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Deputado
destina verba
de R$ 165 mil
à Santa Casa
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começa a ser
projetado
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CENTRO DE
DIAGNÓSTICO
SANTA CASA

CEDISC

Praça Dr. José Furiatti, 153 (16) 3253-9230 - Taquaritinga

 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.

A Enfermaria da Santa Casa,
ala destinada ao atendimento de
pacientes do Sistema Único de
Saúde (SUS), receberá em breve
27 camas hospitalares automati-
zadas. O grande investimento com-
prova uma vocação mantida des-
de o seu surgimento, há 108
anos: dar o melhor atendimento a
todos, independentemente de
classe social, sem jamais fechar
as portas.

Mundialmente, a Irmandade
Santa Casa remonta à fundação,
em 1498, da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Lisboa, pelo Frei
Miguel Contreiras, com o apoio da
rainha D. Leonor, viúva de dom
João II. Ela passou a dedicar-se

Ala do SUS receberá
27 camas automatizadas

intensamente aos doentes, po-
bres, órfãos, prisioneiros e artistas
quando assumiu o trono de Por-
tugal, e, como Regente, patrocinou
a criação da primeira unidade.

A Santa Casa, por sua história,
pode ser considerada a primeira
legítima ONG do mundo, em um
tempo em que seria impensável
a existência de uma instituição
social que se declarasse leiga e
não-governamental.

Em Taquaritinga, a Santa Casa
é gerida desde sua inauguração
pela Loja Maçônica Líbero Ba-
daró, que existe há 115 anos, lo-
cal onde seus diretores e conse-
lheiros trabalham voluntariamen-
te pelo bem da comunidade.

LOJA MAÇÔNICA LÍBERO BADARÓ
Venerável MestreVenerável MestreVenerável MestreVenerável MestreVenerável Mestre
Wilson José DavoglioWilson José DavoglioWilson José DavoglioWilson José DavoglioWilson José Davoglio

Eleito no dia 9 de maio, o administrador da Santa Casa,
Wilson José Davoglio, o Zezé, tomou posse no último dia 6 de
junho, pela primeira vez, como Venerável Mestre da Loja Maçôni-
ca Líbero Badaró. Em substituição ao médico Dr. Ricardo
Pongeluppi, o novo Venerável dedica seus melhores esforços
profissionais há 37 anos na gestão do dia-a-dia da Santa Casa.
Sua esposa, Vera Rossi Davoglio, assumiu a presidência da
Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Líbero Badaró, instituição
que tem apoiado sobretudo os melhoramentos da Pediatria e da
Maternidade. A Diretoria está assim constituída:  Venerável:

Deputado destina verba
para a Santa Casa

No dia 5 de junho, o deputa-
do Alexandre da Farmácia foi re-
cebido na Santa Casa de Taqua-
ritinga, onde assinou um convê-
nio para custeio no valor de R$
165 mil, oriundos de emenda par-
lamentar de sua autoria.

O deputado percorreu algumas
alas do hospital, conversou com
profissionais e conheceu mais
sobre o trabalho desenvolvido em
prol da população.

Durante a visita, a Diretoria da
Santa Casa e lideranças se en-
contraram com o deputado e res-
saltaram a importância da atuação

Alexandre da Farmácia foi recebido no último dia 5

do parlamentar por benfeitorias na
cidade.

“A saúde de qualidade é es-
sencial para que nosso trabalho
faça diferença na vida das pes-
soas. Me sinto lisonjeado em co-
laborar com a felicidade e recu-
peração de tanta gente”, disse.

Os recursos foram solicitados
pelos vereadores da bancada do
PP – Mirão Basso, Ângelo Bar-
tholomeu e Arnaldo Baptista. Em
seguida, Alexandre passou pela
Câmara e pelo gabinete do pre-
feito Fulvio Zuppani, onde tratou
de outras questões municipais.

Wilson José Davoglio;  1.° Vigilante: Alessandre Patric Redi
Ramon; 2.° Vigilante: Eduardo Henrique Moutinho; Orador: Wilson
Pedro Guimarães Junior; Adj. Orador: Antonio Donizete Volante;
Secretário: José Airton Ferreira da Silva Junior; Ad.Secretário: Fabio
Roney Girotto; Tesoureiro: Valdir Sebastiao Tiezi; Ad.Tesoureiro:
Fabio Donizete Giglio; Chanceler: José Carlos Dionisio Milanez;
Adj. Chanceler: Carlos Pastore Neto.
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Divulgação do Plano de Saúde da Santa e da
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade
“Dona Zilda Salvagni” - Taquaritinga (SP)

BANDEIRAS

Os mais velhos têm nelas as
melhores lembranças da infân-
cia. Quem ainda pode desfrutar
de seu convívio têm motivos
para agradecer. Estamos falan-
do das avós, mulheres que
muito já viveram e, por isso, so-
maram experiências múltiplas.

