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

Uma farmácia completa e
exclusiva para os usuários do
Plano de Saúde Santa Casa

TELEFONE 3253-9232

Além de medicamentos com preços especiais,
agora você trabalhamos com cosméticos das

melhores marcas. Venha conferir!

A Santa Casa de Taquaritinga apoia a
campanha “Não Foi Acidente”, que pretende
tornar mais severas as penas para pessoas
que dirigem embriagadas. Promovido pelo
Grupo Bandeirantes de Comunicação, o
movimento pede mais rigor nas punições a
motoristas que dirigem após consumir bebi-
das alcoólicas. O objetivo é reunir pelo
menos 1,3 milhão de assinaturas, em todo o
país, para a formulação de um projeto de lei
de iniciativa popular, que vai alterar a lei nº
9.503, de 1997. Esta casa de saúde, que
convive diretamente com o drama de famílias
atingidas por acidentes que poderiam ter
sido evitados, endossa a bandeira da
campanha. A tolerância em relação à quanti- FALECIMENTO

É com pesar que registramos
o falecimento da enfermeira Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-
ciana Aguirre Ressude Cala-ciana Aguirre Ressude Cala-ciana Aguirre Ressude Cala-ciana Aguirre Ressude Cala-ciana Aguirre Ressude Cala-
bresebresebresebresebrese, que fazia parte do nosso
quadro de colaboradores. Lucia-
na partiu no último dia 13, aos
32 anos, deixando o esposo, Tia-
go Calabrese, pais e irmãs. Rece-
bam, todos, os sentimentos da
família Santa Casa.

PRESTIGIE OS PRÓXIMOSPRESTIGIE OS PRÓXIMOSPRESTIGIE OS PRÓXIMOSPRESTIGIE OS PRÓXIMOSPRESTIGIE OS PRÓXIMOS
EVENTOS EM PROLEVENTOS EM PROLEVENTOS EM PROLEVENTOS EM PROLEVENTOS EM PROL
DA SANTA CASADA SANTA CASADA SANTA CASADA SANTA CASADA SANTA CASA
>>> BOI NO ROLETE>>> BOI NO ROLETE>>> BOI NO ROLETE>>> BOI NO ROLETE>>> BOI NO ROLETE no dia 22 de abril, no
Recinto dos Pampas. Promoção: Loja Maçônica
Líbero Badaró.

>>> NOITE DO CAPELETTI>>> NOITE DO CAPELETTI>>> NOITE DO CAPELETTI>>> NOITE DO CAPELETTI>>> NOITE DO CAPELETTI     no dia 6 de
julho,     no salão de festas da Loja Maçônica Líbero
Badaró. Promoção: Fraternidade Feminina Cruzeiro
do Sul.

>>> NOITE DA PAELLA>>> NOITE DA PAELLA>>> NOITE DA PAELLA>>> NOITE DA PAELLA>>> NOITE DA PAELLA em 25 de agosto.
Promoção: Loja Maçônica Líbero Badaró.

dade de álcool deve ser zero e os agentes
que fazem operações de trânsito têm de ter
autonomia para dizer se o motorista apre-
senta sinais de embriaguez. No último dia
13, a Associação Paulista de Medicina
(APM) e a seção paulista da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) lançaram um
fórum defendendo a tolerância zero. De
acordo com a APM, uma lata de cerveja
triplica o risco de um acidente fatal. A reação
ao álcool depende de variáveis como sexo,
idade, peso corporal, tipo e quantidade de
alimentação. A legislação dúbia é um convi-
te para a transgressão e, colateralmente,
colabora para que as tragédias sigam numa
escala insuportável.

