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UTI nível 2UTI nível 2UTI nível 2UTI nível 2UTI nível 2

Wilson José Davóglio, Claudemir Sebastião Basso, Gerson Luiz Bussadori, o
Ministro Wagner Rossi, Dr. Sidnei Conceição Sudano e Waldemar Antonio Peria

Concluídas todas as etapas e respei-
tas as exigências do Ministério da Saú-
de, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
da Santa Casa de Taquaritinga será re-
classificada do nível 1 para o nível 2.
Uma comitiva de Diretores foi recebida
em audiência sobre o assunto pelo Mi-
nistério da Agricultura, Wagner Rossi, que
se empenhou na agilização dessa con-
quista. Ganham com isso a Santa Casa
e os pacientes. PÁG. 4PÁG. 4PÁG. 4PÁG. 4PÁG. 4

Em breve, Santa Casa terá
cateterismo cardíaco

PÁG. 2PÁG. 2PÁG. 2PÁG. 2PÁG. 2

Homenagem ao Dr. Antonio
Carlos Pereira Martins PÁG. 3PÁG. 3PÁG. 3PÁG. 3PÁG. 3
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No próximo dia 13 de maio co-
memoraremos a libertação do tra-
balho escravo no Brasil. Como
bem sabemos, ainda não estamos
totalmente libertos, pois a tirania
apenas está adormecida. Cabe a
nós, cidadãos do bem, manter o
espírito libertário sempre vigilante.

Aprendemos nos bancos esco-
lares que a LEI ÁUREA (LEI DE
OURO) foi assinada pela Prince-
sa Isabel com uma pena de ouro.
Ela fazia uso constante de uma
pena de ouro de 18 quilates, 27
diamantes, cravejada por 25 pe-
dras vermelhas, que foi compra-
da pelo Museu Imperial de Petró-
polis de seu bisneto D. Pedro
Carlos por R$ 500.000,00 e en-
contra-se em exposição.

O que poucas pessoas sabem
é que não foi esta a pena de ouro
que a Princesa Isabel utilizou para
assinar a LEI DE OURO.

Quando da mencionadaQuando da mencionadaQuando da mencionadaQuando da mencionadaQuando da mencionada
assinatura, foi-lhe oferecidaassinatura, foi-lhe oferecidaassinatura, foi-lhe oferecidaassinatura, foi-lhe oferecidaassinatura, foi-lhe oferecida
uma pena de ouro.uma pena de ouro.uma pena de ouro.uma pena de ouro.uma pena de ouro.

A História pouco conhecida do
Brasil, verdadeira e não ensina-
da nas escolas, assim como a
maior parte dela, relata que no
momento da assinatura foi-lhe
oferecida – e ela aceitou – uma
pena de ouro riquíssima e deli-

13 DE MAIO DE 1888
LIBERTAÇÃO DOS ESCRAVOS

cada, com as mesmas proporções
da anterior, só que esta com os
símbolos maçônicos que conhe-
cemos e estão abertos a todos,
Maçons e não Maçons, como a
foto que ilustra esta matéria (ré-
plica). Esta pequena e importante
parte de nossa história relata e
demonstra de forma sutil a partici-
pação da Maçonaria na LIBER-
TAÇÃO DOS ESCRAVOS, que co-
meçou com a Lei do Ventre Livre,
dos Sexagenários etc...

Esta riquíssima obra de arte (a
original) está desde aquela data,
13 de Maio de 1888, deposita-
da em cofre aos cuidados do
GRANDE ORIENTE DO BRASIL,
potência maior da Maçonaria
brasileira na capital do Brasil,
Brasília, no MUSEU ARIOVALDO
VULCANO, Palácio Maçônico,
no endereço SGAS=Av W-5 Sul
Asa Sul.

Desejamos que a Liberdade
não somente paire sobre nós, mas
também que nos abrace fortemen-
te para que a Igualdade entre os
seres humanos seja Fraternal.

CASA DE MASSAS ALINE
Agora com delivery
de pizzas assadas e
crocantes para viagem.

