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19 anos de solidez e confiança.
O dia 26 de abril de 1995
é um marco para a Santa
Casa de Taquaritinga.
Nessa data, foi lançado o
Plano de Santa SantaPlano de Santa SantaPlano de Santa SantaPlano de Santa SantaPlano de Santa Santa
CasaCasaCasaCasaCasa. Dezenove anos
depois, uma das mais
conceituadas prestadoras
de saúde suplementar do
interior paulista firma o
compromisso de se mo-
dernizar para o bem de
toda a sociedade.

Foi realizada no Salão Nobre
da Santa Casa uma conferência
de atualização para médicos, en-
fermeiros e técnicos no último dia
19 de março. Organizado pelo co-
ordenador da UTI, Dr. Valter Cam-
pos, e pelo diretor clínico da Ins-
tituição, Dr. Maurício Milanezi Lo-
frano, o evento contou com a pre-
sença do Dr. Reinaldo Bonfá, he-

Conferência de atualização de
médicos, enfermeiros e técnicos

matologista do Hemocentro de Ara-
raquara, que proferiu a palestra
“Utilização racional de hemocom-
ponentes: mitos x realidade. A se-
gunda palestra foi com o Dr. Da-
niel Marcio Elias de Oliveira, in-
fectologista, discorrendo sobre o
tema “Comissão de controle de in-
fecção hospitalar, uso e controle
de antimicrobianos”.

Duas palestras
foram
ministradas
no Salão
Nobre da
Santa Casa
no dia 19
de março

Assembleia-GeralAssembleia-GeralAssembleia-GeralAssembleia-GeralAssembleia-Geral
Na noite de 12 de março, diretores e conselheiros da Santa

Casa participaram da Assembleia-Geral Ordinária, sob a presidência
do Dr. Sidnei Sudano. O encontro é realizado anualmente, para aná-
lise e votação das contas e do balanço das atividades do exercí-
cio anterior. Esse extenso relatório dispõe sobre o movimento hos-
pitalar, desde internação e alta de pacientes até o uso de insumos
– medicamentos, exames e tratamentos, refeições servidas e produ-
tos diversos –, assim como o relatório da Maternidade Dona Zilda
Salvagni. Na edição de abril do Saúde Sempre, vamos dar alguns
desses números detalhadamente.
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 Raio-x (simples e contrastado)
Mamografia
Tomografia
Ultrassonografia
Ecocardiograma
Endoscopia
Densitometria óssea

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)

Filhas de Jó doam gelatina
O Bethel “Sabedoria e Fidelidade” da Ordem Internacional das

Filhas de Jó, grupo de meninas e jovens de 10 a 20 anos com
parentesco maçônico, está sempre colaborando com a Santa Casa.
Em março, as integrantes fizeram a entrega de 500 caixas de ge-
latina para o setor de Nutrição e Dietética, responsável pelo prepa-
ro e distribuição das refeições servidas aos pacientes. A direção
da Santa Casa agradece às Filhas de Jó de Taquaritinga pela inici-
ativa da campanha.

Missa de São José
Patrono da família, dos trabalhadores e de toda a Igreja Católica,

São José é também o santo a que é consagrada a Capela da Santa
Casa. É um cantinho de orações e reflexões, para onde acorrem os
que têm fé, pedindo proteção ou agradecendo pela restituição da saú-
de. São José é invocado em casos de doença, junto a agonizantes,
em situações de dificuldades financeiras e problemas familiares. Em
19 de março, dia dedicado ao santo, a capela recebeu um grande
número de fiéis para a missa celebrada pelo padre Francis Franco de
Oliveira, da Paróquia São Sebastião. José, um dos nomes mais popula-
res do Brasil, em hebraico significa “Deus cumula de bens”.

