos 
acadêmicos de Medi-

Aproximadamente 250 pessoas 
assisti ram, dia 26 de fevereiro, a par-
ti r das 19h00, no Teatro Municipal 
de Catanduva, a fi nal do I FEMUCA 
– Festi val de Música Universitária de 
Catanduva, organizado pelo LIEU – 
Local de Integração e Expressão Uni-
versitária do curso de Medicina das 
FIPA, com apoio do NAE – Núcleo de 
Apoio ao Estudante.

Da fi nal parti ciparam 10 grupos 
de variados esti los, selecionados 
através de material gravado ou 
apresentação ao vivo para a organi-
zação do evento, no caso do arti sta 
ou intérprete que não possuia ma-
terial gravado. Os classifi cados, de 
acordo com a ordem de apresenta-
ção na fi nal, foram Melti ng Blues; 
Cama Brasileira; Infane; The Gam-
biarras; Stella e Rafael; Bivs; Edu e 
Thiago; Pagodeiros S/A; Grupo Ki-
blz e Suave Som. Os grupos ti veram 
tempo limite de apresentação de 
20 minutos, incluindo checagem de 

O Grupo de Ajuda Comunitária 
(GAC) do curso de Medicina das FIPA 
promoveu dia 27 de fevereiro, a par-
ti r das 9h00, um trote solidário com 
a parti cipação de aproximadamente 
35 alunos do 1º, 2º e 3º anos.

De acordo com a aluna Tha-
mires Quiqueto Marinelli, neste X 
Trote Solidário os alunos percor-
reram residências de dois bairros 
– Vila Celso e Parque Iracema – ar-

Sala Extra inicia aulas

Festival de Música Universitária 
supera expectativas

Grupo de Ajuda Comunitária 
promove trote solidário

cina das FIPA e parti cipam como 
voluntários no projeto, que foi 
idealizado pelos próprios alunos, 
mais tarde encampado como uma 
ati vidade de extensão à comuni-
dade, ao ser reconhecida a sua 
relevância social.

O projeto, iniciado em 2004, 
tem como parceiras a Fundação 
Padre Albino e a Secretaria de 
Educação de Catanduva.

som e instrumentos.
O júri, composto por Luiz Al-

berto Marti nez (Fort), músico 
profi ssional, André Luís Mazenini 
Barberatt o, da Coordenadoria de 
Cultura de Catanduva, e Marcos 
Bovo Inácio (Shrek), acadêmico de 
Medicina e um dos organizadores 
do festi val, deu notas de zero a dez 
para seis critérios – ritmo, técnica, 
afi nação, interpretação, perfor-
mance e tempo limite. O vencedor 
foi Bivs, que recebeu R$ 500,00; 
em 2º lugar fi cou Cama Brasileira, 
R$ 200,00, e em 3º, Pagodeiros 
S/A, R$ 100,00.

Marcos Inácio disse que o festi val 
superou as expectati vas. Ele ressal-
tou a qualidade do som, as instala-
ções do teatro e as bandas, que apre-
sentaram um nível óti mo. Agradeceu 
ainda o apoio recebido das FIPA e da 
Fundação Padre Albino e disse o LIEU 
pretende realizar o II FEMUCA em 
2011, no mesmo período.

recadando alimentos, produtos de 
higiene e roupas.

“A população nos recebeu mui-
to bem e arrecadamos 365 quilos 
de alimentos, 131 itens de produtos 
de higiene e bastante roupa”, disse 
Thamires. Metade do arrecadado 
foi entregue ao Recanto Monsenhor 
Albino. O GAC está defi nindo para 
qual enti dades será entregue a outra 
metade.

184 candidatos fi zeram a prova de seleção

DivulgaçãoDivulgação
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No mês de fevereiro, o Serviço 
de Educação Conti nuada da Funda-
ção Padre Albino promoveu entre 
os funcionários dos hospitais Emílio 
Carlos e Padre Albino aulas sobre 
os acidentes com o material bioló-
gico e a assistência humanizada.

As profi ssionais Tati ane Kratuti  
e Gisele Panulo Vizicato orienta-
ram os parti cipantes sobre a im-
portância da precaução de 
acidentes com o material 
biológico e ainda esclare-
ceram dúvidas sobre os 
protocolos que dever ser 
seguidos no caso de uma 
fatalidade.

