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Plano de Saúde Santa Casa:
há 17 anos17 anos17 anos17 anos17 anos com você

O dia 26 de abril de 1995 é um
marco na história da Santa Casa.
Nessa data, foi lançado o Plano
de Saúde Santa Casa, em evento
que reuniu autoridades e empre-
sários no Salão Nobre. Dezessete
anos depois, o sucesso alcança-
do comprova que a concretiza-
ção do sonho acalentado duran-
te anos pelo então presidente
Ermildo Tiosso foi uma decisão
muito feliz. Pág. 3Pág. 3Pág. 3Pág. 3Pág. 3
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O tema do encontro deste ano foi
“Ouvindo as Vozes da Saúde

Hospitalar do País: Sensibilizar é
Preciso”. Pág. 4Pág. 4Pág. 4Pág. 4Pág. 4
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A Farmácia completa e exclusiva para os usuários do
Plano de Saúde Santa Casa agora está mais ampla.

TELEFONE 3253-9232

O que já era bom ficou melhor ainda.
Reformada, a  Farmácia 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.
Venha conferir!

Por mais que o tempo passe, a nossa memória afetiva jamais falha: é ela que nos
remete àquela mulher que, sentada à beira da cama, espera a febre do filho baixar ou
segura a mão da criança atada ao soro dizendo com os olhos “força, amanhã tudo estará
bem”. Geralmente, esses gestos de amor custam horas de sono dessa mulher que cha-
mamos de mãe. São tantos os cuidados que ela dedica ao filho que fica difícil defini-la
com palavras. O que dizer de um ser dotado da capacidade de nos dar o alimento desde
os primeiros segundos da concepção por meio de um simples cordãozinho? E, mais
tarde, consegue ouvir o coração do filho a quilômetros de distância, tendo o dela descom-
passado pela saudade? Como agradecer a criatura que doa muito de si sem nada pedir
em troca? Porque mãe tem tudo com a ver com saúde é que neste 13 de maio o Plano
de Saúde Santa Casa faz uma homenagem mais do que merecida a todas as mulheres
que vivenciam a suprema alegria de ser mãe.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade “Dona Zilda Salvagni”Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade “Dona Zilda Salvagni”Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade “Dona Zilda Salvagni”Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade “Dona Zilda Salvagni”Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade “Dona Zilda Salvagni”

MÃE E SAÚDE: TUDO A VER

57 ANOS DE FUNDAÇÃO
Maternidade faz aniversárioMaternidade faz aniversárioMaternidade faz aniversárioMaternidade faz aniversárioMaternidade faz aniversário

Inaugurada em 8 de maio de 1955 e passando por reforma e
ampliação em 1991, a Maternidade “Dona Zilda Salvagni” com-
pletou 57 anos de existência. Com 26 leitos e instalações moder-
nas, conta com equipamentos sofisticados, como cardiotocógrafo,
respirador neonatal e berço especial para cuidados intensivos. Ela
foi construída graças a uma união de esforços. Em 1954, decidiu-
se que a maternidade teria o nome de Zilda Salvagni, esposa do
prefeito Ernesto Salvagni, em homenagem à mulher que ajudou
nos primeiros passos da obra. Na época, Dona Zilda era presidente
da  Legião Brasileira de Assistência (LBA) em Taquaritinga. A San-
ta Casa entrou em contato com ela ao descobrir que a LBA preten-
dia construir uma maternidade no município, sugerindo que a obra
fosse erguida em terreno pertencente à Irmandade. Este é o resu-
mo de uma história de amor e dedicação. Somente em 2011, nas-
ceram em suas dependências 608 bebês.



CENTRO DE
DIAGNÓSTICO
SANTA CASA

CEDISC

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

 Raio-x (simples e contrastado)
Mamografia
Tomografia
Ultrassonografia
Ecocardiograma
Endoscopia
Densitometria óssea
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Selo de qualidade
O laboratório do Centro de

Diagnóstico Santa Casa (Ce-
disc) agora possui certificação
do Control Lab, empresa es-
pecializada em avaliar o grau
de eficiência, qualidade e
confiabilidade em análises
laboratoriais no Brasil e na
América Latina. O Cedisc pas-
sou a utilizar o selo de proe-
ficiência em seus laudos.

No dia 20 de abril, a Santa Casa recebeu a visita
do presidente do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), Fran-
cisco Kurimori. Ele esteve na cidade a convite da
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrôno-
mos para compromissos com essas categorias.