O ex-prefeito
Paulo Delgado
(hoje assessor
estadual), o
presidente da
Santa Casa,
Waldemar Peria,
o secretário
Rodrigo Garcia e
o administrador
Wilson J. Davoglio

A celebração
na Capela da

Santa Casa:
na religião

católica, reza-se
a São José para

a restituição
da saúde

Sempre em busca de melhorar
seus serviços e instalações, a San-
ta Casa de Taquaritinga deu iní-
cio a uma ampla reforma em sua
Central de Materiais. Essa unida-
de de apoio técnico é um dos mais
importantes setores operacionais,
uma vez que lá se concentram
processos essenciais ao dia a dia
do hospital, como esterilização e
distribuição de material estéril para
uso em todas as áreas, garantin-

do a qualidade e contribuindo
para a prevenção e o controle da
infecção hospitalar. Com cerca de
100 m2, o setor já passa por obras,
que devem ser concluídas em
seis meses. A verba, de R$ 200
mil, foi garantida pelo deputado
federal Rodrigo Garcia, atualmen-
te licenciado e ocupando a Se-
cretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência, Tecnologia e Ino-
vação do Estado.

Santa Casa anuncia reforma
da Central de Materiais

Parte do grupo durante a entrega das 500 caixinhas

O início
das obras
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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.

A Santa Casa de Taquaritinga vai estabelecer uma parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde para a implantação do serviço de
ressonância magnética. A decisão é resultado de longa reunião reali-
zada no dia 28 de fevereiro, em São Paulo.

O presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Sidnei Sudano, o presi-
dente da Diretoria Executiva, Waldemar Peria, e o administrador do
hospital, Wilson José Davoglio, foram recebidos pelo secretário-adjun-
to, Prof. Dr. Wilson Pollara.

O encontro foi agendado pelo taquaritinguense Dr. Dimas Eduardo
Ramalho, Irmão Benemérito da Santa Casa e atualmente conselheiro
corregedor do Tribunal de Contas do Estado. Embora afastado da polí-
tica partidária, Dimas tem ajudado o município em alguns temas impor-
tantes.

De acordo com os diretores da casa de saúde, a ressonância mag-
nética é uma meta que há muito tempo vem sendo perseguida e
agora está prestes a se tornar realidade.

Durante a reunião, os taquaritinguenses apresentaram o projeto de
instalação do aparelho, que tem custo aproximado de R$ 2 milhões.
Após a avaliação e estudo sobre as condições técnicas da Santa
Casa, o pedido foi deferido pelo Dr. Wilson Pollara.

O resultado da audiência foi transmitido para a diretora do Depar-
tamento Regional de Saúde de Araraquara (DRS III), Dra. Maria Tereza
Eid da Silva, responsável pela saúde estadual na região, que consi-
derou uma grande conquista para a cidade.

Agora, a direção da Santa Casa começa a projetar a área para a
instalação do equipamento, que provavelmente ficará com os outros
serviços previstos para prédio do antigo pronto socorro municipal –
hemodiálise (para pacientes renais crônicos) e hemodinâmica (para
diagnósticos e procedimentos cardiológicos, como cateterismo).

O imóvel, que fica na esquina das Ruas 7 de Setembro e Repúbli-
ca, ainda não foi oficialmente devolvido à Santa Casa. O serviço de
emergência parou de funcionar no local em janeiro com a inaugura-
ção da UPA 24 Horas.

Santa Casa recebe verba de
R$ 250 mil para compra de camas

Uma emenda do deputado Paulo Maluf garantiu à Santa Casa de
Taquaritinga uma verba de R$ 250 mil, específica para a compra de
camas hospitalares. O pedido foi feito pelos vereadores Mirão Basso
presidente da Câmara, Ângelo Bartholomeu e Arnaldo Baptista. A ins-
tituição já está fazendo a cotação para a compra do novo mobiliário.
No dia 16 de outubro do ano passado, Mirão e o administrador da
Santa Casa, Wilson José Davoglio, viajaram à capital federal, quando
foram recebidos por Maluf. Em razão do alto custo do equipamento,
de acordo com estimativa da Santa Casa, será possível adquirir cerca
de 25 unidades de leitos automatizados.