É por isso que o calendário
de comemorações reserva uma
data especial: 26 de julho é o
Dia da Vovó. A inspiração para
a criação da data veio dos avós
de Jesus Cristo, Joaquim e Ana,
citados rapidamente no Evange-
lho de Tiago. O túmulo em que
os corpos de ambos foram se-
pultados, segundo a História, foi
encontrado em 1889, na cida-
de de Jerusalém.

Tradicionalmente, é atribuída
aos mais velhos a transmissão
dos ensinamentos mo-
rais às gerações poste-
riores. Mais do que isso,
eles são símbolos de
conhecimento e ótimos
conselheiros.

A escola moderna
têm ajudado a difundir
a tradição do Dia da

O segundo semestre deste ano
será marcante para a Santa Casa,
que dará início às providências
para a instalação do Serviço de
Hemodiálise. A Diretoria Executi-
va e o Conselho Deliberativo não
mediram esforços financeiros para
reaver o prédio antes ocupado
pelo Pronto Socorro Municipal,
que vai dar lugar à nova ala.

Será a realização de um gran-
de sonho: poder atender a pa-
cientes renais crônicos de Taqua-
ritinga que precisam viajar vári-

A Santa Casa de Taquaritinga
acaba de comprar um Arco Cirúr-
gico Radius R9, para funciona-
mento junto com os já existentes
no Centro Cirúrgico.

O aparelho é indicado para
procedimentos vasculares com
DSA (neuro, periférico, abdominal)
radiologia intervencionista, uro-
logia, neurocirurgia, cirurgia ge-
ral, implante de marcapasso e
desfibrilador cardíaco, cirurgia de
ortopedia e traumatologia, entre
outros.

Com mais de 80 ferramentas

Santa Casa
adquire
Arco Cirúrgico
de última
geração

de processamento de imagem e
dotado de recursos como o gera-
dor de raios-x de 3,5 a 20 kW e
com a melhor confiabilidade para
todos os procedimentos, inclusi-
ve de coluna, o modelo de Arco
Cirúrgico adquirido torna mais se-
gura a atuação dos profissionais
médicos.

Com mais esse equipamento,
a Santa Casa de Taquaritinga está
entre os melhores hospitais em
diagnóstico por imagem da região.
“O próximo passado”, diz o presi-
dente da Diretoria Executiva, Wal-
demar Antonio Peria, “é a adqui-
sição de um novo ultrassom.”

26 de julho - Dia da Vovó
Vovó. Por volta de 26 de julho
de cada ano, muitas realizam
celebrações em que elas são
convidadas a participar de ati-
vidades com seus netos.

Tenha a idade que tiver, se
você nunca comemorou com
elas, por que não fazer a partir
de agora? Uma festinha em fa-
mília ou um passeio podem sig-
nificar muito na vida delas. Dis-
por-se a ouvir histórias e rever
fotografias antigas também são
atividades sugeridas.

Lembre-se de que a vida
passa depressa, a criança e o
adulto de hoje serão os avós de
amanhã. Pelo amor que sentem
pelas “crias de suas crias”, as
avós acreditam que netos
são filhos passados no mel,
como diz o ditado.

A partir do mês de junho, a fa-
chada da Santa Casa ostenta sete

bandeiras. Da esquerda para a direita estão hasteados os se-
guintes pavilhões: 1) do SUS (Sistema Único de Saúde), ao qual
a Santa Casa presta serviço; 2) do Mercosul (Mercado Comum
do Sul), tratado estabelecido em 1991, entre Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai; 3) do Estado de São Paulo; 4) do Brasil, um
dos quatro símbolos oficiais da nação; 5) do município de Ta-
quaritinga; 6) do Trabalho Maçônico (no destaque), simbolizan-
do a fraternidade e a solidariedade (esta bandeira foi idealizada
na Loja Maçônica Líbero Badaró por Waldemar Peria e desen-
volvida por Aline Canhadas); e 7) da Santa Casa.