Nos dias 22, 23 e 24 de 
fevereiro foi abordado o re-
lacionamento interpessoal 
como o primeiro passo para 
a assistência humanizada. 

Em parceria com a Fundação 
Padre Albino, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde e a Equipe Munici-
pal de Combate ao Aedes aegypti  
(EMCAa) promoveram  a palestra 
“Dengue - prevenção e medidas 
sustentáveis”, dia 25 de fevereiro, 
às 15h30, no anfi teatro da Funda-

Em homenagem ao Dia Inter-
nacional da Mulher, 8 de março, 
a Associação de Voluntários dos 
hospitais da Fundação Padre Albi-
no – AVOFPA promoveu, nos dias 
3 e 4 de março, uma confraterni-
zação na Hemodiálise do Hospital 
Padre Albino – HPA. Na oca-
sião, as pacientes receberam 
um mimo.

A presidente da associa-
ção, Irmã Ana Maria Custódio, 
agradece os colaboradores 
que fi zeram doações para o 
evento. “Contamos com o 
apoio das lojas A Festeira e 
Aqui Tem”, diz. E ainda para 
celebrar a data, dois grupos de 

A Associação de Voluntários 
dos hospitais da Fundação Padre 
Albino – AVOFPA pede doações de 
bombons e ovos de Páscoa para 
presentear os pacientes.

A presidente da associação, 
Irmã Ana Maria Custódio, informa 
que as doações podem ser feitas 
até o dia 2 de abril. “Contamos 
com a colaboração de todos para 
fazer os pacientes mais felizes nes-
ta Páscoa”, diz.

Os hospitais Emílio Carlos e Pa-
dre Albino aderiram a um projeto 
de educação conti nuada promovi-
do pela Federação das Santas Casas 
e Hospitais Benefi centes do Estado 
de São Paulo – FEHOSP. Através de 
ati vidades presenciais e a distância, 
por meio de teleconferência, os 
colaboradores terão acesso a uma 
programação voltada para diferen-
tes campos das Ciências da Saúde.

O objeti vo do projeto é me-
lhorar a saúde da população do 
Estado de São Paulo, por meio da 
união de insti tuições, profi ssionais 
e conhecimento na área da saúde 
e administração. 

No últi mo dia três de fevereiro, 
os gestores e uma equipe multi -
disciplinar dos hospitais parti cipa-
ram de uma teleconferência com 
a FEHOSP e demais hospitais da 
região. De acordo com a gestora 
do Padre Albino, Renata Armiato, 
com essa ação busca-se principal-

Colaboradores participam da 
Educação Continuada

Semana Estadual de Combate à Dengue

AVOFPA comemora o Dia da Mulher 

Campanha de Páscoa da AVOFPA

Hospitais participam de 
projeto da FEHOSP

Os profi ssionais Jeff erson Caval-
cante, Gisele Panulo Vizicato, Julia-
na de Sá, Ana Paula e Maria Luzia 
falaram sobre os cuidados com os 
pacientes.

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

ção, na rua Treze de Maio, 1064.
Na oportunidade, os colabo-

radores da Fundação puderam 
receber materiais educati vos so-
bre o tema. A ati vidade integrou 
as ações da Semana Estadual de 
Combate à Dengue, proposta pela 
Secretaria de Estado de Saúde.

voluntários da AVOFPA distribuíram 
lembranças para as pacientes inter-
nadas nos hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino.

Os interessados em ajudar com 
doações podem entrar em contato 
pelo telefone 17 – 3311.3034.

A AVOFPA precisa ainda da 
doação de caixas de leite vazias. 
“As caixas serão decoradas e uti -
lizadas como embalagem para o 
chocolate”, explica a Irmã.

O chocolate e o material reci-
clável solicitado podem ser enca-
minhados para a sede da AVOFPA, 
que fi ca localizada no Hospital Pa-
dre Albino – rua Belém, 519. Mais 
informações pelo telefone 17 – 
3311.3034.

mente o aprimoramento dos pro-
fi ssionais que atuam na Fundação 
Padre Albino. “É um prazer para a 
insti tuição poder parti cipar de um 
projeto tão signifi cati vo junto à 
FEHOSP”, diz.