3253-2752
(Qualquer sabor do cardápio)

R$ 17,
+ taxa de
entrega TERÇA A DOMINGO

DAS 18H À MEIA-NOITE

00

Waldemar A. Peria, presiden-Waldemar A. Peria, presiden-Waldemar A. Peria, presiden-Waldemar A. Peria, presiden-Waldemar A. Peria, presiden-
te da Diretoria da Irmandadete da Diretoria da Irmandadete da Diretoria da Irmandadete da Diretoria da Irmandadete da Diretoria da Irmandade
da Santa Casa e Maternida-da Santa Casa e Maternida-da Santa Casa e Maternida-da Santa Casa e Maternida-da Santa Casa e Maternida-
de Dona Zilda Salvagnide Dona Zilda Salvagnide Dona Zilda Salvagnide Dona Zilda Salvagnide Dona Zilda Salvagni

A pena com a qual
a Princesa Isabel
assinou a Lei Áurea

Santa Casa terá Laboratório
de Hemodinâmica

Um grande avanço está pres-
tes a se concretizar na Santa Casa
de Taquaritinga: o Laboratório de
Hemodinâmica, assim chamado o
local onde realiza o cateterismo
cardíaco. Nesse novo núcleo de
atendimento, poderão ser assisti-
dos pacientes com problemas no
coração.

O cateterismo é um procedi-
mento realizado geralmente com
anestesia local. Um cateter, intro-
duzido em uma artéria perifé-
rica (braquial no antebraço ou fe-
mural na virilha), é conduzido até

as artérias coronárias esquerda
e direita.

Com isso, são obtidas imagens
em tempo real, essenciais para um
diagnóstico preciso. Por meio do
cateterismo cardíaco também é
possível realizar a angioplastia,
técnica para desobstruir a artéria
coronariana.

A instalação desse serviço
será o primeiro passo para que,
futuramente, a Santa Casa de
Taquaritinga se transforme em
um centro de referência em
cardiologia.

Câmara cede carro para a Santa Casa
No dia 31 de março, a Câmara Municipal de Taquaritinga, sob a

presidência da Dra. Márcia Zucchi Libanore, fez mais um gesto nobre
em favor da Santa Casa: a cessão de uso de um automóvel Fiat Uno,
ano 1995, de cor branca. Foi a segunda gentileza do Legislativo, em
reconhecimento aos serviços que prestamos à comunidade. Dias
antes, os vereadores cederam ao hospital dois computadores, um
novo e um seminovo. Aproveitamos a oportunidade para agradecer
publicamente.

DIRETORIA EXECUTIVA       CONSELHO DELIBERATIVO
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Divulgação do Plano de Saúde da Santa e da
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade
“Dona Zilda Salvagni” - Taquaritinga (SP)



Tradição e economia em
Taquaritinga têm endereço certo.

DISK-ENTREGA: 3252-2480 E 3252-6470

Praça Dr. Horácio Ramalho, 68, centro

SOCIAISSOCIAISSOCIAISSOCIAISSOCIAIS Aniversariantes do mês de março Aniversariantes do mês de março Aniversariantes do mês de março Aniversariantes do mês de março Aniversariantes do mês de março
Izabel Aparecida F. de Almeida Souza / Juliana Antonia Aparecida
Perrotti Guimarães / Fernanda Martins Valentim / Dulce Helena Fioretti
/ Alice Colombo Pureza / Mônica Aparecida de Oliveira de Pedro /
Poliana Giannico Sotili / Zenaide Terezinha Zambelli Lopes / Marina
de Godoy Tasso / Mirela Cristina Rotondo / Ariana Cristina Canovas
de Castro / Aparecida Felipe da Silva / Eder Rodrigo Sant’Ana / Ana
Paula Delvaz / José Mario Stochi / Naiara Roberta Aparecida Bezerra
da Silva / Gleicemara R. da Paixão Goveia / Cristina Donizete Cam-
pos / Sueli Aparecida Romano / Débora Eloíza Bussadori Garcia /
Laís Helena Crecente.

NOSSO TIME NO TORNEIO DA FEHOSPNOSSO TIME NO TORNEIO DA FEHOSPNOSSO TIME NO TORNEIO DA FEHOSPNOSSO TIME NO TORNEIO DA FEHOSPNOSSO TIME NO TORNEIO DA FEHOSP
A equipe formada por colaboradores da Santa Casa de Taquaritin-

ga foi vice-campeã do 1º Torneio de Futebol Society, realizado pela
Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de
São Paulo (Fehosp), no campo do “Olé Brasil”, em Ribeirão Preto. Fran-
ca, campeã da fase regional, vai disputar a grande final, marcada para
5 de maio, durante o 20º Congresso de Presidentes, Diretores, Prove-
dores e Administradores Hospitalares, no hotel oficial do evento, em
Atibaia.

Na noite de 25 de março,
a Centenária Loja Maçônica
Líbero Badaró recebeu a visi-
ta do Prof. Dr. Antonio Carlos
Pereira Martins, Chefe da Divi-
são de Urologia da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Pre-
to da Universidade de São
Paulo (USP).