As futuras instalações do
CENTRO DE HEMODIÁLISE

as vezes por semana para sub-
meter-se a sessões de hemodiá-
lise em instituições da região.
Além de menos gastos com trans-
porte, o que gerará economia in-
clusive para a Prefeitura, o servi-
ço evitará o desgaste físico dos
pa- cientes.

Nos próximos meses, a Santa
Casa se debruçará sobre o proje-
to que priorizará as adequações
do prédio às diversas necessida-
des técnicas que a implantação
exigirá.
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Joice Nayara Corrêa / Suellem Cristina Aparecida de Souza / Maria C.
Ribeiro de Oliveira / Ivanete Dias Formici / Viviane Negri Moreno /
Celina Rodrigues / Jesus Moreira de Souza / Sonia Regina Ferreira /
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O Instituto de Estudos de
Saúde Suplementar (IESS) enco-
mendou uma pesquisa ao reno-
mado Instituto Datafolha para
avaliar o grau de satisfação dos
usuários de planos de saúde.
Essa pesquisa também avalia o
comportamento e a utilização de
serviços de saúde de pessoas
com planos de saúde e sem pla-
nos de saúde.

A pesquisa foi realizada nas
regiões metropolitanas de São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte, Salvador, Recife, Porto
Alegre, Brasília e Manaus. Fo-
ram entrevistadas 1.626 pes-
soas com plano de saúde e
1.627 sem plano de saúde.

 Entre os entrevistados que
possuem planos de saúde, 80%
estão muito satisfeitos ou satis-
feitos com o seu plano. A satis-
fação quanto aos serviços mé-
dicos utilizados nos últimos 12
meses também foi positiva. O
atendimento dado durante a
realização de
exames foi bem
avaliado por
94% dos bene-
ficiários entre-
vistados; as in-
ternações foram
bem avaliadas por 91%; as
consultas, por 89%. A satisfação
com a agilidade em marcar con-
sulta foi de 80% (muito satisfei-
to e satisfeito).

A pesquisa aponta que, en-
tre 12 bens de consumo e ser-

viços listados, os planos de saúde
são o segundo bem mais deseja-
do, atrás apenas da casa própria.
Ter um plano de saúde é mais de-
sejado do que ter carro, seguro de

vida, seguro resi-
dencial, eletrodo-
mésticos novos e
computador, por
exemplo.

Há 19 anos, o
Plano de Saúde

Santa Casa é o jeito mais fácil de
garantir assistência médica em Ta-
quaritinga. Faça uma simulação no
site www.santacasatq.com.br. Entre
e conheça os vários tipos de pla-
nos disponíveis e os serviços de
cada um.

 Consultas e exames de
baixa, média e alta
complexidade;

 Grande rede de clínicas e
profissionais credenciados;

 Pronto-Atendimento
24 horas;

 Farmácia com preços
especiais;

 Atendimento qualificado
e personalizado;

 Hospital Santa Casa;
 Parceria com o Hospital

São Francisco, de Ribeirão
Preto;

 A garantia de uma
instituição com mais de um
século de existência.

Os planos de saúdeOs planos de saúdeOs planos de saúdeOs planos de saúdeOs planos de saúde
são o segundo bemsão o segundo bemsão o segundo bemsão o segundo bemsão o segundo bem
mais desejado, atrásmais desejado, atrásmais desejado, atrásmais desejado, atrásmais desejado, atrás

apenas da casa própriaapenas da casa própriaapenas da casa própriaapenas da casa própriaapenas da casa própria

Com o Plano de Saúde
Santa Casa, o usuário tem:

2 de junho.
Dia do Hospital.

A escolha da data é uma homenagem à
fundação da Santa Casa de Misericórdia de

Santos (SP), no ano de 1945.
O primeiro hospital brasileiro foi fundado em 1º de
janeiro de 1545, por Braz Cubas. Foi chamado de

Hospital de Todos os Santos.
A Santa Casa de Taquaritinga foi fundada

em 20 de outubro de 1905.

PARABÉNS!PARABÉNS!PARABÉNS!PARABÉNS!PARABÉNS!
O presidente da Santa

Casa, Waldemar Antonio
Peria, completou mais um
ano de vida no dia 2 de

julho. Peria cumpre o
segundo mandato à

frente da Diretoria
Executiva.


