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É colorindo com tons de rosa uma foto aérea
da cidade que a Santa Casa Santa Casa Santa Casa Santa Casa Santa Casa e o Plano dePlano dePlano dePlano dePlano de

Saúde Santa Casa de TaquaritingaSaúde Santa Casa de TaquaritingaSaúde Santa Casa de TaquaritingaSaúde Santa Casa de TaquaritingaSaúde Santa Casa de Taquaritinga
querem chamar sua atenção para o

ROSA
Trata-se de uma campanha mundial em prol da divulgação
da prevenção e dos perigos do câncer de mama, mal que

ainda vitima milhares de mulheres. A marca principal é a
iluminação de monumentos históricos com a cor rosa. Esse

movimento em defesa da saúde feminina foi criado nos
Estados Unidos em 1997, e chegou ao Brasil 5 anos depois.

O nome remete à cor do laço rosa que simboliza,
mundialmente, a luta contra a doença. PÁG. 3PÁG. 3PÁG. 3PÁG. 3PÁG. 3
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A saúde começa em casa. E como o trabalho é a extensão da
casa, nada melhor que estimular nossos colaboradores a voltar
ao peso adequado. Por isso foi lançado o desafio do emagreci-
mento, uma saudável competição.

A segunda edição aconteceu de 11 de agosto a 22
de setembro, com a mobilização de 19 funcionárias.
Juntas, elas perderam 28,5 kg. Participaram 12 pessoas
do setor de nutrição e dietética, 6 do setor de enferma-
gem e uma do setor de recepção. Onze delas haviam
participado da primeira edição.

A ganhadora foi a enfermeira Nájila, que conseguiu
eliminar 7 kg no período. “Vale ressaltar que, quando se
inicia o processo de reeducação, há uma perda maior de peso
porque há uma mudança radical na alimentação”, explicou a

nutricionista Eliete Belucci.
Geralmente, no início a pessoa está se alimentando errado, con-

sumindo uma grande quantidade de alimentos muito calóricos,
poucas vezes ao dia. “Quando ela passa a se alimentar de

forma saudável, há uma redução calórica, e a perda de
peso é maior. A partir do momento em que o organismo se
adapta com o novo hábito alimentar, a perda de peso
acaba sendo menor”, completa Dra. Eliete, que ressalta:
“O importante é persistir”. A mudança dos hábitos ali-

mentares tem que ser para a vida toda.
O terceiro desafio começou no dia 6 de outubro. O ob-

jetivo é tornar o programa permanente – ou até que seja ne-
cessário – no sentido de orientar a todos sobre os benefícios de

manter o peso ideal.

Desafio do emagrecimento: ganha quem perde mais

Outubro é um mês especial. Nele são
comemorados eventos históricos que
guardam uma relação de amor e respeito
por Taquaritinga e sua população. No pri-
meiro dia do mês, a Loja Maçônica Líbero
Badaró completou 113 anos de funda-
ção. No dia 20, é a Santa Casa que faz
aniversário – 104 anos. Mas o que uma
instituição tem a ver com a outra?

Voltemos à primeira década do sécu-
lo passado, quando Taquaritinga ainda
se chamava Ribeirãozinho. Em19 de ju-
lho de 1905, o maçom José Maria Nuevo
doou a área e 10 mil tijolos para a
edificação da Santa Casa. Era o pontapé
inicial da primeira mobilização da socie-
dade em torno de um causa nobre.

Uma comissão da Loja Líbero Bada-
ró foi formada para angariar os recursos
necessários e dirigir os trabalhos. São con-
siderados os fundadores da Santa Casa:
Alfredo Baptista da Rocha, Antonio José
do Nascimento, Dr. Antonio Rolemberg, Dr.
Arthur Mendes Calil Ramia, Carmelo Pa-
gliuso, Estevam da Costa Silveira, Ernes-

to Pinto Ferraz, Carlos Lehfeld, Dr. Francisco
Marcondes de Resende, Gustavo Augusto de
Morais, João Braga, José Augusto Penteado,
Juvenal da Costa Carvalho, Modesto Evange-
lista Camargo, Virgílio Sant’Anna, Dr. Gastão
de Sá Filho, Dr. José Záccaro, Dr. Ascendino
Fontes de Rezen-
de, Dr. Joaquim Ma-
riano da Costa, João
Perissinotti, Capitão
Francisco Henrique
Lemos, Major Sa-
vério Calderazzo,
Pe. Vicente Ruffo e
Thomás Sebastião
de Mendonça.

