
PLANO DE
SAÚDE
SANTA
CASA

Informações para uma vida melhor.

PODE
ME

LEVAR
PRA
CASA

Taquaritinga     setembro/2013    N.º 37 ANS N.º 32.132-0

SEMPRE
SAUDE

N E S T A   E D I Ç Ã ON E S T A   E D I Ç Ã ON E S T A   E D I Ç Ã ON E S T A   E D I Ç Ã ON E S T A   E D I Ç Ã O

CÂNCER DE MAMACÂNCER DE MAMACÂNCER DE MAMACÂNCER DE MAMACÂNCER DE MAMA
A ESPERANÇAA ESPERANÇAA ESPERANÇAA ESPERANÇAA ESPERANÇA

TEM CORTEM CORTEM CORTEM CORTEM COR

NÓS APOIAMOS ONÓS APOIAMOS ONÓS APOIAMOS ONÓS APOIAMOS ONÓS APOIAMOS O
OUTUBROOUTUBROOUTUBROOUTUBROOUTUBRO

Um mês deUm mês deUm mês deUm mês deUm mês de
festa parafesta parafesta parafesta parafesta para

Santa CasaSanta CasaSanta CasaSanta CasaSanta Casa
e para Lojae para Lojae para Lojae para Lojae para Loja
MaçônicaMaçônicaMaçônicaMaçônicaMaçônica

LíberoLíberoLíberoLíberoLíbero
BadaróBadaróBadaróBadaróBadaró

Câmara faz
homenagem à
Comissão de
Transplantes

ROSAROSAROSAROSAROSA



PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - SETEMBRO/201322

CENTRO DE
DIAGNÓSTICO
SANTA CASA

CEDISC

Praça Dr. José Furiatti, 153 (16) 3253-9230 - Taquaritinga

 Raio-x (simples e contrastado)

Mamografia
Tomografia
Ultrassonografia
Ecocardiograma
Endoscopia
Densitometria óssea

Continue doando suas
notas e cupons fiscais para a
Santa Casa de Taquaritinga.
Esses documentos são
cadastrados no programa
Nota Fiscal Paulista, do
governo do Estado, e
transformados em recursos
que salvam vidas. Nossas
urnas estão em 27 casas
comerciais de Taquaritinga.

Para a Santa Casa,Para a Santa Casa,Para a Santa Casa,Para a Santa Casa,Para a Santa Casa,
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Como ocorre todos os anos,
a Federação Brasileira de
Instituições Filantrópicas de

Apoio à Saúde da Mama (Fema-
ma) está lançando o Outubro Rosa.
A Santa Casa e o Plano de Saúde
Santa Casa apoiam esse projeto,
que tem como objetivo chamar a
atenção para a prevenção ao
câncer de mama.

Campanhas em todo o país
preveem diversas atividades ao
longo de todo mês, em várias ci-
dades do país, com destaque para
a iluminação de prédios e monu-
mentos históricos na cor rosa – o
Cristo Redentor é um deles.

Conscientizar as mulheres a
respeito da prevenção é uma luta
constante, levando-se em conta
que 45% dos casos de câncer de
mama são diagnosticados tardia-
mente. Isso pode ser explicado em
outros números: um nódulo de 1

centímetro, difícil de ser detecta-
do no autoexame, tem uma chan-
ce 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.

A Femama recomenda uma
mamografia anual para mulheres
acima dos 40 anos, idade a par-
tir da qual a doença é mais fre-
quente. 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 dis-
so, a luta é para que o prazo má-
ximo entre a descoberta da doen-
ça e o início do tratamento não
seja maior que 30 dias. Isso cer-
tamente ajudará o Brasil a poupar
milhares de vidas.
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Divulgação do Plano de Saúde da Santa e da
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade
“Dona Zilda Salvagni” - Taquaritinga (SP)

A Santa CasaSanta CasaSanta CasaSanta CasaSanta Casa e
o Plano de SaúdePlano de SaúdePlano de SaúdePlano de SaúdePlano de Saúde
Santa CasaSanta CasaSanta CasaSanta CasaSanta Casa apoiam o
projeto, que incentiva
a prevenção na
cruzada contra
câncer de mamacâncer de mamacâncer de mamacâncer de mamacâncer de mama
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Outubro é um mês especial. Nele são come-
morados 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 completa 115 anos de
fundação. No dia 20, é a Santa Casa que faz

aniversário – 108 anos. Mas o que uma
instituição tem a ver com a outra?

Para entender a história é preciso voltar ao
início do século passado, quando Taquaritinga

ainda se chamava Ribeirãozinho. No dia 17 de
julho de 1905, a Loja Maçônica Líbero Badaró
enviou um ofício ao maçom José Maria Nuevo,

um de seus integrantes, solicitando-lhe um
terreno para a edificação de uma “casa

de misericórdia”.
Dois dias depois, o desprendido Nuevo doou

a área e 10 mil tijolos para a edificação da Santa
Casa, além de três leitos completos. “É portanto a
vossa ideia uma das mais santas que o cérebro

pode imaginar e conto com certeza que fareis em
mente as palavras fé, esperança e caridade, que

são o bálsamo do coração humano”, escreveu
ele, em resposta.

