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O que já era bom ficou melhor ainda. Reformada,
a Farmácia do Plano de Saúde Santa CasaFarmácia do Plano de Saúde Santa CasaFarmácia do Plano de Saúde Santa CasaFarmácia do Plano de Saúde Santa CasaFarmácia do Plano de Saúde Santa Casa
agora tem mais espaço para você fazer suas

compras com economia. Além de medicamentos
com preços especiais, linhas de cosméticos das

melhores marcas estão a sua espera.
Associe-se e desfrute você também dessas
vantagens exclusivas que só um plano com

17 anos de solidez e bons serviços pode oferecer!

Sabe qual é o único plano de saúde que oferece uma
completa e exclusiva farmácia para seus usuários?

UM GRANDE ATO DE AMOR
Presente na vida da Santa Casa há 35 anos, a Fraternidade Feminina Cruzeiro
do Sul, entidade ligada à Loja Maçônica Líbero Badaró, fez a entrega de
equipamentos para uso na Maternidade “Dona Zilda Salvagni”. Página 3Página 3Página 3Página 3Página 3

NOSSA HISTÓRIA
Há 107 anos, o benemérito
José Maria NuevoJosé Maria NuevoJosé Maria NuevoJosé Maria NuevoJosé Maria Nuevo doava
terras para a construção
da Santa Casa. Página 2Página 2Página 2Página 2Página 2

MODERNIZAÇÃO

Posto 1 terá
apartamentos
com mobiliário
de hotel
A modernização dessa ala, exclusiva
para usuários do Plano de Saúde
Santa Casa, trará mais conforto aos
pacientes internados. Página 3Página 3Página 3Página 3Página 3
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 Raio-x (simples e contrastado)
Mamografia
Tomografia
Ultrassonografia
Ecocardiograma
Endoscopia
Densitometria óssea
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Em um coquetel na noite de 3
de julho, a Fraternidade Femini-
na Cruzeiro do Sul, entidade liga-
da à Loja Maçônica Líbero Ba-
daró, fez a entrega de equipamen-
tos para uso da Maternidade
“Dona Zilda Salvagni”.

Foram doados duas incubado-
ras 1186A, dez berços hospita-
lares RN modelo 007 Panda, três
berços Ampla 2085 e dois apa-

Fraternidade entrega equipamentosFraternidade entrega equipamentosFraternidade entrega equipamentosFraternidade entrega equipamentosFraternidade entrega equipamentos
relhos de Fototerapia Bilitron mo-
delo 3006, todos comprados com
recursos obtidos em eventos.

“Esses equipamentos são os
mesmos encontrados em materni-
dades particulares”, afirmou a ci-
rurgiã-dentista Mara Ferreira Po-
letti,  que deixou a presidência do
grupo no dia 8 de junho – agora,
é delegada regional da Fraterni-
dade Feminina.

A solenidade, no Salão Nobre
da Santa Casa, começou com uma
divertida apresentação dos Dou-
tores da Alegria, trio voluntário que
há sete anos canta para alegrar
os pacientes internados. Ilizeu
Landi (Tio da Gaita) e Zé Mila
estavam presentes – Vera Aloe,
não pôde  comparecer. Eles rece-
beram homenagens por sua
valorosa atuação.

A diretoria da Santa Casa tam-
bém prestou uma homenagem
para Mara Poletti na solenidade.
“Eu quero agradecer pelo apoio
nestes anos todos e ressaltar que
a Fraternidade sempre estará ao
lado da diretoria da Santa Casa
no que for preciso.”

A nova presidente da Frater-
nidade Cruzeiro do Sul, a diretora
de escola Cornélia Diniz Galera,
também estava presente e reafir-
mou o compromisso de trabalhar
em favor de produzir melhorias
para o hospital de Taquaritinga.
Ela destacou que contará com o
apoio do novo venerável mestre
da Loja Líbero Badaró, o médico
Ricardo Tadeu Pongeluppi.

Aproveitando a presença da
primeira presidente da Fraternida-

de Feminina em Taquaritinga, Ilda
Guimarães, o presidente do Con-
selho Deliberativo da Santa Casa,
o advogado Sidnei Sudano, lem-
brou que o trabalho do grupo
sobretudo junto à pediatria come-
çou em 1977.

O presidente da Santa Casa,
Waldemar Peria, também agrade-
ceu pela doação e ressaltou que
é uma honra poder participar do
processo de modernização do
hospital. Ele citou os alguns apa-
relhos de diagnóstico por imagem
que entraram ou entrarão em
funcionamento este ano.

Posto 1 terá apartamentos com mobiliário de hotel
Com a conclusão das obras previstas para outubro, segue a reforma do Posto 1 da

Santa Casa. A modernização dessa ala, exclusiva para usuários do Plano de Saúde
Santa Casa, trará mais conforto e comodidade aos pacientes internados. O mobiliário é
similar ao encontrado em ótimos hotéis nacionais.

Todos os 14 apartamentos serão dotados de ar-condicionado, televisão, frigobar e
uma cama totalmente regulável, com painel digital que pode ser acionado pelo próprio

paciente. Oito deles serão ainda mais mo-
dernos, com TV de LCD 32 polegadas e
forno de micro-ondas. Quase todos os
equipamentos já foram adquiridos, inclusi-
ve as 14 camas, modelo 2002 C, da fabri-
cante Hospimetal.

A próxima ala a passar por reformula-
ção será a Maternidade “Dona Zilda Sal-
vagni”, possivelmente a partir do próximo
ano, anunciou o presidente da Santa Casa,
Waldemar Antonio Peria. Lá nascem todos
os anos uma média de 600 crianças.