Uma lista publi-
cada no livro “His-
tória da Santa Casa
de Misericórdia de
Taquaritinga”, do professor Luiz Carlos Bedus-
chi, relaciona 116 pessoas e empresas que
fizeram doações. Oficialmente, a fundação do
hospital foi em 20 de outubro de 1907. Qua-
renta e oito anos depois, um novo marco his-

tórico: o surgimento da Maternidade
que mais tarde ganharia o nome da mu-
lher que tanto se empenhou na missão:
Dona Zilda Salvagni.

Em abril de 1995, a Diretoria Executi-
va e o Conselho Deliberativo decidiram
que era hora de criar o próprío Plano
de Saúde. Dezesseis anos depois, hoje
ele é a maior operadora de saúde su-
plementar da cidade, sendo filiado à
Rede Saúde Filantrópica.

Com uma es-
trutura que se
moderniza a
cada dia, temos
a alegria de con-
tinuar cumprindo
uma missão cen-
tenária a cada
atendimento rea-
lizado, indepen-
dentemente da
classe social do
paciente. Nosso
papel de interme-

diários na manutenção e na recuperação
da saúde das pessoas só é possível gra-
ças à união de esforços da comunidade
taquaritinguense, que sempre esteve ao
nosso lado.

Santa Casa, 104 anos:Santa Casa, 104 anos:Santa Casa, 104 anos:Santa Casa, 104 anos:Santa Casa, 104 anos:
um marco na Históriaum marco na Históriaum marco na Históriaum marco na Históriaum marco na História
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OUTUBRO ROSA
Deixe a cor da prevenção

entrar no seu peito

2º FEST HUMOR
SHOW DESHOW DESHOW DESHOW DESHOW DE GIOVANI BRAZ  GIOVANI BRAZ  GIOVANI BRAZ  GIOVANI BRAZ  GIOVANI BRAZ NO DIA 25 DE NOVEMBRONO DIA 25 DE NOVEMBRONO DIA 25 DE NOVEMBRONO DIA 25 DE NOVEMBRONO DIA 25 DE NOVEMBRO
TERÁ RENDA REVERTIDA À SANTA CASATERÁ RENDA REVERTIDA À SANTA CASATERÁ RENDA REVERTIDA À SANTA CASATERÁ RENDA REVERTIDA À SANTA CASATERÁ RENDA REVERTIDA À SANTA CASA

No dia 4 deste mês, a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama)
lançou o Outubro Rosa. O evento, no Rio de Janeiro, contou com a presença da jornalista Ana Paula Padrão
(TV Record), madrinha da causa neste ano.

A Santa CasaSanta CasaSanta CasaSanta CasaSanta Casa e o Plano de Saúde Santa CasaPlano de Saúde Santa CasaPlano de Saúde Santa CasaPlano de Saúde Santa CasaPlano de Saúde Santa Casa apoiam o Outubro Rosa, que tem como objetivo chamar a
atenção para a prevenção ao câncer de mama. A campanha prevê diversas atividades ao longo de todo mês, em

várias cidades do país, com destaque para a iluminação de prédios e monumentos históricos na cor rosa – o Cristo
Redentor é um deles.

É uma luta sem descanso, levando-se em conta que 45% dos casos de câncer de mama são diagnosticados tardiamente.
Isso pode ser explicado em outros números: um nódulo de 1 centímetro, impossível de ser detectado no autoexame, tem uma
chance de cura de 95%. Em relação aos descobertos em estágio mais avançado, essa possibilidade cai para 30%, e o
tratamento é mais longo e doloroso.

É por isso que se insiste tanto no diagnóstico precoce. A Femama decidiu adotar como foco da
campanha de 2011 a mamografia anual para mulheres acima dos 40 anos, idade a
partir da qual a doença é mais frequente. Mulheres mais novas, com casos da
doença na família, devem falar do assunto com seu médico.

O objetivo é que, até 2015, 75% da população feminina
tenha acesso a esse exame. Além disso, a luta é para que o
prazo máximo entre a descoberta da doença e o início do
tratamento não seja maior que 30 dias. Isso certamente
ajudará o Brasil a poupar milhares de vidas.

