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“Posto 2” é reformado
Neste mês de setembro, foi reativado o “Posto 2”, uma das alas

de internação da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade “Dona
Zilda Salvagni”. Concluída a reforma, o pavilhão conta com 17 apar-
tamentos – seis deles equipados com ar-condicionado, frigobar e
TV. Além disso, outros seis passaram a ter TV. Uma das benfeitorias
foi a instalação de novas janelas, feitas de alumínio, que foram
doadas pela FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DO SUL.

As melhorias não param. Em seguida, será iniciada a reforma
do “Posto 1”, que passará por remodelação e adequação. Tam-
bém estão sendo projetadas as reformas da Central de Mate-
riais, do Serviço de Arquivo Médico-Same, do Depósito,  da Ma-
ternidade e da Fachada. Tudo para atender aos pacientes com
mais conforto.

Um novo ultrasom 4D
Para melhor atender aos

nossos usuários, foi comprado
um moderno aparelho de ultra-
sonografia para diagnóstico
multimodalidade. Com esse
equipamento, único na região,
será possível proceder a
exames muito mais sensíveis e
confiáveis. No quadro ao lado,
conheça todas as aplicações
do aparelho, modelo
MyLab40, segundo as
especificações do fabricante.
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HOMENAGENS

No dia 18 de agosto, Ta-
quaritinga se despediu de
uma pessoa ilustre: Décio
Maurício de Oliveira. Ex-pre-
sidente da Santa Casa, ele
faleceu aos 94 anos.

Décio nasceu no
dia 12 de dezembro
de 1915, em Guaru-
lhos.  Com apenas
17 anos, se alistou
na 1ª Companhia de
Combatentes da Re-
volução Constitucionalista de
1932, integrando o 2º Pelo-
tão, denominado Rio Grande
do Norte.

Após fazer estágio no De-
partamento de Produção Ani-
mal, foi designado para exer-
cer o cargo de inspetor de
carnes e derivados, prestan-
do serviços em Guarulhos e
São Paulo. Em seguida, foi
transferido para a região de

Araraquara, fixando residência
em Taquaritinga.

Depois de cinco anos, em
1961, por meio de indicação
do amigo Ermildo Tiosso, Dé-
cio foi convidado a ingressar

na Loja Maçônica
Líbero Badaró.

Na Santa Casa de
Misericórdia e Mater-
nidade “Dona Zilda
Salvagni”, ele ocupou
a presidência do Con-

selho Deliberativo e da Dire-
toria Executiva em várias opor-
tunidades. Durante as come-
morações do Centenário da
Santa Casa, Décio recebeu
uma homenagem: seu nome
passou a designar o salão
nobre da instituição.

Aposentado, ele deixa a
esposa, Maria Aparecida Fur-
lan de Oliveira, e duas filhas
– Ana Maria e Maria Cacilda.

Décio Maurício de OliveiraDécio Maurício de OliveiraDécio Maurício de OliveiraDécio Maurício de OliveiraDécio Maurício de Oliveira

Antonio HeiffigAntonio HeiffigAntonio HeiffigAntonio HeiffigAntonio Heiffig
Faleceu no dia 29 de

agosto Antonio Heiffig, que
dedicou grande parte de sua
vida à Santa Casa. Sempre
participou  das diretorias, ora
como diretor-tesoureiro, ora
como membro do
Conselho Fiscal, o
qual agora presidia.

Nascido em Ja-
boticabal em 27 de
agosto de 1929,
casou-se com Apa-
recida Nunes Heiffig com
quem teve os filhos Nelma
Lúcia e Antonio Junior.

Começou a trabalhar aos
11 anos nas indústrias Carlos

Tonani S/A. Nos estudos, pre-
parou-se para atuar na área
contábil, transferindo-se a Ta-
quaritinga em 1957, para tra-
balhar na  Auto Peças Taqua-
ritinga. Depois, foi para a Su-

peragro S/A, onde
permaneceu até
1989, quando se
aposentou.

Ingressou na Loja
Maçônica Líbero Ba-
daró em 1958, de-

sempenhando diversos car-
gos, inclusive o de Venerável
Mestre em três oportunidades.
Em 2010, foi condecorado
com a comenda de D. Pedro.

