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Auto Posto Cotai

Auto Posto Eldorado

Auto Posto Ipiranga

Avícola Watanabe

Casa Fucci

Casa de Carnes Boi Bom

Casa de Carnes São Luís

Casa de Massas Aline

DM Tintas

Marques Embalagens

Rofer Ferragens

Rosa Choque

Rosinha Presentes

Supermercado Carvalho (I e II)

Supermercado Dia% (I e II)

Supermercado Feola

Supermercado Ipiranga

Supermercado Juslati

Supermercado Longhitano

Supermercado Paraíso

Supermercado Ricoy

Supermercado Sargi

Supermercado Sirva-se Bem

Varejão da Matriz

Varejão Taquarão

ONDE ESTÃO AS NOSSAS CAIXINHASONDE ESTÃO AS NOSSAS CAIXINHASONDE ESTÃO AS NOSSAS CAIXINHASONDE ESTÃO AS NOSSAS CAIXINHASONDE ESTÃO AS NOSSAS CAIXINHAS

VOCÊ PREFERE SALVAR UMASALVAR UMASALVAR UMASALVAR UMASALVAR UMA
VIDAVIDAVIDAVIDAVIDA OU JOGAR DINHEIRO FORA?

Com esse slogan, a Santa Casa de Taquaritinga está intensificando a campanha de
incentivo à doação de notas e cupons fiscais, para que sejam cadastrados no programa
Nota Fiscal Paulista. Para aumentar a arrecadação desses documentos, foi ampliado para

27 o número de estabelecimentos comerciais, nossos
parceiros, que contam com a urna personalizada da
Santa Casa. Para que seja possível o cadastramento, a
nota ou o cupom não deve possuir indicação de CPF
ou CNPJ. Somente pessoas físicas podem fazer a doa-

ção. Temos uma equipe para
inserir esses documentos
fiscais no sistema. A San-
ta Casa aderiu ao progra-
ma NFP em fevereiro de
2010, e já vem recebendo os
créditos referentes às notas
doadas pela população. Ao
fazer suas compras, você pode
ajudar a Santa Casa de Taqua-
ritinga sem gastar nada.
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Atender bem é uma das missões do Plano de Saú-
de Santa Casa de Taquaritinga desde a sua cria-
ção, em 1995. Ter o reconhecimento por parte de nos-
sos usuários é a maior prova de que estamos no cami-
nho certo.

O secretário da Cultura, Marcos Marona, o Bonilla,
tornou pública sua satisfação. Naquela manhã de 2
de junho, Bonilla se preparava para trabalhar quando
sentiu uma leve dor no estômago. Ao deixar o filho no
colégio, percebeu que a dor se irradiava pelo braço
esquerdo. Resolveu procurar o Pronto Atendimento do
Plano de Saúde Santa Casa. Vinte minutos após o iní-
cio dos sintomas, procedimentos precisos e eficazes
foram tomados pela equipe. Foi o que o salvou.

“Conhecia muito bem a teoria de um infarto agudo
do miocárdio”, contou ele, que tem 51 anos e é forma-
da em enfermagem. Eram 6h45. O secretário foi atendi-
do pelos médicos Wilson Pedro Guimarães Junior (in-
tensivista da UTI) e por seu filho, Wilson
Guimarães Neto. Os primeiros socorros
foram essenciais na recuperação.

Além de relatar sua história na im-
prensa, ele usou as redes sociais para
comentar com amigos. No Facebook, Mar-
cos escreveu: “Estive internado na San-
ta Casa de Taquaritinga, por conta do
Plano de Saúde. Preciso dar o depoi-
mento de que muito mais do que um Pla-
no de Saúde, o da Santa Casa é um pac-
to de amor e respeito ao cliente”.

Várias pessoas interagiram e fizeram
comentários, como o agricultor Marco
Orrico: “O Plano de Saúde da Santa Casa
não funciona só aqui. Funciona fora da
cidade também. Fui atendido no Hospi-
tal São Paulo, em Ribeirão Preto, sem
problema algum. Acho um exelente pla-
no de saúde”.