O Projeto prevê ainda a melho-
ria da qualidade, produti vidade e 
agilidade do processo administra-
ti vo do atendimento; o constante 
desenvolvimento de novas técni-
cas de informação e comunicação; 
propiciar aos profi ssionais médi-
cos um intercâmbio de conheci-
mento e de experiências obti das 
junto a especialistas renomados 
em diferentes áreas; redução dos 
custos e aprimoramento dos pro-
cessos através de protocolos de 
tratamento, oti mizando os recur-
sos recebidos e suporte ao geren-
ciamento dos processos em toda 
a cadeia de eventos e arti culação 
entre as áreas assistenciais e admi-
nistrati vas.

A Campanha Este coração 
Conti nua a bater por você, parce-
ria entre a Fundação Padre Albino 
e a Companhia Nacional de Ener-
gia Elétrica, arrecadou no ano de 
2009, R$ 123.159,00 para os hos-
pitais da Fundação.

O valor arrecadado foi aplicado 
na compra de cobertores, toalhas 

Campanha arrecada recursos para 
os hospitais da Fundação

de rosto e tecidos para a confec-
ção de fronhas, lençóis, camisolas, 
aventais, entre outros. Ao todo, fo-
ram confeccionadas 17 mil peças.

Para colaborar com a campa-
nha o contribuinte deve preen-
cher uma autorização de débito 
em conta de energia elétrica, 
colocando nome, endereço, CIC 

e o número de cadastro 
na Rede/CNEE (que está 
na conta – este dado é 
muito importante), esco-
lhendo a quanti a para a 
doação. 

Mais informações so-
bre a campanha na Cen-
tral de Telemarketi ng da 
Fundação pelo telefone 
3311.3200.

Recursos da campanha proporcionaram a confecção de 
17 mil peças de enxoval para os hospitais

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Hemodiálise foi decorada para a confraternização

Os treinamentos são realizados mensalmente

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPA
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A Pesquisa de Sati sfação dos 
Usuários do Sistema Único de Saú-
de, conhecida como “Provão do 
SUS”, promovida pela Secretaria de 
Estado da Saúde, colocou os hospi-
tais Padre Albino, com nota 9,14 e 
Emílio Carlos, com nota 8,99, entre 
os melhores do Estado de São Paulo.

A pesquisa ouviu, no total, 158 
mil pacientes que passaram por in-
ternações e exames em 630 estabe-
lecimentos de saúde conveniados à 
rede pública paulista entre março 
de 2009 e janeiro de 2010.

Para a gestora do Padre Albino, 
Renata Armiato, este resultado po-
siti vo refl ete o reconhecimento dos 
pacientes sobre o trabalho realiza-
do pelo hospital. “A nota pode ser 
atribuída ao esforço da equipe para 

Hospitais da Fundação são bem 
avaliados no Provão do SUS

manter um atendimento de quali-
dade e humanizado”, diz.

O hospital mais bem avaliado 
no Estado fi ca em Ribeirão Preto. A 
nota média dada pelos pacientes foi 
de 9,493. O vice-campeão estadual 
e primeiro colocado entre os hospi-
tais da capital paulista foi o Insti tuto 
do Câncer do Estado de São Paulo 
Octavio Frias de Oliveira, entregue 
no dia 6 de maio de 2008 para ser 
o maior centro especializado em on-
cologia da América Lati na, que rece-
beu nota 9,463 dos pacientes.

Foram eleitos vencedores os 
hospitais que ti veram maior pon-
tuação média entre as unidades 
que ti veram 100 ou mais respostas 
encaminhadas pelos usuários. Os 
pacientes receberam o formulário 

da pesquisa pelo correio, depois do 
tratamento a que se submeteram, 
e puderam responder gratuitamen-
te pela internet, carta-resposta ou 
por telefone.

O “provão” do SUS tem como 
objeti vo monitorar a qualidade de 
atendimento e a sati sfação do usuá-
rio, reconhecer os bons prestadores, 
identi fi car possíveis irregularidades 
e ampliar a capacidade de gestão 
efi ciente da saúde pública. Na pes-
quisa foram avaliados o grau de sa-
ti sfação com o atendimento recebi-
do pelos pacientes, nível do serviço 
e dos profi ssionais que prestaram 
o atendimento, qualidade das aco-
modações e tempo de espera para 
a internação. 