O público terá uma oportunidade de dar boas risadas e, ao mesmo tempo, colaborar
com a Santa Casa. No próximo dia 25 de novembro, o 2º Fest Humor traz a Taquaritinga o
comediante Giovani Braz, que já consagrou personagens como o Caixeiro do Riso, o
gaguinho Fafi Falafácil, Josineide, o bêbado Saideira e o gay Gil Lete.

Promovido pela Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, o espetáculo será realizado a
partir das 20h30, no Salão de Festas “Plínio Favaro”, da Loja Maçônica Líbero Badaró.
A renda será revertida integralmente para a Santa Casa. Os ingressos, a R$ 60,00, podem
ser encontrados com integrantes da Fraternidade e da Loja Líbero
Badaró.

Contratado do SBT, o humorista Giovani Braz tem quadros em
atrações como “A Praça é Nossa” e “Programa do Ratinho”. Seu
personagem mais popular é o Caixeiro do Riso, um mineiro contador
de causos. Ele tira suas história da mala, onde guarda as coisas que
vende, lembrando das pessoas que conheceu nas viagens.

Rua Manoel Luís de Souza, 72 - Residencial Ipiranga - Fone/FAX (16) 3252-4859 / 3253-2414

LEVANDO A MODA DE TAQUARITINGA PARA TODO O BRASIL.
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Aniversariantes do mês de setembroAniversariantes do mês de setembroAniversariantes do mês de setembroAniversariantes do mês de setembroAniversariantes do mês de setembro

SOCIAISSOCIAISSOCIAISSOCIAISSOCIAIS

DESTAQUE NA TV RECORDDESTAQUE NA TV RECORDDESTAQUE NA TV RECORDDESTAQUE NA TV RECORDDESTAQUE NA TV RECORD
Os Doutores da Música, grupo formado pelos músicos Zé Mila,

Ilizeu Landi e Vera Aloe, foram destaque no quadro “Você é Especial”,
exibido no programa “Fazendo a Diferença”. A atração é transmitida
pela TV Record de Ribeirão Preto, aos domingos, a partir das 9h. A
equipe de reportagem acompanhou os instrumentistas no Asilo São
Vicente de Paulo e na Santa Casa, locais que são visitados por eles
regularmente. O trio toca e canta para as pessoas atendidas nas duas
instituições, como já mostramos em reportagem. O “Você é Especial” é
apresentado pelo prefeito de Jaboticabal, José Carlos Hori.

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)

www.santacasatq.com.brNAVEGUE PELO NOVO
SITE DA SANTA CASA

Já está no ar a nova home page da Santa Casa de Taquaritinga.
A página foi reformulada e está nos mesmos padrões do portal do

Plano de Saúde Santa Casa, reestilizado desde agosto. Ambos
foram desenvolvidos pelo Departamento de TI (Tecnologia da
Informação) da Santa Casa. O conteúdo da página eletrônica

cresceu. Foi introduzido um grande número de informações aos
usuários. Vão desde dicas de saúde, à estrutura do hospital,

passando pelos serviços prestados e à rede credenciada. Em
breve estará funcionando uma área destinada à primeira fotografia
dos bebês nascidos na Maternidade Dona Zilda Salvagni. Veja ao

lado a reprodução da primeira tela do site.

Viviani Sales Pessoa / Sandra Valéria Gagion / Estela Luzia Cestari
/ Maria Aparecida Furtado Marciano / Claudete L. do N. Oliveira /
Dulce D.D.V. Ramos de Oliveira / Angélica Mendes L. Machado /
Alessandra de Souza Oliveira / Roseli Terezinha Fante / José Roberto
Pessoa de Campos / Maria Lourdes P. Oliveira / Valéria Paiva Carva-
lho / Tatiane Carla Pacheco da Silva / Angela Maura Delprá / Alcides
Ap. do Nascimento / Suzeli Buriti Martins / Kelli Franccine da Silva /
Mirian Marcatto Dias / Aline Cristina de Sousa / Luzia Cristina Monteiro
de Magalhães / Maurício da Rocha Trindade / Flávia Estela de Assis
Lugli / Jaciara Othon Teixeira Botechio / Maria Aparecida de Oliveira
Silva / George Orvato Neto / Luciana dos Santos Pupim / Bruno
Fernando Zaguine.


