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Cada vez mais modernaCada vez mais modernaCada vez mais modernaCada vez mais modernaCada vez mais moderna
e tecnológica,e tecnológica,e tecnológica,e tecnológica,e tecnológica,

Santa Casa inauguraSanta Casa inauguraSanta Casa inauguraSanta Casa inauguraSanta Casa inaugura
benfeitoriasbenfeitoriasbenfeitoriasbenfeitoriasbenfeitorias

Uma solenidade muita concorrida eUma solenidade muita concorrida eUma solenidade muita concorrida eUma solenidade muita concorrida eUma solenidade muita concorrida e
prestigiada por autoridades foi realizadaprestigiada por autoridades foi realizadaprestigiada por autoridades foi realizadaprestigiada por autoridades foi realizadaprestigiada por autoridades foi realizada

no fim da tarde do dia 14 para inaugurar ano fim da tarde do dia 14 para inaugurar ano fim da tarde do dia 14 para inaugurar ano fim da tarde do dia 14 para inaugurar ano fim da tarde do dia 14 para inaugurar a
nova fachada da Santa Casa e anova fachada da Santa Casa e anova fachada da Santa Casa e anova fachada da Santa Casa e anova fachada da Santa Casa e a

remodelação do Pavilhão Modesto deremodelação do Pavilhão Modesto deremodelação do Pavilhão Modesto deremodelação do Pavilhão Modesto deremodelação do Pavilhão Modesto de
Melo Bohrer (Posto 1). O evento tambémMelo Bohrer (Posto 1). O evento tambémMelo Bohrer (Posto 1). O evento tambémMelo Bohrer (Posto 1). O evento tambémMelo Bohrer (Posto 1). O evento também

simbolizou a entrada em operação desimbolizou a entrada em operação desimbolizou a entrada em operação desimbolizou a entrada em operação desimbolizou a entrada em operação de
diversos equipamentos médico-diversos equipamentos médico-diversos equipamentos médico-diversos equipamentos médico-diversos equipamentos médico-

hospitalares adquiridos ao longo de 2012.hospitalares adquiridos ao longo de 2012.hospitalares adquiridos ao longo de 2012.hospitalares adquiridos ao longo de 2012.hospitalares adquiridos ao longo de 2012.
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FESTA DE
FIM DE ANO

Uma noite de
homenagens e

confraternização
entre os

funcionários.
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O descerramento da placa que marcou a inauguraçãoO descerramento da placa que marcou a inauguraçãoO descerramento da placa que marcou a inauguraçãoO descerramento da placa que marcou a inauguraçãoO descerramento da placa que marcou a inauguração
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 Raio-x (simples e contrastado)
Mamografia
Tomografia
Ultrassonografia
Ecocardiograma
Endoscopia
Densitometria óssea

Após 12 longos meses de
trabalho intenso, os colabora-
dores da Santa Casa e Mater-
nidade Dona Zilda Salvagni,
juntamente com membros da
Diretoria e do Conselho, brin-
daram o ano que se encerra
em uma festa de confraterniza-
ção. O evento, que teve a dis-
tribuição de quase 200 brin-
des, reuniu por volta de 450
pessoas no Buffet San Remo.
Em clima de muita descontra-
ção e alegria, houve momen-
tos de emoção, com as home-
nagem que foram prestadas.

Por votação dos próprios
colegas de trabalho, recebe-
ram diplomas de colaborador
Destaque 2012: Silvania Bot-
tura Moutinho, José Luiz Rom-
bola, Tais Alves da Silva, Val-
decir Floriano da Silva, Cleuza
Aparecida Pinto, Maria Pio
Formici, Dulce Helena Fioretti,
Angela Maura Delprá e Alice
Colombo Pureza.

O Conselho Deliberativo, a

Prof. Pastore é condecorado em SP
Em almoço festivo realizado no último dia 20, em São Paulo, o professor

Arnaldo Ruy Pastore, na presença autoridades maçônicas e convidados, foi
condecorado com a Comenda D. Pedro I, a mais alta condecoração almejada
por um maçom. O diploma, a medalha e o decreto foram entregues por Mário
Sérgio Nunes da Costa, grão-mestre estadual, Claudio Roque Buono Ferreira,
grão mestre-geral adjunto, Marcos José da Silva, grão-mestre geral, dona Zoé
Pastore, esposa do professor, além de Túlio Colaccioppo.

