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18 de outubro. Dia do Médico

Homenagem da Santa Casa e do
                 Plano de Saúde Santa Casa

A medicina é uma das profissões mais
bonitas que existem. Exercê-la com
dignidade é uma missão árdua e
gratificante.
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 NOVO GOVERNO
A Santa Casa e o Plano de Saúde Santa Casa de

Taquaritinga externam votos de parabéns e desejos de
profícua gestão aos futuros governantes de Taquaritin-
ga: os médicos Dr. Fulvio Zuppani (prefeito eleito) e
Dr. Antonio Carlos Dib Jorge (vice). Que eles possam
trabalhar com sucesso pelo bem-estar da população e
pelo desenvolvimento do município, aplicando na vida
pública os mesmos princípios que norteiam suas
condutas profissionais. Igualmente, que os vereadores
que irão compor a legislatura 2013-2016 também
possam cumprir seus objetivos de forma plena e
soberana: Oswaldo Peretti Neto (Wadinho Peretti),
Marcelo Simonetti Volpi, Claudemir Sebastião Basso
(Miro Basso), Arnaldo Baptista, José Roberto (Beto)
Girotto, Dr. José Maria Modesto, Aristeu de Campos
Silva (Aristeu da Vigilância), Antonio Donizete Barbosa
de Lima, Dr. Luís José (Luisinho) Bassoli, Dr. Valmir
Carrilho Marciano, Mirian Ponzio Scardoelli, Ângelo
Bartholomeu e Aparecido Carlos Gonçalves (Cido
Bolivar).

Inaugurações devem
marcar o fim do ano

Para mais conforto de todos os atendidos, a Santa Casa de Taquaritin-
ga marcou para o dia 14 de dezembro a inauguração de várias benfei-
torias. Uma delas deverá estar concluída logo mais: a reforma do Posto 1
da Santa Casa.

A modernização do Pavilhão “Modesto de Mello Bohrer”, exclusivo
para usuários do Plano de Saúde Santa Casa, trará mais conforto e como-
didade aos pacientes internados. Todos os 14 apartamentos serão dota-
dos de ar-condicionado, televisão, frigobar e uma cama totalmente regu-
lável, com painel digital que pode ser acionado pelo próprio paciente.

Oito deles serão ainda mais modernos, com TV de LCD 32 polegadas
e forno de micro-ondas. Todos os  equipamentos já foram adquiridos,
inclusive as 14 camas, modelo 2002 C.

Na mesma solenidade, será inaugurada a nova fachada da Santa
Casa e, também de forma simbólica, todos os aparelhos que entraram em
operação nos últimos meses: tomógrafo, ultrassom, mamógrafo, digitali-
zador, densitometria óssea, além de equipamentos e mobiliário para a
Maternidade – por meio da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul.

Para a Santa Casa, é uma grande alegria poder investir no aprimora-
mento dos serviços prestados, tanto aos usuário do Plano de Saúde
Santa Casa, como também aos pacientes tratados por meio do convênio
SUS.

1ª NOITE JÓPONESA
DIA 10/11/2012 - 20H30

CONVITE: R$ 60,00
LOCAL: Salão de Festas da

Loja Maçônica Líbero Badaró
                   PROMOÇÃO: FILHAS DE JÓ

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

Voltemos à primeira década do século
passado, quando Taquaritinga ainda se cha-
mava Ribeirãozinho. Em19 de julho 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 sociedade em torno de uma
causa nobre.

Uma comissão da Loja Líbero Badaró foi
formada para angariar os recursos necessá-
rios e dirigir os trabalhos. São considerados
os fundadores da Santa Casa: Alfredo Bap-

tista da Rocha, Antonio José do Nascimento,
Dr. Antonio Rolemberg, Dr. Arthur Mendes Calil
Ramia, Carmelo Pagliuso, Estevam da Costa
Silveira, Ernesto Pinto Ferraz, Carlos Lehfeld,
Dr. Francisco Marcondes de Resende, Gusta-
vo Augusto de Morais, João Braga, José Au-
gusto Penteado, Juvenal da Costa Carvalho,
Modesto Evangelista Camargo, Virgílio
Sant’Anna, Dr. Gastão de Sá Filho, Dr. José Zác-
caro, Dr. Ascendino Fontes de Rezende, Dr.
Joaquim Mariano da Costa, João Perissinotti,
Capitão Francisco Henrique Lemos, Major Sa-
vério Calderazzo, Pe. Vicente Ruffo e Thomás
Sebastião de Mendonça.