Os dois melhores hospitais pú-

blicos do Estado segundo o “Provão 
do SUS” também têm em comum 
o gerenciamento por meio do mo-
delo de Organizações Sociais de 
Saúde, implantado pelo governo 
paulista desde 1998. Por esse siste-
ma, a gestão dessas unidades fi ca a 
cargo de enti dades do terceiro se-
tor, sem fi ns lucrati vos, por meio de 
contrato fi rmado com a Secretaria, 
estabelecendo metas de produção 
e qualidade a serem cumpridas.

A diretoria da Fundação agra-
dece o apoio da sociedade, que 
por meio do telemarketi ng, pro-
grama da Nota Fiscal Paulista e 
doação em conta de energia elé-
trica, contribui com recursos que 
servem de base para as reestrutu-
rações fí sicas dos hospitais.

O Comitê e as Comissões de 
Humanização dos hospitais da 
Fundação Padre Albino realiza-
ram, no últi mo mês, a quarta edi-
ção do Café com Prosa. No Emílio 
Carlos, a reunião aconteceu no 
dia 24 de fevereiro e no Padre Al-
bino, no dia 26 de fevereiro. Par-
ti ciparam do encontro os gestores 
dos hospitais, gerente de Recur-

As administrações dos hospitais 
Emílio Carlos e Padre Albino e do 
plano Padre Albino Saúde, em con-
junto com o Comitê e Comissões 
de Humanização dos hospitais, pre-
sentearam suas colaboradoras com 

O Departamento de Recursos 
Humanos da Fundação Padre Albino 
e o Serviço de Enfermagem do Emí-
lio Carlos e Padre Albino, em parce-
ria com as escolas técnicas locais, 
disponibilizaram bolsas de estudo 
para os colaboradores dos hospitais. 

Os cursos oferecidos foram 

Café com Prosa reúne colaboradores Homenagem às colaboradoras

Colaboradores são contemplados 
com bolsas de estudo

sos Humanos, diretores e o presi-
dente da Diretoria Administrati va 
da Fundação, Dr. Geraldo Paiva de 
Oliveira.

A ação integra o programa de 
Humanização dos hospitais da 
Fundação e tem o objeti vo de va-
lorizar os colaboradores e unir es-
forços para manter um ambiente 
de trabalho adequado.

um mimo em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, celebrado 
no últi mo dia 8 de março. 

As funcionárias receberam 
uma toalha personalizada com 
uma frase de felicitação.

Técnico em Farmácia, Auxiliar de 
Enfermagem, Técnico em Labo-
ratório, Técnico em Informáti ca 
e Técnico em Análises Clínicas. O 
benefí cio foi dado aos funcioná-
rios mediante a manifestação de 
interesse e sorteio. Ao todo, foram 
concedidas 10 bolsas de estudo.

Gestora do “Padre Albino” agradece funcionários pela nota no Provão do SUS

Gestor do “Emílio Carlos” entrega mimo às 
funcionárias

Na entrega do mimo no “Padre Albino”, a 
Gestora do hospital e o Diretor de Saúde, Dr. 
Olegário Braido

Gestor do “Emílio Carlos” se reúne com funcionários para agradecer avaliação

Comunicação/HPAComunicação/HPA Comunicação/HPAComunicação/HPA

Comunicação/HPAComunicação/HPAComunicação/HPAComunicação/HPA
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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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A Direção Geral das Faculda-
des Integradas Padre Albino, atra-
vés da Coordenadoria Pedagógi-
ca, promoveu dia 06 de março, 
das 8h30 às 12h30, no Senac de 
Catanduva, o Seminário “Gestão 
Educacional” dirigido aos gesto-
res das FIPA, Coordenadores de 
cursos, de Núcleos e demais do-
centes.

O Vice-diretor das FIPA, Dr. 
José Carlos Rodrigues Amarante, 
explicou que o Seminário teve o 
objeti vo de “contribuir para a di-
vulgação de tendências da área 
de gestão educacional e comu-
nicação e divulgar as regras que 
compõem o Ciclo Avaliati vo do 
SINAES, fazendo referências ao 
Conceito Preliminar de Curso e 
Índice Geral de Cursos”.