Marcos Bonilla ressaltou, também,
o respeito pelo usuário: “Este plano é
realmente diferenciado e deve ser di-
vulgado. Não existe aquela burocra-
cia tradicional dos planos conhecidos,
onde eles ficam procurando ‘vírgulas’ no contrato
para não pagarem determinado procedimento”.

Marcos
Bonilla é
só elogios
ao Plano

‘Mais que um Plano de Saúde,
o da Santa Casa é um pacto
de amor e respeito ao cliente’

MARCOS BONILLA:MARCOS BONILLA:MARCOS BONILLA:MARCOS BONILLA:MARCOS BONILLA:

A micose de unha, causada por fungos, é chamada de onicomicose.
Solo, pessoas, animais, tesouras e alicates contaminados são fontes
de infecção. É mais comum ocorrer nas unhas dos pés, que passam
quase o tempo todo calçados, ambiente propício para o desenvolvi-
mento de fungos. A queratina, de que são compostas as unhas, é o
"alimento" dos fungos. As onicomicoses se manifestam de várias ma-
neiras. As mais frequentes são:

Descolamento da borda livre: Descolamento da borda livre: Descolamento da borda livre: Descolamento da borda livre: Descolamento da borda livre: a unha descola do seu leito,
geralmente começando pelos cantos, e fica oca. Pode haver acúmulo
de material sob a unha. É a forma mais frequente.

Espessamento: Espessamento: Espessamento: Espessamento: Espessamento: as unhas aumentam de espessura, ficando gros-
sas e endurecidas. Geralmente, uma dor sobrevem .

Leuconíquia:Leuconíquia:Leuconíquia:Leuconíquia:Leuconíquia: manchas brancas na superfície da unha.
Destruição e deformidades: Destruição e deformidades: Destruição e deformidades: Destruição e deformidades: Destruição e deformidades: a unha fica frágil, quebradiça e se

quebra nas porções anteriores, ficando deformada.
Paroníquia ("unheiro"): Paroníquia ("unheiro"): Paroníquia ("unheiro"): Paroníquia ("unheiro"): Paroníquia ("unheiro"): o contorno ungueal fica inflamado, do-

lorido, inchado e avermelhado e, por consequência, altera a formação
da unha, que cresce ondulada e com alterações da superfície.

TRATAMENTOTRATAMENTOTRATAMENTOTRATAMENTOTRATAMENTO Cremes, soluções ou esmaltes podem ser indicados
pelo dermatologista. Casos mais avançados podem exigir tratamento

via oral, sob a forma de comprimidos. Os sinais
de melhora demoram a aparecer. As unhas dos
pés podem levar cerca de 12 meses para se
renovar totalmente, e o tratamento deve ser man-
tido durante todo esse tempo.

COMO EVITARCOMO EVITARCOMO EVITARCOMO EVITARCOMO EVITAR Hábitos higiênicos são im-
portantes para se evitar as micoses.  Previna-
se seguindo as seguintes dicas:

 Não ande descalço em pisos constante-
mente úmidos (lava-pés, vestiários, saunas).

Observe a pele e o pelo de seus animais
de estimação.  Se notar qualquer alteração,
como descamação ou falhas no pelo, procure
o veterinário.

Evite mexer com a terra sem usar luvas.
Use somente o seu material de manicure.
Evite usar calçados fechados o máximo

possível.  Opte pelos mais largos e ventila-
dos.

Evite meias de tecido sintético. Prefira as
de algodão.

LIVRE-SELIVRE-SELIVRE-SELIVRE-SELIVRE-SE
DAS TERRÍVEISDAS TERRÍVEISDAS TERRÍVEISDAS TERRÍVEISDAS TERRÍVEIS
MICOSES DE UNHAMICOSES DE UNHAMICOSES DE UNHAMICOSES DE UNHAMICOSES DE UNHA
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EMBUTIDOS

Rua Visconde do Rio Branco, 243, Taquaritinga - (16) 3252-2672 - fabricadeconservasema@hotmail.com

PRODUTOS DE QUALIDADE

Linguiças, salsichas,
mortadelas, defumados,

derivadosFábrica de
Conservas
de Carne

O Grupo MaqMóveis agora é
parceiro do Plano de Saúde San-
ta Casa de Taquaritinga. Na noite
de 7 de julho, no Salão Nobre da
Santa Casa, foram assinados os
contratos com as empresas Maq-
Móveis Indústria de Móveis Es-
colares, Reformóveis e Eficiente.
Dos 450 funcionários, 170 já
aderiram e passaram a ter cober-
tura e todas as vantagens do
melhor plano do interior paulista.
“Todos deverão aderir no futuro”,
contou o presidente e fundador
das empresas, Roberto Ricardo da
Costa.

