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O Plano de Saúde Santa
Casa acaba de adquirir dois apa-
relhos de Ultrassom da Philips
Medical Systems. Um deles, o
mais recente lançamento da Phi-

Santa Casa terá aparelho inédito no Brasil
lips nos EUA – o modelo EPIQ
7C SYSTEM –, será o primeiro a
ser instalado no Brasil. É volta-
do a exames de Ecocardiografia,
fazendo todos os exames desta

especialidade, inclusive com ima-
gens tridimensionais.

O outro é um 4D – HD 11 XE
PERFORMANCE PLUS – para as
áreas clínica geral, ortopedia, gi-
necologia e obstetrícia e vascu-
lar. Os exames serão realizados
pela Dra. Leticia Bicudo, médica
cardiologista, com mestrado, dou-
torado e PhD em Ecocardiografia,
e pelo e Dr. Otavio Okano Junior,
médico radiologista do Instituto de
Radiologia (IR), Ribeirão Preto.
Ambos trabalham na Santa Casa
de Taquaritinga.
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FRATERNIDADE DOA RECURSOS E
AJUDA A EQUIPAR UTI NEONATAL
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12 DE OUTUBRO

 Crianças, o futuro

Para nós da Santa Casa, o sorriso de uma criança tem muito
valor.

Ao nascer, cada bebê ganha os seguintes testes: da ore-ore-ore-ore-ore-
lhinhalhinhalhinhalhinhalhinha (avalia se há algum déficit auditivo, que pode compro-
meter a fala), do olhinhoolhinhoolhinhoolhinhoolhinho ou o teste do reflexo vermelho (pode
detectar e prevenir doenças oculares, como uma cegueira irre-

versível) e do pezinhopezinhopezinhopezinhopezinho (detecta pos-
síveis doenças metabólicas, genéti-
cas e infecciosas, que poderão cau-
sar alterações no desenvolvimen-
to neuropsicomotor).

 A Maternidade Dona Zilda
Salvagni, criada e mantida pela

Santa Casa desde 1955, vai
passar por uma grande refor-
ma – e também estamos cons-
truindo a UTI Neonatal. São

provas de que a infância está
entre as nossas prioridades.

                pertence a vocês
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Como faz anualmente, o “Saúde Sempre”,
informativo do Plano de Saúde Santa Casa, faz
questão de divulgar o Outubro Rosa, movimento
mundial de conscientização sobre o câncer de
mama que foi trazido ao país pela Federação

( )( )Quem
se ama

Se
cuida

OUTUBRO ROSA 2014OUTUBRO ROSA 2014OUTUBRO ROSA 2014OUTUBRO ROSA 2014OUTUBRO ROSA 2014
ESTAMOS NESSA LUTA
Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), em 2008.

É o tipo de câncer que mais mata no Brasil e o segundo mais frequente no mundo. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), apenas 4% das mulheres sabem que existem diferentes tipos de câncer de mama e que há
tratamentos específicos para cada um deles.

No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença
ainda é diagnosticada em estágios avançados. Na população mundial, a sobrevida média após cinco anos é de 61%.

Quando a doença é detectada no estágio inicial, a chance de cura é de 90% e, quando diagnosticada nos estágios
mais avançados, a probabilidade de cura é em torno de 30%.

Dada a relevância, a Fraternidade Feminina confeccionou camisetas da campanha, que serão utilizadas pelas
integrantes e também pelas funcionárias da Santa Casa ao longo do mês de outubro.

CENTRO DE
DIAGNÓSTICO
SANTA CASA

CEDISC

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

 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.

SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIASERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIASERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIASERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIASERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA

Dr. Luiz Enoki Dr. Edson RagazaniDr. Francisco Daquino

MÉDICOS OTORRINOS DO CORPO CLÍNICO

A Santa Casa de Taquaritinga
acaba de comprar um microscópio
cirúrgico, uma fonte de luz e equi-

Mais equipamentosMais equipamentosMais equipamentosMais equipamentosMais equipamentos
são adquiridossão adquiridossão adquiridossão adquiridossão adquiridos pamentos de instrumentação

cirúrgica. O microscópio é
utilizado para realização de
microcirurgia de laringe, que
exige precisão ótica.
É a Santa Casa e o Plano
de Santa Saúde Casa
investindo em qualidade
para que todos possam
contar sempre com o
melhor.



Quem olha para o passado
com respeito sempre saberá pro-
jetar o futuro. Com base nessa
máxima, a Loja Maçônica Líbe-
ro Badaró, mantenedora da
Santa Casa de Misericórdia,
presenteou seus moradores
com o Marco de Fundação de
Taquaritinga.