Santa Casa recebe doaçõesSanta Casa recebe doaçõesSanta Casa recebe doaçõesSanta Casa recebe doaçõesSanta Casa recebe doações
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade “Dona Zilda Salvagni” registra duas

doações em dinheiro destinadas à instituição, respectivamente em fevereiro e março. A primeira, de
R$ 1.800, nos foi enviada pela senhora Aparecida de Cássia Amendola, para a compra de cobertores
e lençóis. A segunda, referente a importância R$ 1.000, partiu do senhor Antonio Lopes e esposa
Cássia Pavesi. Aproveitamos para dirigir nossos agradecimentos a esses dignos cidadãos. Tais gestos
simbolizam a confiança depositada na Santa Casa pela população há mais de um século.
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 Raio-x (simples e contrastado)
Mamografia
Tomografia
Ultrassonografia
Ecocardiograma
Endoscopia
Densitometria óssea
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Em abril, comemora-se o Dia
da Juventude. As Nações Unidas
convencionaram que juventude é
a fase que vai dos 15 aos 24
anos, mas, com o aumento consi-
derável na expectativa de vida e
as transformações sociais ocor-
ridas no Brasil, é possível dizer
que a juventude se prolonga por
pelo menos mais uma década.
Com certo exagero, há os que
acreditam ser o cérebro a fonte
da verdadeira juventude. Porém,
as mudanças biológicas suge-
rem uma opinião mais realista
sobre o assunto.

Existe muita controvérsia em
torno da maturidade da juventu-
de. Apresentam sinais mais cla-
ros de responsabilidade diante da

vida os que foram preparados
para isso, por meio da educação
– tomada aqui nos dois sentidos:
aquela que se recebe em casa e
aquela transmitida pela escola.
A criança bem orientada atraves-
sa mais tranquilamente as etapas
seguintes e tende a ser um cida-
dão melhor na vida adulta.

Com seus paradoxos, não é
fácil ser jovem. Embora tenha pou-
ca autonomia no controle de sua
própria existência, precisa tomar
decisões que influenciarão sua
vida inteira. A escolha da profis-
são, por exemplo. Como é possí-
vel alguém aos 16 anos saber
com exatidão se quer ser enge-
nheiro, médico, advogado, admi-
nistrador, entre outras tantas car-

reiras? Novamente, a resposta
está na educação. A natureza,
que é sábia, também ajuda: a
maioria das pessoas descobre
suas aptidões e habilidades
após os 12 anos de idade.

Antes, começava-se a traba-
lhar na adolescência, o que hoje
é proibido por lei, exceto em ca-
sos especiais. A atividade regu-
lar remunerada é permitida a par-
tir dos 16 anos. Prioriza-se o es-
tudo para garantir melhor preparo
intelectual, o que ao longo da vida
pode ser traduzido em melhores
condições socioeconômicas à fa-
mília. Com o foco na universidade
e consequentemente na profissão
para a qual se qualifica, cada vez
menos a juventude deixa de ser
sinônimo de rebeldia.

DiversãoDiversãoDiversãoDiversãoDiversão – Mas a juventu-
de não é só preocupação com o
futuro. Os jovens adoram pas-
sear, namorar e outras formas

Não é fácil ser jovem
JUVENTUDE EM FOCO

(Mas é possível atravessar essa fase sem sobressaltos)

saudáveis de se integrar à socie-
dade. Essas atividades também
são de grande importância para
a maturação das ideias de grupo,
das responsabilidades civis (vo-
tar, dirigir automóveis) e da segu-
rança emocional. Portanto, boa
parte das alegrias da vida é des-
coberta nesta fase.

SaúdeSaúdeSaúdeSaúdeSaúde – Infelizmente, os jo-
vens (sobretudo os do sexo mas-
culino) constituem a maior parce-
la da população exposta a riscos
de acidentes de trânsito e, em de-
corrência, de traumas ortopédicos.
A descoberta do sexo também
pode ser um problema, quando
isso é feito de forma irresponsá-
vel. Doenças como a aids conti-
nuam à espreita dessa faixa etá-
ria. Outro efeito é a gravidez pre-
coce. Desenvolver o que se pode
chamar de “senso de sobrevivên-
cia” é manter-se afastado de ris-
cos desnecessários.