Mara Poletti e Cornélia
Diniz Galera, ex e atual
presidente da Fraternidade

A Santa Casa prestou homenagens, entre as quais aos
integrantes do grupo voluntário Doutores da Música

Foram compradas 14 unidades da cama
com controle digital (à esquerda); acima,
prospecto dos quartos que estarão
disponíveis no Posto 1
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Aparecida Batista dos Santos / Lourdes Casare Teixeira / Maria Apare-
cida Truzzi / Priscila Pessoa Ribeiro / Maria do Carmo Luís Rosa /
Everton Aparecido Matioli / Angela Maria Pacheco / Francisco Irano /
Roseane Janunzzi Silveira / Robson Marcatto / Aparecida F. Castro
Foster / Patrícia Carolina Gonçalves / Carlos Aparecido dos Santos /
Isildinha Rodrigues Estevão / Carla Maura Belentani Forni / Neide
Aparecida Alves Franciscato / José Benedito Dias / Cristiano Toledo de
Assis / Eliete Aparecida Belucci / Regiane Cristina Sandrim / Joici E. T.
Soares da Costa / Luana Heloísa de Oliveira / Thiago V. C. da Silva.
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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.
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Divulgação do Plano de Saúde da Santa e da
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade
“Dona Zilda Salvagni” - Taquaritinga (SP)

Plano de Saúde Santa Casa
participa de Congresso

A Santa Casa de Taquaritinga
se fez presente no IX Congresso
Nacional de Operadores Filantró-
picos de Planos de Saúde, reali-
zado de 4 a 6 de julho, em San-
tos. O tema em torno do qual gira-
ram as discussões foi ligado às
medidas necessárias para a ma-
nutenção e o fortalecimento dos
planos administrados por institui-
ções filantrópicas, em face das
mudanças do mercado.

O administrador da Santa
Casa, Wilson José Davoglio, o

diretor José Carlos Dionísio Mila-
nezi e o responsável pelo setor
de tecnologia da informação,
Everton Aparecido Matioli, parti-
ciparam das palestras. Entre os
conferencistas convidados, esti-
veram o ex-ministro da Infraestru-
tura Ozires Silva, hoje presidente
da Pelenova Biotecnologia; o
presidente do Santos Futebol Clu-
be, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro;
além de diversas autoridades li-
gadas, direta ou indiretamente,
aos planos de saúde.

No começo do ano, a Santa
Casa adquiriu um mamógrafo, no
valor de R$ 175 mil. O Lorad,
modelo M-IV, fabricado pela Ho-
logic, foi entregue em março e
recentemente entrou em funcio-
namento.

A compra foi possível graças
a um repasse de R$ 170 mil au-
torizado pelo governador Geral-
do Alckmin em sua visita a Ta-
quaritinga no dia 14 de novem-
bro do ano passado. O aparelho
é de grande importância para a
prevenção do câncer de mama,

Mamógrafo já está
instalado e funcionando

que é a primeira causa de morte
de mulheres por tumor no país.
Entre os óbitos por doenças em
geral no sexo feminino, perde ape-
nas para os problemas cardiovas-
culares, como infarto e acidente
vascular cerebral.

O Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca) estima, para 2012, um
total de 52.680 novos casos de
câncer de mama entre as mulhe-
res. Por região, o Sudeste lidera
o ranking (29.360), seguido do
Sul (9.350), Nordeste (8.970),
Centro-Oeste (3.470) e Norte

(1.530).
O mamógrafo é mais um

passo na modernização do
Centro de Diagnóstico San-
ta Casa (CEDISC), que neste
ano já ganhou um tomógra-
fo Somatom Spirit, que cus-
tou o equivalente a R$ 400
mil. O próximo a entrar em
operação é o aparelho de
densitometria óssea, com-
prado por R$ 105 mil, in-
dispensável ao diagnósti-
co e tratamento da osteo-
porose e outras doenças
ósseas.

Maçonaria: GOB celebra 190 anos
No dia 15 de junho, o presidente do Conselho Deliberativo da

Santa Casa, Dr. Sidnei Conceição Sudano, um dos 33 conselheiros
do Grande Oriente do Brasil (GOB), esteve presente na reunião bi-
mestral do Conselho Federal do GOB, em Brasília (DF).

Na mesma data, a Câmara dos Deputados realizou uma sessão
solene alusiva aos 190 anos de fundação do GOB, com a presen-
ça de todos os Grão-Mestres Estaduais, das Presidentes Estaduais
da Fraternidade Feminima e Deputados Federais Maçônicos.

Em seu discurso, o deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP), que é
maçom, ressaltou que a Maçonaria apresenta mais de três séculos
de história, e que sempre esteve engajada nos principais aconteci-
mentos políticos e culturais do Brasil. Marquezelli, autor do requeri-
mento para a realização da homenagem, falou que a instituição pri-
ma pelo bem-estar da espécie humana, da pátria e da família.

A Maçonaria teve um papel fundamental na luta contra a escra-
vidão no Brasil. Entre as leis que contaram com a participação de
maçons, estão a que proibia o tráfico negreiro, de autoria do maçom
Eusébio de Queiroz; a do Ventre Livre, de autoria do Grão-Mestre
Visconde do Rio Branco, e a Lei Áurea, que teve a influência do
maçom José do Patrocínio.

Em Taquaritinga, a ação da Loja Maçônica Líbero Badaró é
centenária: é responsável pela construção e administração da Santa
Casa desde a primeira década do século passado.