Uma lista publicada no livro “História da
Santa Casa de Misericórdia de Taquaritinga”,
do professor Luiz Carlos Beduschi, relaciona
116 pessoas e empresas que fizeram doa-
ções. Oficialmente, a fundação do hospital foi
em 20 de outubro de 1907. Quarenta e oito
anos depois, um novo marco histórico: o sur-

gimento da Maternidade que mais tarde ga-
nharia o nome da mulher que tanto se em-
penhou na missão: Dona Zilda Salvagni.

Em abril de 1995, a Diretoria Executiva
e o Conselho Deliberativo decidiram que era
hora de criar o próprío Plano de Saúde. De-
zessete anos depois, hoje ele é a maior ope-
radora de saúde suplementar em atuação
na cidade, sendo filiado à  Rede Saúde Fi-
lantrópica.

Com uma estrutura que se moderniza a
cada dia, temos a alegria de continuar cum-
prindo uma missão centenária a cada aten-
dimento realizado, independentemente da
classe social do paciente. Nosso papel na
manutenção e na recuperação da saúde das
pessoas só é possível graças à união de
esforços da comunidade, que sempre este-
ve ao nosso lado, permitindo que a porta da
Santa Casa ficasse permanentemente aber-
ta, 24 horas por dia, durante esses 105 anos.

UM COMPROMISSO DIÁRIO QUE COMPLETA105 ANOS
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 Raio-x (simples e contrastado)
Mamografia
Tomografia
Ultrassonografia
Ecocardiograma
Endoscopia
Densitometria óssea
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TESTE DA ORELHI-
NHA

Mais uma vez, a Santa Casa lançou mão
de recursos do programa Nota Fiscal Paulista
para comprar aparelhos de uso médico. No
meio do ano, o mesmo já havia acontecido
para a aquisição de um equipamento de anes-
tesia, no valor de R$ 36 mil.

Desta vez, foram comprados acessórios
para equipar as 5 salas de cirurgia. Os quatro
conjuntos de Focos Cirúrgicos, compostos de
2 cúpulas e 3 bulbos de lâmpa-
das LED de 120 mil lux proporcio-
nam luz fria, economia de consu-
mo, menos sombra e mais lumino-
sidade durante os procedimentos.

Além desses quatro conjuntos,
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também foram comprados uma cúpula com 3
bulbos de lâmpadas (destinada a uma sala
menor) e um Foco Auxiliar, móvel, para uso
em eventuais ocasiões emergenciais. O valor
total do investimento chegou a R$ 107.619,60.
A Santa Casa utilizou uma verba de R$ 50
mil obtida por meio de uma emenda do de-
putado estadual Baleia Rossi e o restante
foi pago com o resgate da Nota Paulista.

Veja a importância de a popu-
lação taquaritinguense continuar
cedendo cupons e notas fiscais
obtidas em compras nos mais di-
versos segmentos do comércio.
Basta depositar nas caixinhas a

nota ou cu-
pom fiscal
da compra,
desde que não con-
tenham número de
CPF ou CNPJ.

A equipe da San-
ta Casa cadastra es-
ses documentos no programa, que devolve
parte do ICMS recolhido pelo estabelecimen-
to onde a compra foi efetuada.

A direção da Santa Casa agradece aos
consumidores de Taquaritinga, que têm co-
laborado com essa iniciativa de grande su-
cesso.

As crianças internadas já recebem aten-
ção especial. Mas, na semana a elas dedica-
da, ganharam uma programação cheia de ati-
vidades, da qual participaram respeitadas
instituições de Taquaritinga.

A comemoração foi aberta na segunda-
feira dia 8, com bolo de chocolate e guara-
ná. O DVD da “Galinha Pintadinha”, perso-
nagem de muito sucesso atualmente, pren-
deu a atenção das crianças em tratamento
naquele período.