Na ocasião, Kurimori fez questão de visitar a San-
ta Casa, onde foi recepcionado pelo presidente da
Diretoria Executiva, Waldemar Antonio Peria, pelo
vice-presidente, Dr. Pedro Paulo Poletti, pelo presi-
dente do Conselho Deliberativo, Dr. Sidnei Concei-
ção Sudano, e pelo administrador, Wilson José Da-

voglio.
“Agradeço a honra de estar conhecendo o tra-

balho de vocês. Quero destacar a importância des-
se tipo de investimento. Não é comum ver uma
Santa Casa com esse padrão, essa estrutura”, dis-
se Kurimori, que também foi presenteado com um
exemplar do livro publicado quando da comemo-
ração dos 100 anos da instituição. A Santa Casa
de Taquaritinga conta com um corpo clínico de mais
de 60 médicos e oferece diferentes serviços no
campo da saúde em uma área construída superior
a 5,5 mil m2.

O empresário Tato
Nunes, o presidente
da Associação de
Engenharia, Gilberto
Felipe, Waldemar
Peria, Francisco
Kurimori, Dr, Sidnei
Sudano e Dr. Pedro
Paulo Poletti

Presidente do Crea-SP visita a Santa CasaPresidente do Crea-SP visita a Santa CasaPresidente do Crea-SP visita a Santa CasaPresidente do Crea-SP visita a Santa CasaPresidente do Crea-SP visita a Santa Casa

O dia 26 de abril de 1995 é
um marco na história da Santa
Casa. Nessa data, foi lançado o
Plano de Saúde Santa Casa, em
evento que reuniu autoridades e
empresários no Salão Nobre. De-
zessete anos depois, o sucesso
alcançado comprova que a con-
cretização do sonho acalentado
durante anos pelo então presi-
dente Ermildo Tiosso foi uma de-
cisão muito feliz.

Hoje, o Plano de Saúde San-
ta Casa é um dos mais respeita-
dos convênios médico-hospitala-
res mantidos por instituição filan-
trópica no país. Para atingir me-
tas tão ousadas foi necessário
apostar na prestação de serviços
de qualidade, na humanização do
atendimento, no aprimoramento
técnico constante, além da adoa-
ção de uma política de preços
justos.

Esses fatores são levados
em consideração desde que o
Plano de Saúde Santa Casa era
um projeto discutido no âmbito da
Diretoria Executiva e do Conse-
lho Deliberativo. Ele surgiu num
momento de turbulência no setor

Plano de Saúde Santa Casa:
17 anos de bons serviços
de saúde, quando o governo fe-
deral cortava internações, o que
acertava em cheio as contas dos
hospitais que recebiam pacientes
do sistema público.

Aliada à urgência de incre-
mentar a receita financeira, a vi-
são empreende-
dora de Ermildo
Tiosso foi pre-
p o n d e r a n t e
para colocar
em prática uma
ideia de tama-
nha magnitude.
Não se tratava,
apenas, de agregar mais um ser-
viço, mas da criação de uma
empresa cujo objetivo é subli-
me, ou seja, cuidar do que as
pessoas têm de mais valor: a
própria saúde.

A experiência em cuidar de
gente a Santa Casa já possuía
como patrimônio e tradição, já que
é uma instituição em funciona-
mento desde o começo do sécu-
lo passado. Assim, foram criados
setores específicos na área de

gestão, sempre
sob os cuidados
do administra-
dor, Wilson José
Davóglio, de
modo que o
Plano Saúde
Santa Casa ofe-
recesse o me-

lhor a seus conveniados.
Nesses 17 anos de trabalho,

muita coisa mudou. A Santa Casa
cresceu e se modernizou, em to-
dos os sentidos, graças a altos
investimentos em equipamentos

e melhorias nos recursos huma-
nos. Muitos desses avanços só
foram possíveis, lembra o atual
presidente da Diretoria, Waldemar
Antonio Peria, em razão do Pla-
no de Saúde Santa Casa. A
operadora de saúde suplementar
dentro da instituição filantrópica
fez a diferença.

Essa diferença pode ser sen-
tida pelos pacientes. Os usuários
do Plano de Saúde Santa Casa
contam com alto padrão de aten-
dimento, uma competente rede de
profissionais conveniados e ins-
talações compatíveis com as de
hospitais renomados. Os pacien-
tes do SUS também foram benefi-
ciados com as melhorias realiza-
das no prédio e nos recursos de
apoio ao diagnóstico, cuja tecno-
logia é de última geração.