Era o pontapé inicial da primeira mobilização
da sociedade em torno de um causa nobre. Uma

comissão da Loja Líbero Badaró foi formada para
angariar os recursos necessários e dirigir os

trabalhos. São considerados os fundadores da
Santa Casa: Alfredo Baptista 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 Mar-
condes de

Resende, Gusta-
vo Augusto de

Morais, João
Braga, José

Augusto Pentea-
do, Juvenal da

Costa Carvalho,

Outubro, um mês de festa paraOutubro, um mês de festa paraOutubro, um mês de festa paraOutubro, um mês de festa paraOutubro, um mês de festa para
Santa Casa e para LojaSanta Casa e para LojaSanta Casa e para LojaSanta Casa e para LojaSanta Casa e para Loja

Maçônica Líbero BadaróMaçônica Líbero BadaróMaçônica Líbero BadaróMaçônica Líbero BadaróMaçônica Líbero Badaró
Modesto Evangelista Camargo, Virgílio Sant’Anna,
Dr. Gastão de Sá Filho, Dr. José Záccaro, Dr. Ascen-
dino Fontes de Rezende, Dr. Joaquim Mariano da
Costa, João Perissinotti, Capitão Francisco Henrique
Lemos, Major Savério 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 doações. Oficialmente, a
fundação do hospital foi em 20 de outubro de
1907. Quarenta e oito anos depois, um novo
marco histórico: o surgimento da Maternidade que
mais tarde ganharia o nome da mulher que tanto
se empenhou na missão: Dona Zilda Salvagni.

Em abril de 1995, a Diretoria Executiva e o
Conselho Deliberativo decidiram que era hora de
criar o próprio Plano de Saúde. Dezoito anos
depois, hoje ele é a maior operadora de saúde
suplementar da cidade, sendo filiado à Rede
Saúde Filantrópica.

Com uma estrutura que se moderniza a cada
dia, temos a alegria de continuar cumprindo uma
missão centenária a cada atendimento realizado,
independentemente da classe social do paciente.
Nosso papel de intermediários na manutenção e
na recuperação da saúde das pessoas só é
possível graças à união de esforços da comunida-
de taquaritinguense, que sempre esteve ao nosso
lado. Decorridos tantos anos, a frase com que José
Maria Nuevo concluiu sua ofício de resposta nos
motiva a continuar a missão a que nos propuse-
mos: “Faço sinceros votos que a vossa nobre

ideia seja coroada de
bom êxito e que este
canto do Estado de
São Paulo, chamado
Ribeirãozinho, ocupe
lugar saliente no
mapa do Estado.”

Tômbola realizada
em 1907 para
angariar fundos para
a obra da Santa Casa
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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.

ANIVERSARIANTES / / / / / MÊS DE AGOSTOMÊS DE AGOSTOMÊS DE AGOSTOMÊS DE AGOSTOMÊS DE AGOSTO

Filhas de Jó doam
balança à Maternidade

Por meio de campanhas destinada à arrecadação de fundos, o
Bethel Filhas de Jó comprou e doou à Santa Casa, em agosto, duas
balanças infantis para uso na Maternidade Dona Zilda Salvagni. O
grupo, que reúne meninas e adolescente de 10 a 20 anos, foi funda-
do instituída em 26 de maio do ano passado para desenvolvimento
moral e espiritual, em que se destacam: reverência a Deus e às Sagra-
das Escrituras, lealdade com a Bandeira Nacional e tudo o que ela
representa, e o amor para com os pais e familiares.

Comissão de Transplantes
recebe homenagem oficial

Mais uma vez, a Santa Casa
de Taquaritinga foi destaque na
Câmara Municipal de Taquari-
tinga. Na noite de 16 de se-
tembro foi realizada a Sessão
Solene para entrega de Diplo-
mas de Mérito e Reconheci-
mento Público Exemplo de
Vida. O evento é destinado a
homenagear pessoas da tercei-
ra idade que trabalharam ou
ainda trabalham pelo progres-
so de Taquaritinga.

Antes, porém, os vereadores
entregaram Moções de Aplau-
sos. Uma delas, de iniciativa de
todo o Legislativo, foi para a Ir-
mandade da Santa Casa, exten-
siva à Comissão de Transplan-
tes, pela realização da primeira
retirada de órgãos e tecidos, no
dia 21 de julho. Como mostrou
reportagem do informativo “Saú-
de Sempre”, no mês passado, o
procedimento foi autorizado pe-
los pais do jovem Victor Pau-

koski, falecido em
acidente de trânsito.
Por esse ato de amor,
o casal Elizete e Gil-
mar Paukoski, tam-
bém receberam uma
Moção de Aplauso,
proposta pelo verea-
dor Dr. José Maria
Modesto e aprovada
por todos os verea-
dores.

Acima,
Camila
com os

vereadores
Marcelo Volpi,

Mirão Basso,
Aristeu

Silva e Luís
Bassoli

Acima, vereadores
com um grupo de
funcionárias da
Santa Casa

Ao lado, o casal
Elizete e Gilmar
Paukoski com o
vereador José
Maria Modesto