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 2012
Diretoria Executiva e a Admi-
nistração da Irmandade da
Santa Casa teve a honrar de
prestar justa homenagem a
Vera Terezinha Rossi Davo-
glio, chefe de Recursos Huma-
nos, considerada Colaborado-
ra Exemplar pelos seus rele-
vantes serviços prestados ao
longo do ano.

Outros dois momentos de
emoção ocorreram quando
foram chamadas à frente a
sras. Matilde Miscosse Escu-
deiro e a Aparecida (Cidinha)
de Godoy Belentani. Ambas
receberam placas de reconhe-
cimento pela dedicação à
Santa Casa. A auxiliar de en-
fermagem Matilde Miscosse
Escudeiro, que já era aposen-
tada, deixou as atividades
após 51 anos ininterruptos.
Cidinha Belentani, atuou na
mesma área por 27 anos, e
agora trabalha como psicólo-
ga. Elas trabalharam até 19 de
novembro deste ano.

O presidente do Conselho,O presidente do Conselho,O presidente do Conselho,O presidente do Conselho,O presidente do Conselho,
Dr. Sidnei Sudano e o presi-Dr. Sidnei Sudano e o presi-Dr. Sidnei Sudano e o presi-Dr. Sidnei Sudano e o presi-Dr. Sidnei Sudano e o presi-
dente da Diretora, Waldemardente da Diretora, Waldemardente da Diretora, Waldemardente da Diretora, Waldemardente da Diretora, Waldemar
Peria, com dona MatildePeria, com dona MatildePeria, com dona MatildePeria, com dona MatildePeria, com dona Matilde

Cidinha Belentani comCidinha Belentani comCidinha Belentani comCidinha Belentani comCidinha Belentani com
as filhas Carla e Camila,as filhas Carla e Camila,as filhas Carla e Camila,as filhas Carla e Camila,as filhas Carla e Camila,
que também trabalhamque também trabalhamque também trabalhamque também trabalhamque também trabalham
na Santa Casana Santa Casana Santa Casana Santa Casana Santa Casa

Várias homenagens foram prestadas a colaboradores por relevantes serviços prestados; o sorteio de brindes valiososVárias homenagens foram prestadas a colaboradores por relevantes serviços prestados; o sorteio de brindes valiososVárias homenagens foram prestadas a colaboradores por relevantes serviços prestados; o sorteio de brindes valiososVárias homenagens foram prestadas a colaboradores por relevantes serviços prestados; o sorteio de brindes valiososVárias homenagens foram prestadas a colaboradores por relevantes serviços prestados; o sorteio de brindes valiosos

LISTA DE DOADORES DE BRINDES
Angela Maura Delprá, Floricultura Sampaio, Laboratório Dr. Valen-

tim Pinto Mendes, MaqMóveis, Padaria Pura Gula, Altas, Lê Magazine,
Dr. Wilson Guimarães, Dismed, Casa Nadir, MR Turismo, Tasjet, Ten-
som, Literarte, Vídeo Arte, Casa Brasil, Boi Bom, Supermercado Sargi,
Marques Embalagens, Casa Fucci, Água Limpa, Dr. Luís Roberto Mi-
cheloni, Rosinha Presentes, Equilíbrio Sports, Casa Modelo, Fashion,
Marina Modas, Vidraçaria Donato, Rosa Choque, Pixoxó, Rei das Rou-
pas Feitas, Naturágua, TAG Gráfica e Editora, Divamed, Alternativa Tu-
rismo, Atuação Camisaria, F. Parise Tintas, Dr. Maurício Lofrano, Sol-
farma, Medley, São Francisco Plásticos, Ótica Esmerada, Diretoria da
Santa Casa, Kibacon, Maria Aparecida de Fátima Castro Foster, Multi
Clínicas, Vic Pharma, Padaria Central, Dr. José Maria Modesto, Flori-
cultura Florifesta e Varejão Gibertoni.
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Uma solenidade foi realizada noUma solenidade foi realizada noUma solenidade foi realizada noUma solenidade foi realizada noUma solenidade foi realizada no
fim da tarde do dia 14 para inaugu-fim da tarde do dia 14 para inaugu-fim da tarde do dia 14 para inaugu-fim da tarde do dia 14 para inaugu-fim da tarde do dia 14 para inaugu-
rar a nova fachada da Santa Casa erar a nova fachada da Santa Casa erar a nova fachada da Santa Casa erar a nova fachada da Santa Casa erar a nova fachada da Santa Casa e
a remodelação do Pavilhão Modestoa remodelação do Pavilhão Modestoa remodelação do Pavilhão Modestoa remodelação do Pavilhão Modestoa remodelação do Pavilhão Modesto
de Melo Bohrer (Posto 1). Tambémde Melo Bohrer (Posto 1). Tambémde Melo Bohrer (Posto 1). Tambémde Melo Bohrer (Posto 1). Tambémde Melo Bohrer (Posto 1). Também
marcou a entrada em operação de di-marcou a entrada em operação de di-marcou a entrada em operação de di-marcou a entrada em operação de di-marcou a entrada em operação de di-
versos equipamentos médico-hospi-versos equipamentos médico-hospi-versos equipamentos médico-hospi-versos equipamentos médico-hospi-versos equipamentos médico-hospi-
talares adquiridos ao longo de 2012.talares adquiridos ao longo de 2012.talares adquiridos ao longo de 2012.talares adquiridos ao longo de 2012.talares adquiridos ao longo de 2012.