Nosso objetivo é dosNosso objetivo é dosNosso objetivo é dosNosso objetivo é dosNosso objetivo é dos
mais sublimes, ou seja,mais sublimes, ou seja,mais sublimes, ou seja,mais sublimes, ou seja,mais sublimes, ou seja,

cuidar do que ascuidar do que ascuidar do que ascuidar do que ascuidar do que as
pessoas têm de maispessoas têm de maispessoas têm de maispessoas têm de maispessoas têm de mais
valor: a própria saúdevalor: a própria saúdevalor: a própria saúdevalor: a própria saúdevalor: a própria saúde
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Marcia Aparecida Romagnoli / Sonia Regina Galhardi / Antonio
Carlos Bazaca / Mariani Fernanda de Pietro / Maristela do Carmo C.
Picolomini / Adriano Gonçalves de Lucena / Vera Lúcia Ferro / Clau-
dete Aparecida Grande Delvechio / Maria Isabel Pinheiro / Marilene
da Silva Monfré / Sonia Catarina Fanelli / Claudio Dirceu Pires /
Drielli Thamires Benivente / Mirela de Camargo / Fabiane Cristina
Pozzetti Porsani.

ANIVERSARIANTES / / / / / MÊS DE ABRILMÊS DE ABRILMÊS DE ABRILMÊS DE ABRILMÊS DE ABRIL

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.

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)

CASAMENTO CASAMENTO CASAMENTO CASAMENTO CASAMENTO Ângela Maura Delprá, funcionária da cozinha,
foi ao altar no último dia 28 de abril. Ela trocou alianças com
Luiz Carlos dos Santos, na Igreja de Cândido Rodrigues. Ami-
gos, colegas de trabalho e familiares desejam ao casal uma
vida a dois repleta de felicidade, prosperidade e amor.

A Santa Casa se fez presente
no 21º Congresso da Federação
das Santas Casas e Hospitais Fi-
lantrópicos do Estado de São
Paulo (Fehosp), realizado de 24
a 27 de abril, em Campinas. Este
ano, o evento voltado a presiden-
tes, provedores, diretores e admi-
nistradores dessas instituições
enfocou o tema “Ouvindo as Vo-
zes da Saúde Hospitalar do País:
Sensibilizar é Preciso”.

O administrador, Wilson José
Davóglio, participou das ativida-

Presença no CongressoPresença no CongressoPresença no CongressoPresença no CongressoPresença no Congresso
da Fehosp em Campinasda Fehosp em Campinasda Fehosp em Campinasda Fehosp em Campinasda Fehosp em Campinas

des que integraram uma extensa
programação. Foram realizadas
diversas palestras, com conferen-
cistas renomados e profissionais
atuantes nas instituições de saú-
de, prestadoras de serviço do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

As instituições beneficentes
são fundamentais na oferta de
saúde à população. Atualmente,
os hospitais sem fins lucrativos
são complementares do SUS em
maior número e capacidade ins-
talada, com 175 mil leitos, corres-
pondendo a 41% das internações
pelo SUS. Somente no Estado de
São Paulo, as entidades filantró-
picas respondem por 50,26%
dos leitos públicos, realizando
50,78% das internações.

Dos 645 municípios,Dos 645 municípios,Dos 645 municípios,Dos 645 municípios,Dos 645 municípios,
os hospitais filantrópi-os hospitais filantrópi-os hospitais filantrópi-os hospitais filantrópi-os hospitais filantrópi-
cos estão presentescos estão presentescos estão presentescos estão presentescos estão presentes
em 286em 286em 286em 286em 286

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPEVACINAÇÃO CONTRA A GRIPEVACINAÇÃO CONTRA A GRIPEVACINAÇÃO CONTRA A GRIPEVACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
A gripe é a doença mais comum no país e uma das maiores res-

ponsáveis por faltas ao trabalho. Até o dia 25 deste mês algumas
pessoas podem tomar a vacina e se prevenir contra os vírus mais
frequentes entre a população no ano passado. Podem procurar os
postos pessoas a partir de 60 anos, gestantes, crianças maiores de 6
meses e menores de 2 anos, indígenas e profissionais de saúde.

IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE: as crianças paulistas entre 6 meses e 2
anos deverão tomar duas doses da vacina. A segunda
dose deverá ser aplicada um mês após a primeira. Isso
vale para crianças que estiverem participando pela primeira
vez da campanha de imunização.

12 DE MAIO.
DIA DO

ENFERMEIRO.
A esses dedicados

profissionais que fazem
de cada dia uma

missão humanitária,
o nosso carinho e
reconhecimento.