LOJA 1 LOJA 2

HiperHiperHiperHiperHipertensão arterial
CUIDE-SECUIDE-SECUIDE-SECUIDE-SECUIDE-SE

O que é?O que é?O que é?O que é?O que é?
A hipertensão arterial ou “pressão  alta” é a elevação da

pressão  arterial para números acima dos  valores considerados
normais  (140/90mHg). Esta elevação  anormal pode causar
lesões  em diferentes órgãos do corpo  humano, tais como
cérebro,  coração, rins e olhos.

Quem apresenta risco deQuem apresenta risco deQuem apresenta risco deQuem apresenta risco deQuem apresenta risco de
desenvolver a pressão alta?desenvolver a pressão alta?desenvolver a pressão alta?desenvolver a pressão alta?desenvolver a pressão alta?

 História familiar;
Idade;
Raça;
Ingestão excessiva de sal;
Obesidade;
Diabetes;

Abuso de álcool;
Vida sedentária;
Fumo;
Estresse;
Dislipidemia;
Uso de drogas ilícitas.

Controle
periodicamente sua
pressão arterial;

Deixe de fumar;
Minimize o uso de

álcool;
Mantenha seu peso

ideal;
Faça exercícios

físicos sob orientação
médica;

Evite alimentos ricos
em  gorduras, eles contêm
grandes  quantidades de
colesterol, que é
prejudicial à sua saúde;

Diminua o sal nos
seus alimentos;

Evite a tensão,
enfrente melhor sua vida;

ComplicaçõesComplicaçõesComplicaçõesComplicaçõesComplicações
A Hipertensão arterial é um fator de risco para aterosclerose.

Como qualquer artéria do corpo pode ser obstruída pela
aterosclerose, virtualmente  todos os orgãos podem sofrer
alterações decorrentes da  hipertensão, sendo frequentes:

No coração - o Infarto  Agudo do Miocárdio (IAM), a
Miocardiopatia e a Insuficiência Cardíaca;

No cérebro - o Acidente Vascular Cerebral (AVC);
Nos rins - Insuficiência Renal;
Nos olhos - Diminuição da visão  e problemas na retina.

Ações para prevenir a hipertensão:Ações para prevenir a hipertensão:Ações para prevenir a hipertensão:Ações para prevenir a hipertensão:Ações para prevenir a hipertensão:

Procure seu médico periodicamente.
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Not@Fiscal
Paulista
Quanto mais você pede,

mais você ganha.

Ao fazer suas compras, você pode ajudar a Santa
Casa de Taquaritinga. Doe a nota ou cupom fiscal,
para que seja cadastrado no programa 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 possuir CPF ou CNPJ. Somente pessoas
físicas podem fazer a doação. Temos uma equipe

para cadastrar esses documentos fiscais.
Além de receber os créditos referentes às notas,

a Santa Casa ainda poderá participar dos sorteios
mensais do programa NFP. Funciona assim: a cada
R$100 em notas fiscais registradas na Secretaria da
Fazenda, é gerado um bilhete eletrônico numerado
para concorrer a prêmios em dinheiro.

A Santa Casa agradece.

Doe sua nota fiscal para a Santa Casa

Deputados que colaboraram
com a Santa CasaSanta CasaSanta CasaSanta CasaSanta Casa

DIMAS
ramalho
federal (PPS){

WALDIR
agnello
estadual (PTB){ WILLIAM

woo
federal (PPS){

BRUNO
covas
estadual (PSDB){ ROBERTO

massafera
estadual (PSDB){

BALEIA
rossi
estadual (PMDB){

A Santa Casa de Misericórdia de Taquaritinga também
agradece a Ricardo Izar JrRicardo Izar JrRicardo Izar JrRicardo Izar JrRicardo Izar Jr, filho do saudoso deputado

federal Ricardo IzarRicardo IzarRicardo IzarRicardo IzarRicardo Izar, que se empenhou pela recuperação
de uma verba que havia sido conquista por intermédio do

trabalho parlamentar de seu pai.

REI DAS ROUPAS FEITAS

R. Prudente de Morais, 447 - 3252-2485 - 3252-2455 - Taquaritinga
Tradição, qualidade e

As melhores marcas em confecções
masculinas e femininas para todas as idades.

bom atendimento.
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PLANOS A PARTIR DE R$ 45,8945,8945,8945,8945,89, PARA
A FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANOS.