A MaqMóveis existe há 30
anos. Começou como uma loja de
móveis para escritório, com sete
funcionários, e depois partiu para
a fabricação. “Hoje estamos mui-
to sólidos. Ocupamos a segunda
posição em nível nacional e bri-
gamos para ser a primeira”, disse
o empresário, ressaltando que a
construção do parque industrial,
que congregará as cinco empre-
sas do grupo, é a consumação
de um sonho.

A cerimônia que celebrou a
parceria entre a MaqMóveis e o
Plano de Saúde Santa Casa con-
tou com a participação dos dire-
tores administrativos Fábio Ricar-
do da Costa (filho de Roberto) e
Sônia Serigatti da Costa (esposa
do fundador); do presidente da
Diretoria Executiva da Santa Casa,
Waldemar Antonio Peria; do pre-

Grupo MaqMóveisMaqMóveisMaqMóveisMaqMóveisMaqMóveis é o novo parceiro
do Plano de Saúde Santa Casa

sidente do Conselho Deliberativo,
Dr. Sidnei Conceição Sudano; do
secretário do Conselho, Claudemir
Sebastião Basso, do presidente
de honra, Ermildo Tiosso; do ad-
ministrador, Wilson José Davóglio;
e do Venerável Mestre da Cente-
nária Loja Maçônica Líbero Ba-
daró, Dr. Pedro Paulo Poletti.

“Essa parceria é motivo de jú-
bilo. Essas duas empresas –
MaqMóveis e Santa Casa –, pro-
piciam o emprego direto para 700
pessoas. Daí a importância com
que se reveste essa reunião”,
afirmou Dr. Sidnei Sudano, que
abriu a cerimônia.

 Fábio da Costa ressaltou que
a viabilização de um plano de
saúde para beneficiar os colabo-
rares da companhia estava entre
as metas. “Desde quando surgiu
a ideia, decidimos que seria o Pla-
no de Saúde Santa Casa, porque
os recursos devem ficar em Ta-
quaritinga”, observou. A Diretoria
e o Conselho Deliberativo agra-
deceram pela escolha.

Muito emocionante foi o dis-
curso do ex-presidente executi-
vo Ermildo Tiosso. Foi sob sua
gestão que o Plano de Saúde foi
criado, há 16 anos. O setor mu-
dou muito nesse período. Segun-
do ele, de quase 4.000 empre-
sas de saúde pessoal e corpo-
rativa criadas nos anos 1990,
apenas 600 sobreviveram. O
mercado se encarregou de per-

petuar as mais
sólidas.

Para o pre-
sidente da
Santa Casa, foi
uma honra “ce-
lebrar essa par-
ceria com o
maior empre-
gador da ini-
ciativa privada

de Taquaritinga”. De acordo com
Waldemar Peria, a empresa de-
monstra que seu maior patrimônio
são os funcionários. “A MaqMó-
veis deu o exemplo. Certamente,
outras empresas vão abrir as por-

tas para o Plano de Saúde Santa
Casa.” A Rede Recapex, a Vic-
Pharma, a Associação dos Fun-
cionários Públicos Municipais,
entre outras firmas e instituições,
também são nossas parceiras.

A assinatura dos contratos de
3 das 5 empresas: o presidente
Roberto da Costa e sua esposa,
Sônia Serigatti da Costa, com
os presidentes da Diretoria e do
Conselho, Wademar Peria e
Dr. Sidnei Sudano

O diretor Fábio da
Costa com a esposa,
Viviane Comar da
Costa, e o filho,
Leonardo A Fraternidade Feminina Cruzeiro do

