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UTI em processo de
mudança de nível no
Mistério da Saúde

DENGUE: UMA LUTA DE TODOS NÓS

Faça sua parte no
Dia Internacional
do Voluntário
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Em 2011, a Santa Casa de
Taquaritinga dará sequência

às obras de melhoramento de
suas instalações, trabalho que
tem marcado os últimos anos. A
fachada do prédio passará por
uma remodelação arquitetônica,
e ficará conforme o desenho
reproduzido acima, que foi
elaborado pelo escritório de
engenharia Ramon &
Lourençano, responsável
pelo projeto.
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Divulgação do Plano de Saúde da Santa e da
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade
“Dona Zilda Salvagni” - Taquaritinga (SP)

No mês de novembro, a
Santa Casa e a cidade de Ta-
quaritinga se despediram de
duas pessoas que, pela reti-
dão de suas vidas, conferiram
relevância a tudo o que em-
preenderam. O advogado Dr.
Nelson Vellutini e o
agricultor Ivens
Marques de Men-
donça, que desem-
penharam com amor
e dedicação o en-
cargo de diretores
da Santa Casa.

Dr. Nelson nas-
ceu em 19 de mar-
ço de 1925, em Cândido Ro-
drigues. Foi casado com Célia
Caçapava Veluttini (já faleci-
da), com quem teve dois filhos,
um deles falecido precoce-
mente, em 2006. Depois, ca-
sou-se com Maria José de
Oliveira Moura.

Chegou ao Grau
33, o máximo da
Maçonaria. Nos
anos 40, foi locutor
da Rádio Nacional
do Rio de Janeiro.
Foi professor, advo-
gado e represen-
tante comercial.
Atualmente, era secretário do
Instituto Taquaritinguense de
Ensino Superior (Ites).

Na Santa Casa, Dr. Nelson
foi tesoureiro, secretário e mem-
bro do Conselho Deliberativo.

SANTA CASA PERDE
DOIS COLABORADORES

Até outubro deste ano, 592
pessoas morreram com suspeita
de dengue no Brasil. E foram re-
gistrados 936.260 casos da
doença, muito mais do que no
ano passado. Com as altas tem-
peraturas e o início da tempora-
da de chuvas, o perigo de uma
nova epidemia volta a ameaçar.

O que preocupa é a volta do
vírus tipo 1, que circulou na dé-
cada de 90 no Brasil, já que par-
te da população ainda não este-
ve exposta a ele e não tem anti-

FAÇA VOCÊ MESMO
 1/2 litro de álcool
1 pacote de cravo da Índia (10 gr);
1 vidro de óleo corporal (100 ml);

Deixe o cravo curtindo no álcool uns quatro
dias, agitando-o de manhã e à tarde. Depois, co-
loque o óleo corporal (pode ser de amêndoas, ca-
momila, erva-doce, aloe vera).

Passe pequenas quantidades nos braços e
nas pernas. Sem conseguir se alimentar de san-
gue, o mosquito fica incapaz de maturar seus ovos,
interrompendo seu ciclo de procriação.

AÇÕES CONTRA A DENGUEAÇÕES CONTRA A DENGUEAÇÕES CONTRA A DENGUEAÇÕES CONTRA A DENGUEAÇÕES CONTRA A DENGUE

UMA LUTA DE TODOS NÓS
corpos. Mas dá para evitar. Vale
a conhecida recomendação de
evitar todo e qualquer recipiente
com água parada, onde o mos-
quito transmissor deposita suas
larvas e se prolifera.

Além dessas medidas, o uso
de repelentes não-tóxicos é uma
excelente maneira de não pegar
dengue, moléstia que em casos
mais graves pode levar à morte.
Aproveitamos para divulgar uma
receita caseira, capaz de espan-
tar os insetos.