O seminário foi iniciado com 
a palestra do Prof. Dr. Waldecir 
Buosi, Consultor Empresarial de 
São José do Rio Preto, que abor-
dou Gestão Educacional e Endo-

FIPA promove seminário “Gestão Educacional”

MARÇO / 2010

marketi ng; em seguida, o Prof. 
Dr. Antonio Carlos de Araújo, As-
sessor Educacional da Fundação 
Padre Albino e a Profª Drª Dulce 
Maria Silva Vendruscolo, Coorde-
nadora Pedagógica das FIPA, fala-
ram sobre Ciclo avaliati vo SINAES 
2007-2009: índices de avaliação 
insti tucional. No intervalo entre 
as palestras os Coordenadores e 
integrantes dos Núcleos se apre-
sentaram aos presentes e fi zeram 
um breve relato do trabalho rea-
lizado.

Ao Seminário compareceram 
o Vice-diretor das FIPA, Dr. José 

Dia 08 de março, o curso de En-
fermagem das FIPA, em comemora-
ção ao Dia Internacional da Mulher, 
promoveu palestras nos períodos 
matuti no e noturno, bem como 
saudou as mulheres com faixas na 
entrada do Campus Sede e no Hos-
pital Padre Albino. A ação faz parte 
das propostas do Programa Educa-
ção em Saúde do curso, que com-
põem quatro projetos vinculados.

Dr. Eduardo Rogério Malaquias 
Chagas, Mastologista, às 8h00, falou 
sobre Câncer de Mama: a importân-
cia do autoexame para a detecção 
precoce e, às 20h00, Dr. Ricardo Le-
andro Marchesim, Obstetra, sobre 
a Importância do parto normal para 
a saúde e autonomia da mulher, 
ambas no Campus Sede das FIPA. 
No encerramento, a Coordenadora 
Pedagógica, Dra. Dulce Vendrúsco-
lo, saudou todos os presentes. Cer-
ca de 160 alunos parti ciparam do 

Enfermagem comemora o Dia Internacional da Mulher
evento, em sua maioria, mulheres.

Para a Profª Simone Roque Ma-
zoni, Coordenadora de Extensão, 
os temas foram relevantes, já que o 
câncer de mama se manifesta com 
maior frequência entre as mulheres 
e o autoexame das mamas pode ser 
uma ação importante para a detec-
ção precoce da doença. Sobre o par-
to normal, acrescenta que essa mo-
dalidade tem sido resgatada como 
práti ca saudável e que em condições 
acolhedoras como as propostas pelo 
PHPN – Programa de Humanização 
do Pré-Natal e Nascimento, o parto 
normal pode proporcionar, não só a 
autonomia, mas o enfrentamento da 
mulher nas questões que envolvem 
a gravidez e o parto, restaurando as-
sim o seu poder feminino. 

Profª Simone ressalta, ainda, 
que o enfermeiro é um importan-
te veículo de informação, sendo 
um educador indispensável para 

O prefeito de Catanduva, Afon-
so Macchione Neto, e a Secretária 
de Assistência Social, Marta Maria 
do Espírito Santo Lopes, promove-
ram na tarde do dia 15 de março 
solenidade de assinatura de con-
vênios para efeti var repasses fi -
nanceiros a enti dades.

O Recanto Monsenhor Albino re-
cebeu, dia 16 de março, do Conselho 
da Mulher Empresária de Catanduva, 
a doação de 678 litros de leite. A en-
trega foi feita na sede do Sindicato do 
Comércio Varejista, a parti r das 15h00. 

Prefeitura repassa verba federal
 para o Recanto

Recanto recebe doação de leite do 
Conselho da Mulher Empresária

O Recanto Monsenhor Albino 
receberá R$ 30.000,00 do Minis-
tério do Desenvolvimento Social, 
divididos em parcelas mensais. 
Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, pre-
sidente da Diretoria Administrati -
va da Fundação, assinou o convê-
nio pelo Recanto. 