Sul entregou uma flor para Sônia
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Aniversariantes do mês de junhoAniversariantes do mês de junhoAniversariantes do mês de junhoAniversariantes do mês de junhoAniversariantes do mês de junho
Aparecida Batista dos Santos / Lourdes Casare Teixeira / Maria
Aparecida Truzzi / Maria do Carmo Luís Rosa / Everton Aparecido
Matioli / Francisco Irano / Ana Claudia Colombo de Assis / Aparecida
de Fátima Castro Foster / Isidinha Rodrigues Estevão / Carla Maura
Belentani Forni  / Neide Aparecida Apis Franciscato / José Benedito
Dias / Cristiano Toledo de Assis / Eliete Aparecida Belucci / Regiane
Cristina Sandrim / Joici T. Soares da Costa / Alaíde Francisca de S.
Santos / Luana Heloísa de Oliveira / Moisés Rodrigo F. Lopes /
Karina Pozetti Menezes de Pietro / Thiago Valentim C. da Silva.

O sonho da casa própria é mais real do que você imagina.

CORRESPONDENTE IMOBILIÁRIO

Rua Duque de Caxias, 449 - (16) 3252-4000
imobiliariasales@ig.com.br    I    www.imobiliariasalesjs.com.br

More bem e no que é seu. Venha nos
visitar e faça uma simulação no melhor
plano que cabe no seu orçamento.

PAELLA  em 6 de agos-
to. Promoção: Loja Maçô-
nica Líbero Badaró.

2º FEST HUMOR   em
25 de novembro. Promo-
ção: Fraternidade Feminina
Cruzeiro do Sul.

No dia 10 de junho, a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul realizou
a 12ª Noite do Capeletti12ª Noite do Capeletti12ª Noite do Capeletti12ª Noite do Capeletti12ª Noite do Capeletti, no salão de festas da Centenária Loja
Maçônica Líbero Badaró. A renda do evento foi destinada à Santa
Casa. Os convidados participaram de vários sorteios de brindes, além
de saborearem capeletti e nhoque. As organizadoras agradecem ao
público e a todos os patrocinadores, que tanto colaboraram para o
sucesso de mais esta festa da solidariedade.

PRÓXIMOS
EVENTOS
Com renda para
a Santa Casa

SOCIAISSOCIAISSOCIAISSOCIAISSOCIAIS

ANA PAULA EANA PAULA EANA PAULA EANA PAULA EANA PAULA E
DR. GIBERTONIDR. GIBERTONIDR. GIBERTONIDR. GIBERTONIDR. GIBERTONI

No dia 18 de junho,
Ana Paula Coró (fun-
cionária do Plano de
Saúde Santa Casa) o e
médico Herminio Mi-
guel Gibertoni se ca-
saram.

ELISANDRA EELISANDRA EELISANDRA EELISANDRA EELISANDRA E
PAULO HENRIQUEPAULO HENRIQUEPAULO HENRIQUEPAULO HENRIQUEPAULO HENRIQUE

Elisandra Regina
da Silva (enfermeira
da Santa Casa) e Pau-
lo Henrique Campos
Cayres se casaram no
dia 27 de maio.

A DIRETORIA, O CONSELHO E OS COLEGAS DA SANTA CASA E DO PLANO DE SAÚDEA DIRETORIA, O CONSELHO E OS COLEGAS DA SANTA CASA E DO PLANO DE SAÚDEA DIRETORIA, O CONSELHO E OS COLEGAS DA SANTA CASA E DO PLANO DE SAÚDEA DIRETORIA, O CONSELHO E OS COLEGAS DA SANTA CASA E DO PLANO DE SAÚDEA DIRETORIA, O CONSELHO E OS COLEGAS DA SANTA CASA E DO PLANO DE SAÚDE
CUMPRIMENTAM OS CASAIS E OS ANIVERSARIANTES, COM OS VOTOS DE FELICIDADES.CUMPRIMENTAM OS CASAIS E OS ANIVERSARIANTES, COM OS VOTOS DE FELICIDADES.CUMPRIMENTAM OS CASAIS E OS ANIVERSARIANTES, COM OS VOTOS DE FELICIDADES.CUMPRIMENTAM OS CASAIS E OS ANIVERSARIANTES, COM OS VOTOS DE FELICIDADES.CUMPRIMENTAM OS CASAIS E OS ANIVERSARIANTES, COM OS VOTOS DE FELICIDADES.