Em 2012, continue doando
suas notas e cupons fiscais
para a Santa Casa de
Taquaritinga. Esses
documentos são cadastrados
no programa Nota Fiscal
Paulista, do governo do
Estado, e transformados em
recursos que salvam vidas.
Nossas urnas estão em 27
estabelecimentos comerciais
de Taquaritinga.

Para a SantaPara a SantaPara a SantaPara a SantaPara a Santa
Casa, suaCasa, suaCasa, suaCasa, suaCasa, sua
nota valenota valenota valenota valenota vale
“uma nota”“uma nota”“uma nota”“uma nota”“uma nota”

Estudar, passear e namorar ajudam o jovem a crescer
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MÊS DE MARÇOMÊS DE MARÇOMÊS DE MARÇOMÊS DE MARÇOMÊS DE MARÇO
Izabel Aparecida F. de Almeida Souza / Natália Cristina Girotto / Va-
nessa de Oliveira Orizzo / Salatiel F.F. Guandalini / Fernanda Martins
Valentim / Dulce Helena Fioretti / Alice Colombo Pureza / Mônica
Aparecida O. Pedro / Poliana Giannico Sotili / Joana Cristina Antunes
de Souza / Marina de Godoy Tasso / Adriana Cristina C. de Castro /
Aparecida Felipe Silva / Eder R. Santana / Ana Paula Delvaz / José
Marino Stochi / Jéssica Camila de O. Ramos / Naiara R. Aparecida
Bezerra da Silva / Gleicemara R.P. Goveia / Cristina Donizete Campos
/ Paula Santos Montroze / Carlos Arthur Boer / Sueli Aparecida Ro-
mano / Débora R. Bussadori Garcia.
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 Laboratório de
Análises Clínicas

Fisioterapia

UNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA E
AUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICO

Festa de despedida
No último dia 9, a funcionária Thaisa Natália DelisposteThaisa Natália DelisposteThaisa Natália DelisposteThaisa Natália DelisposteThaisa Natália Delisposte dei-

xou o quadro da Santa Casa. Para marcar seu último dia de trabalho,
os amigos organizaram uma confraternização, regada a bolo e refrige-
rante. Thaisa ganhou flores e muitos desejos de sucesso em seus
novos projetos.

Campeonato da Fehosp
A equipe da Santa Casa participou do 2º Torneio de Futebol So-

ciety entre os hospitais da Regional Ribeirão Preto da Fehosp (Fede-
ração das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São
Paulo). Nosso time ficou em 3º lugar, entre os cinco participantes. Itu-
verava, vencedor da fase regional, se classificou para a final, marcada
para 26 de abril, em Campinas, durante o 21º Congresso da Fehosp.
Também disputaram a seletiva as equipes das Santas Casas de Fran-
ca e São Carlos e da Maternidade Sinhá Junqueira, de Ribeirão Preto,
cidade onde ocorreram os jogos.

A Diretoria da Santa Casa
esteve em São Paulo, no come-
ço do mês, para a assinatura de
um convênio com o governo do
Estado que vai garantir R$ 50
mil à compra de equipamentos.
O evento ocorreu no Palácio dos
Bandeirantes, com a presença
do governador Geraldo Alckmin
e do prefeito Paulo Delgado. A
verba foi conseguida por inter-

Deputado Baleia Rossi destina
R$ 50 mil à Santa Casa

médio do deputado estadual Ba-
leia Rossi.

No mesmo dia, o Estado assi-
nou mais de 600 convênios com
prefeituras e instituições filantrópi-
cas de 158 municípios. Foram en-
tregues 123 ambulâncias e 64
vans. O administrador Wilson José
Davoglio (“Zezé”) e o diretor Ger-
son Luís Bussadori representaram
a Santa Casa.
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O Laboratório está credenciado, pelo
Control Lab a utilizar o Selo de

Proeficiência no laudos das análises.
Empresa especializada em avaliar o

grau de eficiência, qualidade e
confiabilidade nos laudos.