No dia seguinte, foram servidos cachorro
quente, pipoca doce de saquinho e guaraná.

Alunos do curso técnico de enfermagem
da Etec estiveram presentes para ajudar nas
brincadeiras.

Na quarta-feira, a garotada saboreou lan-
che de presunto e queijo, paçoca e guaraná.

Para tornar o ambiente mais agradável,
quatro alunos da Escola 9 de Julho capricha-
ram nas músicas executadas com violino.

Esfiha e guaraná fizeram parte da cardá-
pio da quinta-feira, dia em que as crianças
receberam a visita dos Mensageiros da

Diversão na Semana da Criança
Alegria, grupo de palhaços formado por inte-
grantes do Rotaract Club.

A programação continuou na sexta-feira,
feriado nacional, com bolo de chocolate, pi-
poca salgada e guaraná. Desta vez, a Pedia-
tria (que estava toda enfeitada com bexigas)
recebeu integrantes do TLC, grupo de leigos
ligado à Igreja Católica.

No sábado, encerrando a Semana da
Criança, a visita foi dos Doutores do Amor de

Deus, da Associação Jesus Fonte de Água
Viva.

O evento também contou com a presença
da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, li-
gada à Loja Maçônica Líbero Badaró, que
distribuiu brinquedos aos pequenos.
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Estela Luzia Cestari / Maria Aparecida Furtado Marciano / Claudete
Luiza N. Oliveira / Dulce D.D. Ramos de Oliveira / Clebiana R.G. da
Silva / Angélica M.L. Machado / Alessandra de Souza Oliveira /
Roseli Terezinha Fante / José Roberto Pessoa de Campos / Maria de
Lourdes P. Oliveira / Valéria Paiva Carvalho / Angela Maura Delpra /
Alcides Aparecido do Nascimento / Suzeli Buriti Martins / Kelli
Franccine da Silva / Mirian Marcatto Dias / Luzia Cristina Monteiro
de Magalhães / Flávia Estela de Assis Lugli / Gratiele Rodrigues dos
Santos / Maria Aparecida de Oliveira Silva / George Orvato Neto /
Luciana dos Santos Pupim.

ANIVERSARIANTES / / / / / MÊS DE SETEMBROMÊS DE SETEMBROMÊS DE SETEMBROMÊS DE SETEMBROMÊS DE SETEMBRO
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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.

APOSENTADORIA APOSENTADORIA APOSENTADORIA APOSENTADORIA APOSENTADORIA A funcionária de setor de faxina Abigail Seneme
Bordinasso ganhou festa de despedida, organizada pelos colegas
em seu último dia de trabalho na Santa Casa. Já aposentada, ela en-
cerrou suas atividades profissionais no dia 5 de outubro. No dia 16
de novembro completaria 20 anos de casa. Parabéns pelo merecido
descanso e sucesso nesta nova fase de sua vida.

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)

ALEGRIA PARA CRIANÇASALEGRIA PARA CRIANÇASALEGRIA PARA CRIANÇASALEGRIA PARA CRIANÇASALEGRIA PARA CRIANÇAS
ESPECIAIS E IDOSOSESPECIAIS E IDOSOSESPECIAIS E IDOSOSESPECIAIS E IDOSOSESPECIAIS E IDOSOS
Promover ações sociais em benefício do semelhante é um dos grandes
objetivos da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul.  No mês de outubro,
foram realizadas duas dessas iniciativas. A primeira, no dia 9, reuniu
alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em
um almoço no Salão de Festas Plínio Favaro, da Loja Maçônica Líbero
Badaró. Acompanhados de professores e monitores, os estudantes
puderam desfrutar de momentos alegres na Semana da Criança. Já no
dia 20, as integrantes da Fraternidade prepararam um almoço especial
para os moradores do Asilo São Vicente de Paulo. O evento foi realizado
no refeitório da própria entidade.

O almoço
no Lar São
Vicente de
Paulo foi
realizado
no dia
20 pela
Fraternidade

Na Semana
da Criança,
alunos da
Apae tiveram
um dia de
alegria no
Salão de
Festas da
Maçonaria