 Planos de co-participação parcial - invididual/familiar
 Planos de co-participação total - invididual/familiar
 Planos sem limites - invididual/familiar
 Planos coletivos e empresariaisA

N
S 

N
.º 

32
.1

32
-0

3253-9233
VEJA MAISVEJA MAISVEJA MAISVEJA MAISVEJA MAIS

DETALHES NODETALHES NODETALHES NODETALHES NODETALHES NO
NOSSO SITE:NOSSO SITE:NOSSO SITE:NOSSO SITE:NOSSO SITE:

www.santacasatq.com.br/plano/

DESCRIÇÕESDESCRIÇÕESDESCRIÇÕESDESCRIÇÕESDESCRIÇÕES
Consultas
Consultas em Pronto Atendimento
Exames e Procedimentos (baixo custo)
Exames e Procedimentos (médio custo)
Exames e Procedimentos (alto custo)
Fisioterapia
Psicoterapia
Terapia Ocupacional, Nutrição e Fono
Internação Clínica e Cirúrgica
Internação Clínica e Cirúrgica

QUANTIDADEQUANTIDADEQUANTIDADEQUANTIDADEQUANTIDADE
Sem limite
Sem limite
Até 100CH
101até 300CH
Acima de 300CH
Sem Limite
12 sessões
06 sessões
Sem limite
Sem limite

CO-PARTICIPAÇÃOCO-PARTICIPAÇÃOCO-PARTICIPAÇÃOCO-PARTICIPAÇÃOCO-PARTICIPAÇÃO
R$ 20,00/Consultas
R$ 20,00/Consultas
R$ 2,00/Exames
R$ 15,00/Exames
25% /Exames
R$ 5,00/Sessão
R$ 25,00/Sessão
R$ 25,00/Sessão
R$ 70,00/Standard
R$ 140,00/Executivo

Em internação psiquiátrica (transtornos psiquiátricos, intoxicação ou abstinência por dependência
química) co-participação de 50% após o 20º dia de internação

SERVIÇOS – CO-PARTICIPAÇÃOSERVIÇOS – CO-PARTICIPAÇÃOSERVIÇOS – CO-PARTICIPAÇÃOSERVIÇOS – CO-PARTICIPAÇÃOSERVIÇOS – CO-PARTICIPAÇÃO

CARÊNCIASCARÊNCIASCARÊNCIASCARÊNCIASCARÊNCIAS
Consultas
Exames Simples
Exames de Alta Complexidade
Internações Clínicas
Cirurgia programada (exceto pré-existente)
Partos/Internações obstétricas
Serviços P.S. (Ribeirão Preto)
Doenças pré-existentes

30 dias
60 dias

180 dias
60 dias

180 dias
300 dias
180 dias
790 dias

Muita gente ainda pensa
que manter um plano de saú-
de custa muito dinheiro. Es-
sencial e prioritário, ele repre-
senta pouco no orçamento
familiar, sobretudo porque ga-
rante economia na hora que
mais se precisa dos serviços
médicos. É possível garantir
tratatamento de alto nível a
um preço surpreendentemen-
te baixo.

Veja só: o Novo Plano
Ouro do Plano de Saúde da
Santa Casa de Taquaritinga
tem mensalidades a partir de
R$ 45,89 (co-participação to-
tal) para a faixa etária de zero
a 18 anos. Os preços obede-
cem a uma escala de valores
conforme a idade da pessoa.
Por exemplo, de 39 a 43 anos,
o custo mensal é de R$
90,72, na modalidade stan-
dard. Na tabela, veja os servi-
ços a que você terá direito e
o valor da co-participação.

Também é possível optar
pela co-participação parcial.
Na modalidade standard, de
zero a 18 anos, a mensalida-
de é de R$ 80,39 – a varia-
ção também é de acordo com
a faixa etária. Neste tipo de
plano (co-participação parcial),
o beneficiário tem direito a seis
consultas anuais (desconto de
50% a partir da sexta consul-
ta), três ultrassonografia/eco-
cardiograma (desconto de
50% se precisar de mais), 30
sessões de fisioterapia e 20
dias de internação (desconto
de 50% caso necessite de
mais dias).