Santa Casa faz parceria com o Estado
para implantar ressonância magnética

A ressonância
magnética é um
exame para
diagnóstico por
imagem que faz
imagens de alta
definição dos
órgãos através
da utilização
de campo
magnético

O administrador Wilson José Davoglio, o presidente da
Diretoria, Waldemar Peria, o secretário-adjunto da Saúde,
Dr. Wilson Pollara, o presidente do Conselho, Dr. Sidnei
Sudano, e o assessor do Tribunal de Contas João Gomes

O adminis-
trador da
Santa Casa,
Wilson José
Davoglio, e
o presidente
da Câmara,
Mirão Basso,
com o
deputado
Maluf, em
outubro de
2013
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Wilson José Davoglio / Francisca C. da Silva Marques / Vanuê
Martins / Ilda Maria Borghi da Silva / Irene Américo de Moura /
Jhonatan da Silva Peria / Adriana Antonia de Souza de Paula / Maria
Isabel Muniz B. da Silva / Daniela de Lima dos Santos / Donato Irano
Filho / Alberto Sender da Silveira Neto / Sonia Regina Ramos
Bossolane / Sonia Aparecida Rossi / Matilde Lopes Carlos da Cruz /
Marlei Fátima Belodi Pirri.

Parabéns, dona Catharina
Esposa e companheira do presidente de honra da Santa Casa,

Ermildo Tiosso, desde 1951, dona Catharina Parise TiossoCatharina Parise TiossoCatharina Parise TiossoCatharina Parise TiossoCatharina Parise Tiosso com-
pletou 90 anos no dia 12 de março. O aniversário mereceu comemo-
ração em grande estilo, no Salão de Festas da Loja Maçônica Líbero
Badaró, onde amigos e familiares a cumprimentaram com carinho. Dona
Nina, professora que ensinou gerações de estudantes em Taquaritinga
e região, presidiu a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, no período
em que o marido foi Venerável Mestre da Maçonaria de Taquaritinga.
Ao lado dele, ela criou quatro filhos: a advogada Regina Maria, o
engenheiro civil João Alberto, Rita de Cássia (formada em educação
física) e a médica Ana Maria. Ela tem nove netos e duas bisnetas.

 A colaboradora Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-
ria José Torresria José Torresria José Torresria José Torresria José Torres ga-
nhou festa de despe-
dida, organizada pelos
colegas, em seu último
dia de trabalho na San-
ta Casa. Ela encerrou
suas atividades profis-
sionais no dia 10 de
fevereiro. Mesmo apo-
sentada desde 8 de
janeiro de 2009, se-
guiu trabalhando.

Já no dia 8 de mar-
ço, foi a vez de Dero-Dero-Dero-Dero-Dero-
tides Honório datides Honório datides Honório datides Honório datides Honório da
SilvaSilvaSilvaSilvaSilva deixar suas ati-
vidades profissionais.
Ela, que ingressou no
hospital em 17 de maio
de 1989, também ga-
nhou uma festa.

COLOCANDO A FÉ EM PRÁTICA
O Grupo Doutores do Amor de JesusGrupo Doutores do Amor de JesusGrupo Doutores do Amor de JesusGrupo Doutores do Amor de JesusGrupo Doutores do Amor de Jesus, que nos fins de semana

alegra pessoas internadas, visitam a Santa Casa e o Hospital de Cân-
cer de Barretos. A turma existe há mais de 15 anos e tem a missão de
evangelizar, levar alegria, paz, amor, fé, esperança. É ligada ao Grupo
de Oração da Santa Edwiges.

APOSENTADORIASAPOSENTADORIASAPOSENTADORIASAPOSENTADORIASAPOSENTADORIAS