As caixas de leite foram arre-
cadadas durante o 14º Encontro 
da Mulher Empresária realizado 
no Sesc de Catanduva, dia 09 de 
março, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher.

as questões que envolvem a saúde 
da mulher e, por isso, o curso de 
Enfermagem das FIPA, na discipli-
na “O Processo de Cuidar na Saú-
de da Mulher I”, também prioriza 

temas que envolvem as relações 
de gênero, com seminários que 
proporcionam importantes deba-
tes sobre a violência perpetrada 
à mulher. Para ela, essa iniciati va 
tem colaborado para a formação 
profi ssional e pessoal do aluno e 
ressalta o desejo de ampliação do 
debate por meio de fóruns que 
envolvam a comunidade externa.

A ati vidade foi iniciati va da 
Profª MS Vanda Aparecida Man-
fredo e da Profª Drª Jussara Spe-
randio, Coordenadora do curso.

Profª Drª Dulce Maria Silva Vendruscolo Prof. Dr. Waldecir Buosi

Enfermagem se preocupa com a formação 
profi ssional e pessoal do aluno

Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo
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Carlos Rodrigues Amarante, o 
presidente da Diretoria Adminis-
trati va da Fundação Padre Albino, 

Dr. Geraldo Paiva de Oliveira, Co-
ordenadores dos cursos, de Nú-
cleos e docentes.

Representantes de enti dades na assinatura dos convênios. Sentado, primeiro à direita, Dr. 
Geraldo Paiva de Oliveira

Assessoria de Comunicação/Prefeitura MunicipalAssessoria de Comunicação/Prefeitura Municipal

Dr. Paulo Madeira, docente do 
curso de Medicina das FIPA, parti ci-
pou, no período de 26/02 a 02/03, 
em Munique, na Alemanha, do 
Congresso Europeu de Psiquiatria. 
O congresso, que reúne renoma-
dos profi ssionais do mundo, foi 

Congresso Europeu de Psiquiatria
promovido pela Sociedade Euro-
peia de Psiquiatria.

No período de 17 a 20 de 
março, Dr. Paulo parti cipou da 4ª 
Bienal Internacional da Socieda-
de Internacional de Transtorno 
Bipolar, em São Paulo.  
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Portaria do Ministério da Edu-
cação (MEC) nº 209, de 12/03/10, 
publicada no Diário Ofi cial da 
União de 16/03/10, renovou o 
reconhecimento do curso de Ad-
ministração das Faculdades Inte-
gradas Padre Albino, válido por 
três anos. No primeiro semestre 
de 2009, o curso recebeu a visita 
de uma Comissão do Ministério da 
Educação para avaliação “in loco” 
das condições de oferta de ensino 
e infraestrutura para renovação do 
seu reconhecimento.

O Coordenador do curso de 
Administração, Prof. Joacyr Vargas, 
disse que a renovação do reco-

Os Membros da Fundação Pa-
dre Albino deram sequência à visi-
ta ao Hospital Padre Albino – HPA 
no últi mo dia quatro de março, a 
parti r das 8h30.

Acompanhados pela gestora 
do hospital, Renata Armiato, o 
grupo visitou diferentes setores 
do HPA. Os presentes puderam 
acompanhar a reestruturação fí si-
ca do Centro Obstétrico, que está 
em fase fi nal. “Estamos traba-
lhando para oferecer ainda mais 
conforto para as parturientes e 
melhores condições para o parto”, 
explica Renata.

Foram visitados ainda os seto-
res de internação e as instalações 
da Unidade de Terapia Intensiva 
– UTI Adulta. Na oportunidade, o 
diretor técnico dos hospitais da 
Fundação e chefe da UTI, Dr. Jor-
ge Luis Valiatti  , ressaltou a quali-

A Direção Geral das Faculdades 
Integradas Padre Albino (FIPA), atra-
vés de faixas colocadas na entrada 
do Campus sede e no Campus 1, 
cumprimentou os alunos veteranos 
e calouros dos cursos de Adminis-
tração, Direito, Educação Física, En-
fermagem e Medicina pela realiza-
ção dos trotes solidários.

O texto das faixas dizia: Vete-
ranos e calouros das FIPA: A rea-
lização de trotes solidários foi um 
exemplo de respeito, cidadania e 
responsabilidade social. Parabéns!