A temporada de “caça-talen-
tos” está aberta na Santa Casa.
Os funcionários que sabem can-
tar, dançar, tocar algum instrumen-
to, pintar quadros, fazer mágica,
teatro ou qualquer outro tipo de
manifestação artística terão a
oportunidade de se apresentar na
confraternização de final de ano.
Marcada para a
noite de 17 de de-
zembro, na sede do
Rotary Club, a festa
vem com a propos-
ta diferente para
promover a integra-

Confraternização terá
show “Talentos da Casa”

ção dos colaboradores.
Como a humanização é um

conceito que veio para ficar nos
estabelecimentos de saúde, nada
melhor que valorizar os dons e
as habilidades dos nossos cola-
boradores. O show “Talentos da
Casa” mostrará que, além da ex-
celência profissional, fora do am-

biente de trabalho
muitos também se
dedicam a tarefas
que desenvolvem
a sensibilidade ar-
tístico-cultural.

Nos últimos anos, atuou como
conselheiro fiscal. Faleceu no
dia 3 de novembro, aos 85
anos de idade.

Ivens –Ivens –Ivens –Ivens –Ivens – No dia 10, ren-
demos às últimas homenagens

a Ivens Marques de
Mendonça. Taquari-
tinguense nascido
no dia 7 de novem-
bro de 1930, casou-
se com Aparecida
Govoni de Mendon-
ça, com quem teve
quatro filhos.

Seguiu o exem-
plo do pai, que foi maçom e
presidente da Santa Casa (além
de implantar um dos mais tra-
dicionais bairros da cidade, a
Vila Rosa). Ivens galgou todos
os níveis da Ordem Maçônica
e chegou ao Grau 33. Foi Mes-

tre de Cerimônia do
Consistório de Ribei-
rão Preto durante 15
anos.

A partir de 1991,
recebeu diversas
homenagens, como
Irmão Benemérito e
o Diploma de Honra
ao Mérito. Em 2007,

foi condecorado com a Cruz da
Perfeição Maçônica. Sempre
defendeu ações filantrópicas,
dentro da Santa Casa, tendo
participação efetiva em suas
diretorias e conselhos.

Tradição e economia em
Taquaritinga têm endereço certo.

DISK-ENTREGA: 3252-2480 E 3252-6470

Praça Dr. Horácio Ramalho, 68, centro
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A Unidade de Terapia Intensiva da
Santa Casa deu um passo importante no
processo de alteração de nível, sendo
aprovada na Secretaria de Estado de Saú-
de, dependendo agora do Ministério da
Saúde. Em atendimento às novas regras,
desde o dia 16, a unidade, que já conta-
va com a coordenação do Dr. Walter
Campos Filho, do Hospital das Clínicas
de Ribeirão Preto, passou também a con-
tar com mais um médico intensivista:
Dr. Wilson Pedro Guimarães Junior, que
faz o acompanhamen-
to  diário dos pacien-
tes internados.

Está adiantado o
processo para a mu-
dança do nível I para
o nível II, o que pro-

porcionará a alteração do credenciamen-
to de nossa UTI no Ministério da Saúde.
Em julho deste ano, o Dr. Wilson Guima-
rães recebeu o título de especialista em
terapia intensiva e concluirá a pós-gradua-
ção em dezembro. Além dele, o corpo de
plantonistas da UTI é formado pelos médi-
cos: Dr. Gefsun Rodrigues Sgarbi, Dr. Her-
mínio Miguel Gibertoni, Dr. José Luiz Puc-
ci Bessa Lima, Dr. Claus de Lima Vazquez,
Dr. Carlos Yudi Hissayassu, Dr. Jorge Spe-
randio e Dr. Múcio de Toledo Junqueira.

UTI está em processo
de mudança de nível

5 DE DEZEMBRO.

Em 1985, a Organização das Nações
Unidas (ONU) declarou o 5 de dezembro
como o Dia Internacional do Volun-Dia Internacional do Volun-Dia Internacional do Volun-Dia Internacional do Volun-Dia Internacional do Volun-
táriotáriotáriotáriotário. A intenção é incentivar ações de
voluntariado em todas as esferas da
sociedade.