A cerimônia começou com um bre-A cerimônia começou com um bre-A cerimônia começou com um bre-A cerimônia começou com um bre-A cerimônia começou com um bre-
ve relato histórico, feito pelo profes-ve relato histórico, feito pelo profes-ve relato histórico, feito pelo profes-ve relato histórico, feito pelo profes-ve relato histórico, feito pelo profes-
sor Arnaldo Ruy Pastore, sobre assor Arnaldo Ruy Pastore, sobre assor Arnaldo Ruy Pastore, sobre assor Arnaldo Ruy Pastore, sobre assor Arnaldo Ruy Pastore, sobre as
origens da Santa Casa, obra da Lojaorigens da Santa Casa, obra da Lojaorigens da Santa Casa, obra da Lojaorigens da Santa Casa, obra da Lojaorigens da Santa Casa, obra da Loja
Maçônica Líbero Badaró inauguradaMaçônica Líbero Badaró inauguradaMaçônica Líbero Badaró inauguradaMaçônica Líbero Badaró inauguradaMaçônica Líbero Badaró inaugurada
em 20 de outubro de 1907.em 20 de outubro de 1907.em 20 de outubro de 1907.em 20 de outubro de 1907.em 20 de outubro de 1907.

Ele citou todos os aparelhos com-Ele citou todos os aparelhos com-Ele citou todos os aparelhos com-Ele citou todos os aparelhos com-Ele citou todos os aparelhos com-
prados e já em uso, como tomógrafo,prados e já em uso, como tomógrafo,prados e já em uso, como tomógrafo,prados e já em uso, como tomógrafo,prados e já em uso, como tomógrafo,
ultrassom, mamógrafo, digitalizador deultrassom, mamógrafo, digitalizador deultrassom, mamógrafo, digitalizador deultrassom, mamógrafo, digitalizador deultrassom, mamógrafo, digitalizador de
imagens, densitometria óssea, foco ci-imagens, densitometria óssea, foco ci-imagens, densitometria óssea, foco ci-imagens, densitometria óssea, foco ci-imagens, densitometria óssea, foco ci-
rúrgico, entre outros.rúrgico, entre outros.rúrgico, entre outros.rúrgico, entre outros.rúrgico, entre outros.

Parceira da Irmandade mantene-Parceira da Irmandade mantene-Parceira da Irmandade mantene-Parceira da Irmandade mantene-Parceira da Irmandade mantene-

Autoridades prestigiam inaugurações
Depois de uma tarde chuvosa, sobreveio um belo cair de tardeDepois de uma tarde chuvosa, sobreveio um belo cair de tardeDepois de uma tarde chuvosa, sobreveio um belo cair de tardeDepois de uma tarde chuvosa, sobreveio um belo cair de tardeDepois de uma tarde chuvosa, sobreveio um belo cair de tarde
e uma noite agradável: não podia ser melhor o cenário quee uma noite agradável: não podia ser melhor o cenário quee uma noite agradável: não podia ser melhor o cenário quee uma noite agradável: não podia ser melhor o cenário quee uma noite agradável: não podia ser melhor o cenário que
emoldurou um dia histórico para Santa Casa de taquaritingaemoldurou um dia histórico para Santa Casa de taquaritingaemoldurou um dia histórico para Santa Casa de taquaritingaemoldurou um dia histórico para Santa Casa de taquaritingaemoldurou um dia histórico para Santa Casa de taquaritinga