A Fundação Padre Albino pro-
moveu dia 12 de março últi mo, às 
20h00, no Colégio de Aplicação, a 
sessão solene de colação de grau 
de formandos do Sistema de Ensino 
Presencial Conectado – Modalidade 
a Distância, que mantém em par-

nhecimento do curso é resultado 
da óti ma avaliação obti da junto 
ao MEC, quando da visita dos ava-
liadores, que analisaram o corpo 
docente; organização didáti co-pe-
dagógica; estrutura administrati va; 
laboratórios; biblioteca; projeto 
pedagógico; estrutura fí sica, entre 
outros.

Para Joacyr, “os bons resulta-
dos obti dos pelo curso de Adminis-
tração são refl exo do trabalho em 
equipe, da qual parti cipam com 
dedicação e total comprometi men-
to os professores, coordenadores e 
funcionários administrati vos, clara-
mente conscientes da importância 

MEC renova o reconhecimento do 
curso de Administração

Membros da Fundação 
visitam o HPA

FIPA cumprimenta veteranos 
e calouros por trotes solidários

Ensino a Distância da FPA forma 
sua segunda turma
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dade do atendimento prestado. 
“Somos referência em diversas 
especialidades e podemos nos or-
gulhar dos hospitais desta insti tui-
ção, pois os mesmos estão entre 
os melhores do Estado, de acordo 
com a pesquisa de sati sfação dos 
clientes do Sistema Único de Saú-
de”, diz.

Para a gestora do hospital, a vi-
sita mostra a preocupação da Fun-
dação Padre Albino com os seus 
diversos Departamentos. Parti ci-
param da visita Valdemar Berga-
maschi, Joaquim Carlos Marti ns, 
Dr. José Rodrigues, Edison Bonut-
ti , Dr. Olegário Braido, Pe. Rosinei 
Pessini, Vicente Chiavolotti  , Dr. 
Geraldo Paiva de Oliveira, Dr. An-
tonio Hércules, Renato Centurion 
Stuchi e os membros do Conselho 
de Administração José Silas Januá-
rio e Dr. Vanderlei Carlos Facchin.

do papel que desempenham e da 
necessária contribuição de cada 
um para o cumprimento da nossa 
missão e dos objeti vos defi nidos, 
bem como dos alunos que, histo-
ricamente, têm demonstrado cari-
nho e respeito pelo curso”.

O Coordenador destaca ainda 
o apoio recebido da Fundação 
Padre Albino, por intermédio da 
Direção Geral das FIPA e pelo Nú-
cleo Gestor que, “com profi ssio-
nalismo e competência, tem con-
duzido os assuntos relacionados 
ao curso de forma transparente 
e democráti ca, propiciando a am-
pla parti cipação das instâncias 

pedagógica e administrati va”.
Joacyr Vargas fi naliza ressal-

tando que está consciente de que 
“a conquista e manutenção de pa-
drões de qualidade é um desafi o 
permanente que nos é colocado 
por um mercado em constante 
evolução, desafi os esses que só 
podem ser vencidos com o desen-
volvimento de um ambiente de 
trabalho cooperati vo e produti vo”.

O curso de Administração ini-
ciou seu primeiro ano leti vo em 
1º/08/72, formando esta primeira 
turma em 1976, e oferece 180 va-
gas em seu Processo Seleti vo anual, 
com duração do curso de 4 anos.

ceria com a UNOPAR/Universidade 
Norte do Paraná. Esta é a formatura 
da segunda turma do Ensino a Dis-
tância do Pólo de Catanduva. 

A Turma “Monsenhor Albino” 
foi composta por 11 formandos 
do Curso Superior de Tecnologia 

em Processos Gerenciais, 
iniciado em Julho/2007. 
A solenidade foi realizada 
na tele sala do Colégio, 
uma vez que a formatura 
foi on line, conduzida da 
sede da Unopar, em Lon-
drina (PR). A paraninfa 
da turma foi a tutora do 
curso, Pamela Matos de 
Souza, e a patronesse, a 
ex-tutora, Josiane Apare-
cida Zambon.Membros da Fundação deram sequência à visita ao HPA, iniciada em novembro

Comunicação/HPAComunicação/HPA

Faixa do Campus Sede

Processos Gerenciais: 2ª turma do EAD da Fundação
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