Foi pensando nisso que a Santa Casa
de Taquaritinga marcou para o dia 4 de
dezembro (sábado) uma mobilização em
três pontos da cidade. Quem passar pe-
los supermercados Sargi, Dia e Carvalho
terá a oportunidade de participar da
campanha de aferição da pressão arte-
rial. Ao mesmo tempo, poderá fazer
doações de alimentos à Santa Casa
e conhecer mais detalhadamente o
Plano de Saúde Santa Casa.

Muita gente sente que pode colabo-
rar com o próximo, mas às vezes não
sabe como começar. Há em Taquaritinga
inúmeras instituições que trabalham pelo
bem do próximo, rede grande o bastante
para aliviar a carga dos poderes públi-
cos. Todas abrem suas portas aos volun-
tários, homens e mulheres que destinam
um pouco do seu tempo para melhorar o
ambiente social em que vivem.

 Há diversas frentes de atuação: al-
fabetizar adultos, doar sangue, dar aulas
de artesanato, incentivar a coleta seleti-
va de lixo, tocar um instrumento musical
na entidade assistencial de sua esco-
lha, contar histórias na creche mais pró-
xima de casa, lutar pelo meio ambiente,
oferecer uma palavra amiga a quem passa
por uma dificuldade, enfim, uma série de
trabalhos simples, mas de um resultado
incrível.

Todas as pessoas têm uma habilida-
de e é capaz de ser útil ao seu seme-
lhante. Que fique sabendo quem estiver
a fim de assumir sua missão: o volunta-
riado oferece diversas portas para entrar,
mas nenhuma para sair. Descobrir isso
na prática é tão prazeroso quanto sentir
que maior benefício tem quem ajuda do
que quem é ajudado.

CURIOSIDADECURIOSIDADECURIOSIDADECURIOSIDADECURIOSIDADE
Em 1543 foi fundado o primeiro núcleo
de trabalho voluntário no Brasil: a Santa
Casa de Misericórdia, na Vila de Santos

Dia InternacionalDia InternacionalDia InternacionalDia InternacionalDia Internacional
do Voluntáriodo Voluntáriodo Voluntáriodo Voluntáriodo Voluntário

Ao fazer suas compras, você pode ajudar
a Santa Casa de Taquaritinga. Doe a nota ou
cupom fiscal, para que seja cadastrado no pro-
grama Nota Fiscal Paulista, do governo do
Estado de São Paulo, em favor
da Santa Casa.

Para que isso seja possível,
a nota ou o cupom não deve pos-
suir CPF ou CNPJ. Somente pes-
soas físicas podem fazer a doa-
ção. Temos uma equipe para ca-

dastrar esses documentos fiscais.
Além de receber os créditos referentes às

notas, a Santa Casa ainda poderá participar
dos sorteios mensais do programa NFP. Fun-

ciona assim: a cada R$100 em
notas fiscais registradas na Se-
cretaria da Fazenda, é gerado
um bilhete eletrônico numerado
para concorrer a prêmios em di-
nheiro.

A Santa Casa agradece.

Doe sua nota fiscal para a Santa Casa

VENHA CONHECER
A COLEÇÃO

Taquaritinga (duas lojas)
Olímpia e Monte Alto

Calçados Masculinos,
Femininos e Infantis, Artigos
Femininos, Linha Esportiva e

Uniformes de Clubes

Calçados Masculinos,
Femininos e Infantis, Artigos
Femininos, Linha Esportiva e

Uniformes de Clubes
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Dia Mundial de Combate à Aids
Embora o índice de mor-

talidade em decorrência da
aids tenha caído, sobretu-
do em razão dos avanços
no tratamento oferecido
pela rede pública, os cuida-
dos para evitar a doença
nunca devem ser menos-
prezados. A cada ano, o Dia
Mundial de Combate à Aids
– 1º de dezembro – é um
alerta que a comunidade
científica faz no sentido de
reduzir a transmissão, que
continua elevada principal-
mente nos países mais po-
bres. Também visa a au-
mentar a compreensão so-
bre a síndrome e a reforçar

a tolerância e a compaixão
às pessoas infectadas.