dora do hospital, a Fraternidade Femi-dora do hospital, a Fraternidade Femi-dora do hospital, a Fraternidade Femi-dora do hospital, a Fraternidade Femi-dora do hospital, a Fraternidade Femi-
nina Cruzeiro do Sul também colabo-nina Cruzeiro do Sul também colabo-nina Cruzeiro do Sul também colabo-nina Cruzeiro do Sul também colabo-nina Cruzeiro do Sul também colabo-
rou doando equipamentos para a Ma-rou doando equipamentos para a Ma-rou doando equipamentos para a Ma-rou doando equipamentos para a Ma-rou doando equipamentos para a Ma-
ternidade Dona Zilda Salvagni, funda-ternidade Dona Zilda Salvagni, funda-ternidade Dona Zilda Salvagni, funda-ternidade Dona Zilda Salvagni, funda-ternidade Dona Zilda Salvagni, funda-
da e administrada pela Santa Casada e administrada pela Santa Casada e administrada pela Santa Casada e administrada pela Santa Casada e administrada pela Santa Casa
desde 1955.desde 1955.desde 1955.desde 1955.desde 1955.

Em seguida, foi descerrada pela fa-Em seguida, foi descerrada pela fa-Em seguida, foi descerrada pela fa-Em seguida, foi descerrada pela fa-Em seguida, foi descerrada pela fa-
mília de Modesto Bohrer (1898-1974)mília de Modesto Bohrer (1898-1974)mília de Modesto Bohrer (1898-1974)mília de Modesto Bohrer (1898-1974)mília de Modesto Bohrer (1898-1974)
a placa que identifica o Posto 1. Osa placa que identifica o Posto 1. Osa placa que identifica o Posto 1. Osa placa que identifica o Posto 1. Osa placa que identifica o Posto 1. Os
convidados puderam conhecer a novaconvidados puderam conhecer a novaconvidados puderam conhecer a novaconvidados puderam conhecer a novaconvidados puderam conhecer a nova
estrutura do pavilhão, destinado aosestrutura do pavilhão, destinado aosestrutura do pavilhão, destinado aosestrutura do pavilhão, destinado aosestrutura do pavilhão, destinado aos
usuários do Plano de Saúde Santausuários do Plano de Saúde Santausuários do Plano de Saúde Santausuários do Plano de Saúde Santausuários do Plano de Saúde Santa
Casa.Casa.Casa.Casa.Casa.

Os 14 apartamentos são dotados deOs 14 apartamentos são dotados deOs 14 apartamentos são dotados deOs 14 apartamentos são dotados deOs 14 apartamentos são dotados de
ar-condicionado, televisão, frigobar ear-condicionado, televisão, frigobar ear-condicionado, televisão, frigobar ear-condicionado, televisão, frigobar ear-condicionado, televisão, frigobar e
uma cama regulável, com painel  digi-uma cama regulável, com painel  digi-uma cama regulável, com painel  digi-uma cama regulável, com painel  digi-uma cama regulável, com painel  digi-
tal de fácil operação. Oito deles têmtal de fácil operação. Oito deles têmtal de fácil operação. Oito deles têmtal de fácil operação. Oito deles têmtal de fácil operação. Oito deles têm
padrão ainda mais alto. Além de todospadrão ainda mais alto. Além de todospadrão ainda mais alto. Além de todospadrão ainda mais alto. Além de todospadrão ainda mais alto. Além de todos
os demais equipamentos, contam comos demais equipamentos, contam comos demais equipamentos, contam comos demais equipamentos, contam comos demais equipamentos, contam com
TV de LCD 32 polegadas e forno deTV de LCD 32 polegadas e forno deTV de LCD 32 polegadas e forno deTV de LCD 32 polegadas e forno deTV de LCD 32 polegadas e forno de

micro-ondas.micro-ondas.micro-ondas.micro-ondas.micro-ondas.
O Grão-Mestre do Grande OrienteO Grão-Mestre do Grande OrienteO Grão-Mestre do Grande OrienteO Grão-Mestre do Grande OrienteO Grão-Mestre do Grande Oriente