Após ministrar uma pales-
tra, o cirurgião recebeu home-
nagens da Irmandade da
Santa Casa e Maternidade
Dona Zilda Salvagni, que lhe
fez a entrega de um título de
Membro Honorário do Corpo
Clínico da Instituição, à qual
sempre dedicou especial
atenção.

A Loja Líbero Badaró tam-

Uma noite de
homenagens ao
Dr. Antonio Carlos
Pereira Martins

bém rendeu suas homenagens
ao Dr. Martins,  por meio de uma
placa, em que destaca os 44
anos dedicados à Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto,
“onde agiu como máximo zelo e
o melhor de sua capacidade pro-
fissional, em benefício da saúde
do ser humano”. A sessão maçô-
nica foi conduzida pelo Venerá-
vel Mestre Dr. Pedro Paulo Poletti
e prestigiada por autoridades e
pela sociedade.

Ainda durante a solenidade,
a Prefeitura e a Câmara de Fer-
nando Prestes, cidade natal do
homenageado, outorgaram ao fi-
lho ilustre uma moção de agra-
decimento “pelos relevantes e
inestimáveis serviços prestados”.
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UTI será reclassificada para o nível 2
Uma comitiva de Diretores da

Santa Casa foi recebida pelo Mi-
nistro Wagner Rossi, no come-
ço do mês. A audiência, agen-
dada por intermédio do empre-
sário e ex-prefeito Tato Nunes,
aconteceu no Ministério da
Agricultura e teve o propósito
de solicitar apoio ao processo
de credenciamento de nossa
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) no nível 2, junto ao Minis-
tério da Saúde.

Estiveram presentes o presi-
dente da Diretoria Executiva, Wal-
demar A. Peria; o presidente do
Conselho Deliberativo, Dr. Sidnei
Conceição Sudano; o administra-
dor Wilson José Davóglio; e os di-
retores Gerson Luiz Bussadori e
Claudemir Sebastião Basso. Eles
apresentaram ao ministro Wagner
toda a documentação para a mu-
dança de nível, conforme as exi-
gências governamentais.

Esse processo já foi aprova-

do na Comissão do SUS em Ara-
raquara, assim como nas esferas
estadual (onde teve o apoio do
deputado Baleia Rossi) e federal.
Ao atender às normas e protoco-
los, que envolvem questões
sanitárias e tecnológicas, a UTI
da Santa Casa já trabalha como
tipo 2, só restando o credencia-
mento como tal.

Para a nossa alegria, 48 ho-
ras depois da audiência, o Minis-
tério da Saúde despachou o pro-
cesso, cuja publicação no “Diário
Oficial da União” deve ocorrer nos
próximos dias. Essa elevação da
UTI é benéfica tanto para os pa-

VisitaVisitaVisitaVisitaVisita – Ainda em Brasília, a comitiva de Taquaritinga participou
de uma reunião do Ilustre Conselho Federal do Grande Oriente do
Brasil. Dr. Sidnei Sudano é um dos 33 conselheiros da Maçonaria
brasileira.

cientes (que já são atendidos
em ambiente com absoluto rigor)
quanto para a Santa Casa, que
passará a ser remunerada con-
forme a escala de classificação
em que atua.

Os Diretores aproveitaram a
estada na Capital do país para
retribuir a visita a deputados fe-
derais que são parceiros da San-
ta Casa, sempre colaborando
com a inclusão de verbas no or-
çamento da União destinadas
a melhorias e compra de apare-
lhos para atendimento dos pa-
cientes que se utilizam do sis-
tema público de saúde.

A tecnologia é uma das alia-
das da medicina. Por isso, a San-
ta Casa tem investido na informa-
tização de seus métodos de tra-
balho. Um desses mecanismos é
o Prontuário Eletrônico, cujo pro-
grama piloto já foi implantado na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Todos os dados sobre os pa-
cientes passaram a ficar disponí-
veis na tela do computador, que
substitui os papéis e os receituá-
rios escritos à mão. Além de evi-

Prontuário Eletrônico: precisão, segurança e rapidez
tar eventuais equívocos de inter-
pretação, a prescrição eletrônica
também coloca o médico em con-
tato direto, via internet, com proto-
colos preceituados pela Associa-
ção de Medicina Intensiva do
Brasil.

O profissional pode fazer com-
parações com casos concretos,
para em seguida adotar as medi-
das que julgar corretas, conforme
a necessidade do paciente em
tratamento.

As instalações da UTI da Santa Casa de Taquaritinga