Como é uma doença si-
lenciosa, seguir as reco-
mendações de preven-
ção é a única formar de
manter-se longe dela. A
camisinha é uma indispen-
sável forma de prevenção,
uma vez que hoje a maior
parte dos contágios ocorre
nas relações sexuais.

As outras vias de
transmissão são: com-
partilhamento de seringas
entre usuários de drogas in-
jetáveis; transfusão de sangue
contaminado; e instrumentos
que cortam ou furam, não es-

terilizados.
O vírus HIV (Hu-

man Immunodeficiency
Virus) provoca aumento

na susceptibilidade a infec-
ções oportunistas. A terapia
com medicamentos anti-retro-
virais proporciona melhoria da

qualidade de vida, redu-
ção da ocorrência des-
sas infecções e aumen-
ta consideravelmente a
sobrevida dos pacientes.
Mas nunca é demais lem-
brar: aids não tem cura.

A doença não é
transmitida por beijo,
abraço, toque, comparti-
lhando talheres, utilizan-

do o mesmo banheiro,
pela tosse ou espirro, na
piscina, praia e, principal-
mente, dando a mão ao
próximo, seja ele ou não
soropositivo.

A prevenção ainda é o
melhor dos caminhos.

C  C  C  C  C  E  D  I  S  CE  D  I  S  CE  D  I  S  CE  D  I  S  CE  D  I  S  C
O Centro de Diagnóstico Santa Casa (CEDISC) é um serviço de

apoio que oferece o máximo de comodidade aos usuários do Plano
de Saúde Santa Casa e a outros pacientes. Equipamentos de última
geração para realizar diversos tipos de exame conferem mais preci-
são, segurança e agilidade aos resultados.

No Cedisc são feitos:
* Diagnósticos por imagem* Diagnósticos por imagem* Diagnósticos por imagem* Diagnósticos por imagem* Diagnósticos por imagem

- Raio X simples e contrastado
- Mamografia
- Tomografia
- Ultrassonografia

* Laboratório de análises clínicas* Laboratório de análises clínicas* Laboratório de análises clínicas* Laboratório de análises clínicas* Laboratório de análises clínicas
* Fisioterapia* Fisioterapia* Fisioterapia* Fisioterapia* Fisioterapia

A proteção da pele deve ser
um cuidado diário. A maioria das
pessoas, no entanto, só utiliza –
quando utiliza – o protetor solar
em praias, clubes e piscinas,
mesmo assim, muitas vezes de
forma incorreta. Não é por acaso
que o câncer de maior incidên-
cia no Brasil é o de pele.

Uso de protetor solar no dia-a-dia reduz risco de câncer de pele
A melhor forma de preven-

ção é utilizar de maneira correta
e rotineira o protetor solar.
Principalmente durante a
infância, pois 80% do tempo de
exposição solar na vida de uma
pessoa ocorre antes dos 20
anos de idade. Os efeitos
nocivos do sol são cumulativos:

queimaduras com bolhas na
infância duplicam o risco de
desenvolvimento de melanoma
maligno (tipo de câncer de pele
mais grave) na vida adulta.

A ação solar, contínua,
passa desapercebida enquanto
crianças brincam ou pessoas
estão no trânsito e até mesmo

no escritório. A pele sofre com a
incidência dos raios solares
mesmo quando o tempo está
nublado.

O uso diário de protetor solar
é seguro e é recomendado a
partir dos 6 meses de vida.
Sendo assim, inicie seu uso o
quanto antes.