do Brasil (GOB), Soberano Irmão Mar-do Brasil (GOB), Soberano Irmão Mar-do Brasil (GOB), Soberano Irmão Mar-do Brasil (GOB), Soberano Irmão Mar-do Brasil (GOB), Soberano Irmão Mar-
cos José da Silva, e o Grão-Mestrecos José da Silva, e o Grão-Mestrecos José da Silva, e o Grão-Mestrecos José da Silva, e o Grão-Mestrecos José da Silva, e o Grão-Mestre
do Grande Oriente de São Paulo, Emi-do Grande Oriente de São Paulo, Emi-do Grande Oriente de São Paulo, Emi-do Grande Oriente de São Paulo, Emi-do Grande Oriente de São Paulo, Emi-
nente Irmão Mário Sérgio Nunes danente Irmão Mário Sérgio Nunes danente Irmão Mário Sérgio Nunes danente Irmão Mário Sérgio Nunes danente Irmão Mário Sérgio Nunes da
Costa estiveram presentes. Em seusCosta estiveram presentes. Em seusCosta estiveram presentes. Em seusCosta estiveram presentes. Em seusCosta estiveram presentes. Em seus
breves discursos, ambos destacarambreves discursos, ambos destacarambreves discursos, ambos destacarambreves discursos, ambos destacarambreves discursos, ambos destacaram
as benfeitorias como de grande im-as benfeitorias como de grande im-as benfeitorias como de grande im-as benfeitorias como de grande im-as benfeitorias como de grande im-
portância para a comunidade taqua-portância para a comunidade taqua-portância para a comunidade taqua-portância para a comunidade taqua-portância para a comunidade taqua-
ritinguense e da região.ritinguense e da região.ritinguense e da região.ritinguense e da região.ritinguense e da região.

Assim como os representantes daAssim como os representantes daAssim como os representantes daAssim como os representantes daAssim como os representantes da
Maçonaria do Brasil e de São Paulo,Maçonaria do Brasil e de São Paulo,Maçonaria do Brasil e de São Paulo,Maçonaria do Brasil e de São Paulo,Maçonaria do Brasil e de São Paulo,
o empresário e ex-prefeito Tato Nu-o empresário e ex-prefeito Tato Nu-o empresário e ex-prefeito Tato Nu-o empresário e ex-prefeito Tato Nu-o empresário e ex-prefeito Tato Nu-
nes e o prefeito Paulo Delgado rece-nes e o prefeito Paulo Delgado rece-nes e o prefeito Paulo Delgado rece-nes e o prefeito Paulo Delgado rece-nes e o prefeito Paulo Delgado rece-
beram placas de agradecimento e deberam placas de agradecimento e deberam placas de agradecimento e deberam placas de agradecimento e deberam placas de agradecimento e de
membro honorário da Santa Casa pormembro honorário da Santa Casa pormembro honorário da Santa Casa pormembro honorário da Santa Casa pormembro honorário da Santa Casa por
suas atuações em favor do trabalhosuas atuações em favor do trabalhosuas atuações em favor do trabalhosuas atuações em favor do trabalhosuas atuações em favor do trabalho
realizado na instituição, dentro e forarealizado na instituição, dentro e forarealizado na instituição, dentro e forarealizado na instituição, dentro e forarealizado na instituição, dentro e fora
da administração pública.da administração pública.da administração pública.da administração pública.da administração pública.

Prof. Pastore, que abriu a inauguração,Prof. Pastore, que abriu a inauguração,Prof. Pastore, que abriu a inauguração,Prof. Pastore, que abriu a inauguração,Prof. Pastore, que abriu a inauguração,
ao de sua esposa, profa. Zoéao de sua esposa, profa. Zoéao de sua esposa, profa. Zoéao de sua esposa, profa. Zoéao de sua esposa, profa. Zoé

Acima, presidente Waldemar PeriaAcima, presidente Waldemar PeriaAcima, presidente Waldemar PeriaAcima, presidente Waldemar PeriaAcima, presidente Waldemar Peria
mostra o tomógrafo para o Grão-Mestremostra o tomógrafo para o Grão-Mestremostra o tomógrafo para o Grão-Mestremostra o tomógrafo para o Grão-Mestremostra o tomógrafo para o Grão-Mestre
Estadual, Mário Sérgio da Costa;Estadual, Mário Sérgio da Costa;Estadual, Mário Sérgio da Costa;Estadual, Mário Sérgio da Costa;Estadual, Mário Sérgio da Costa;
abaixo, visão de um dos apartamentosabaixo, visão de um dos apartamentosabaixo, visão de um dos apartamentosabaixo, visão de um dos apartamentosabaixo, visão de um dos apartamentos
do Posto 1; ao lado, as homenagensdo Posto 1; ao lado, as homenagensdo Posto 1; ao lado, as homenagensdo Posto 1; ao lado, as homenagensdo Posto 1; ao lado, as homenagens
prestadas durante o eventoprestadas durante o eventoprestadas durante o eventoprestadas durante o eventoprestadas durante o evento
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Edna Santina Betassi Tonon / João Luiz Braga / Karla Tralli
Camargo / Kenia Micali Michelin / Juciléia Aparecida de O.
Ramos Souza / Maria Romano / Carina Papassidro / Claudio-
nice de L.P. Brito / Leonice C. de M. dos Santos / José Fernan-
do Pires / Jheniffer Aparecida dos Reis Oliveira / Matilde Mis-
cosse Escudeiro / Michela Rodrigues de Oliveira / Denise
Helena Irano dos Reis / Ana Paula Coró Gibertoni / Maria das
Graças G. da Silva / Carla de Moura Lazareti / Juliete Priscila
Valeretto / Izabel Cristina de Almeida Cason / Izabel Tornoi /
Ivani Rebechi Chueco / Zilda Aparecida Massola Barbosa /
Lusinete Pereira Lima / Andreza Paula Lourenço / Jeremias
Lopes Alecrim Ferreira / Kelly Tamires Saraiva da Fonseca.