Em termos econômicos, a im-
portância de possuir um bom pla-
no emergencial vai além dessas
garantias. O Plano de Saúde da
Santa de Taquaritinga conta com
a Farmácia Exclusiva, onde é pos-
sível comprar medicamentos a
preços mais baixos. Desse modo,
o paciente pode de fato fazer
economia, tomando o remédio in-
dicado pelo médico. O moderno
Pronto Atendimento 24 horas é
outra vantagem com que o usuá-
rio do plano pode contar.

EmpresasEmpresasEmpresasEmpresasEmpresas – O Plano de Saú-
de da Santa Casa também ofere-
ce os planos Coletivo Empresa-
rial, de co-participação total e co-
participação parcial. É uma boa
opção para o empresário que
deseja oferecer cobertura para
seus colaboradores, a preços van-
tajosos. No caso da participação
total, a mensalidade parte de R$
38,42 para funcionários de até 18
anos e chega a R$ 218,05 para
aqueles com idade maior ou igual
a 59 anos.

EEEEEnzo Vieira Rocha é um dos mais novos taquaritin-nzo Vieira Rocha é um dos mais novos taquaritin-nzo Vieira Rocha é um dos mais novos taquaritin-nzo Vieira Rocha é um dos mais novos taquaritin-nzo Vieira Rocha é um dos mais novos taquaritin-
guenses a contar com a cobertura do Plano deguenses a contar com a cobertura do Plano deguenses a contar com a cobertura do Plano deguenses a contar com a cobertura do Plano deguenses a contar com a cobertura do Plano de
Saúde Santa Casa. Filho de Aline Pâmela Vieira eSaúde Santa Casa. Filho de Aline Pâmela Vieira eSaúde Santa Casa. Filho de Aline Pâmela Vieira eSaúde Santa Casa. Filho de Aline Pâmela Vieira eSaúde Santa Casa. Filho de Aline Pâmela Vieira e

Alexandre Henrique Rocha, ele veio ao mundo no diaAlexandre Henrique Rocha, ele veio ao mundo no diaAlexandre Henrique Rocha, ele veio ao mundo no diaAlexandre Henrique Rocha, ele veio ao mundo no diaAlexandre Henrique Rocha, ele veio ao mundo no dia
11 de agosto, na Maternidade “Dona Zilda Salvagni”,11 de agosto, na Maternidade “Dona Zilda Salvagni”,11 de agosto, na Maternidade “Dona Zilda Salvagni”,11 de agosto, na Maternidade “Dona Zilda Salvagni”,11 de agosto, na Maternidade “Dona Zilda Salvagni”,
com 47 cm e 3,050 kg. “Fui muito bem atendida. Ocom 47 cm e 3,050 kg. “Fui muito bem atendida. Ocom 47 cm e 3,050 kg. “Fui muito bem atendida. Ocom 47 cm e 3,050 kg. “Fui muito bem atendida. Ocom 47 cm e 3,050 kg. “Fui muito bem atendida. O
plano cobriu todo o pré-natal, a cesariana e a interna-plano cobriu todo o pré-natal, a cesariana e a interna-plano cobriu todo o pré-natal, a cesariana e a interna-plano cobriu todo o pré-natal, a cesariana e a interna-plano cobriu todo o pré-natal, a cesariana e a interna-
ção”, disse Aline, que não perdeu tempo. Assim que oção”, disse Aline, que não perdeu tempo. Assim que oção”, disse Aline, que não perdeu tempo. Assim que oção”, disse Aline, que não perdeu tempo. Assim que oção”, disse Aline, que não perdeu tempo. Assim que o
filho nasceu, o incluiu no Plano de Saúde Santa Casa,filho nasceu, o incluiu no Plano de Saúde Santa Casa,filho nasceu, o incluiu no Plano de Saúde Santa Casa,filho nasceu, o incluiu no Plano de Saúde Santa Casa,filho nasceu, o incluiu no Plano de Saúde Santa Casa,
garantindo assim um desenvolvimento saudável paragarantindo assim um desenvolvimento saudável paragarantindo assim um desenvolvimento saudável paragarantindo assim um desenvolvimento saudável paragarantindo assim um desenvolvimento saudável para
seu bem mais precioso.seu bem mais precioso.seu bem mais precioso.seu bem mais precioso.seu bem mais precioso.

Planos de saúde
são eficazes e
bastante acessíveis