AOS ANIVERSARIANTES, VOTOS DEAOS ANIVERSARIANTES, VOTOS DEAOS ANIVERSARIANTES, VOTOS DEAOS ANIVERSARIANTES, VOTOS DEAOS ANIVERSARIANTES, VOTOS DE
FELICIDADE, SAÚDE E PAZFELICIDADE, SAÚDE E PAZFELICIDADE, SAÚDE E PAZFELICIDADE, SAÚDE E PAZFELICIDADE, SAÚDE E PAZ

ANIVERSARIANTES / / / / / MÊS DE NOVEMBROMÊS DE NOVEMBROMÊS DE NOVEMBROMÊS DE NOVEMBROMÊS DE NOVEMBRO
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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

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.

DIRETORIA EXECUTIVA       CONSELHO DELIBERATIVO
Praça Dr. José Furiati, 153 / Tel.: (16) 3253-9230

Jornalista Responsável: Nilton Morselli (MTB 44029/SP)
Produção e impressão: TAG Gráfica e Editora - (16) 3252-4768

Divulgação do Plano de Saúde da Santa e da
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade
“Dona Zilda Salvagni” - Taquaritinga (SP) DESPEDIDADESPEDIDADESPEDIDADESPEDIDADESPEDIDA   A sra. Maria Novelho Bernardino, que já era

aposentada, em dezembro deixou suas atividades no setor de
limpeza. Merecidamente, após muitos anos de dedicação à Santa
Casa, ganhou uma festa de despedida. Que seja feliz curtindo
a aposentadoria.

Fraternidade Feminina faz
reunião em Taquaritinga

No último dia 14, no salão
nobre da Santa Casa, acon-
teceu a Primeira Reunião da
6ª Macro Região para Inte-
gração e Formação de Novas
Fraternidades Femininas. O
evento teve a presença da
presidente da Fraternidade
Feminina (Frafrem) do Estado
de São Paulo, Siomara Regi-
na Dragoni da Costa, e da
presidente do Conselho Es-
tratégico, Virginia Elisa Perei-
ra Oliveira Montagnana. “A

reunião foi muito produtiva”,
contou a dra. Mara Ferreira
Poletti, delegada da 6.ª Ma-
cro Região. Estavam presen-
tes também a presidente da
Frafrem Cruzeiro do Sul Líbe-
ro Badaró de Taquaritinga,
Cornélia Diniz Galera, a vice-
presidente, Vera Rossi Davo-
glio, e diversas integrantes
das entidades co-irmãs de Itá-
polis, Jaboticabal, Matão, Pi-
rangi, Monte Alto, entre outras
cidades, além de Taquaritinga.

VeraVeraVeraVeraVera
Davóglio,Davóglio,Davóglio,Davóglio,Davóglio,
SiomaraSiomaraSiomaraSiomaraSiomara
da Costa,da Costa,da Costa,da Costa,da Costa,
Mara Poletti,Mara Poletti,Mara Poletti,Mara Poletti,Mara Poletti,
VirgínioVirgínioVirgínioVirgínioVirgínio
MontagnanaMontagnanaMontagnanaMontagnanaMontagnana
e Cornéliae Cornéliae Cornéliae Cornéliae Cornélia
Galera;Galera;Galera;Galera;Galera;
abaixo, umabaixo, umabaixo, umabaixo, umabaixo, um
momentomomentomomentomomentomomento
da reuniãoda reuniãoda reuniãoda reuniãoda reunião