A inauguração foi na noite
de 1º de outubro, data em que
a Loja Maçônica celebrava
seus 116 anos de existência.
O monumento fica no canteiro
central, no início da Avenida
Francisco Arêa Leão, a poucos
passos do córrego Ribeirãozi-
nho.

De acordo com o venerável
mestre da Loja e administrador
da Santa Casa, Wilson José Da-
voglio, o local foi escolhido por-
que a fundação da cidade se
iniciou naquelas imediações. O
obelisco também homenageia o

Taquaritinga ganha Marco de FundaçãoMarco de FundaçãoMarco de FundaçãoMarco de FundaçãoMarco de Fundação

SANTA CASA DE TAQUARITINGA
INAUGURADA EM 20 DE OUTUBRO DE 190720 DE OUTUBRO DE 190720 DE OUTUBRO DE 190720 DE OUTUBRO DE 190720 DE OUTUBRO DE 1907
POR INICIATIVA DA LOJA MAÇÔNICA LÍBERO BADARÓ

O presidente da Câmara,
Mirão Basso, entregou o
Decreto de Hóspede
Oficial do Município ao
Grão-Mestre Geral,
Marcos José da Silva Além de criar o

       Marco de Fundação
da Cidade, a Loja Maçôni-
ca Líbero Badaró restaurou
o túmulo do principal
fundador da cidade,
Bernardino José deBernardino José deBernardino José deBernardino José deBernardino José de
SampaioSampaioSampaioSampaioSampaio. Seu corpo foi o
primeiro a ser sepultado na
atual necrópole, em 23 de
abril de 1896. Ele sofrera
um ataque cardíaco no dia
anterior, enquanto cavalga-
va, na esquina da Rua do
Mercado, atual Hermínio
Piva, com a Rua Prudente
de Moraes.ANTESANTESANTESANTESANTES DEPOISDEPOISDEPOISDEPOISDEPOIS

RESTAURAÇÃORESTAURAÇÃORESTAURAÇÃORESTAURAÇÃORESTAURAÇÃO
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principal fundador da cidade, o
maçom Bernardino José de Sam-
paio (1831-1896).

A ideia de criar um local que
simbolize as origens do municí-
pio, marcando a data exata da
doação das terras para formação
do povoado – 8 de junho de
1868 – partiu do jornalista Ha-
milton Roberto Aiello e do profes-
sor e historiador Arnaldo Ruy Pas-
tore. A proposta foi levada ao pre-
feito Fulvio Zuppani, que autori-
zou  a instalação.

O grão-mestre do Grande Ori-
ente do Brasil, Marcos José da
Silva, compareceu à solenidade,
em que foram descerradas quatro
placas: uma da Loja Líbero Ba-
daró, que registra a fundação do
município; uma da Santa Casa,
obra de maçons locais, onde se
pode ler um resumo da história da
cidade; e uma placa das entida-
des paramaçônicas da Líbero

Badaró: Fraternida-
de Feminina Cru-
zeiro do Sul, Capí-
tulo DeMolay, Fi-

lhas de Jó e Escudeiros da Távo-
la Redonda, onde são estampa-
dos os símbolos municipais.

A presença de maçons na vida
política local antecede à funda-
ção do município. Em 8 de junho
de 1868, um grupo de pessoas
doou 64 alqueires de terra para a
criação do Patrimônio de São Se-

bastião dos Coqueiros, atual
Taquaritinga.

Em 20 de outubro de 1907,
maçons da Loja Líbero Badaró
inauguravam a Santa Casa. Por-
tanto, no próximo dia 20, é ani-
versário do Hospital, que hoje é
um sólido referencial de quali-
dade na região.
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Divulgação do Plano de Saúde da Santa e da
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade
“Dona Zilda Salvagni” - Taquaritinga (SP)

NASCIMENTO NASCIMENTO NASCIMENTO NASCIMENTO NASCIMENTO  Matheus Fernandes Oliveira nasceu no dia
23 de julho, às 8h55. Ele é filho da copeira da Santa Casa
Rosa Maria da Silva Oliveira e Donizete Fernandes Oliveira,
e veio ao mundo com 3,450 kg e 49 cm. A família Santa
Casa deseja saúde e prosperidade ao pequeno. Parabéns!

BANDEIRA DA CENTENÁRIA LOJA
MAÇÔNICA LÍBERO BADARÓ
IR.’. LUIZ FERNANDO DE
ALMEIDA  MEMBRO DO
ILUSTRE CONSELHO ESTADUAL

A Bandeira da Loja Maçôni-
ca Líbero Badaró foi idealizada
pelo irmão Valdemar Antonio Pe-
ria, em uma reunião na Santa Casa
de Misericórdia, juntamente com
os irmãos Wilson José Davoglio e
Luiz Fernando de Almeida; a ideia
foi levada à artista plástica Aline
Canhadas, nossa sobrinha, que
realizou  o desenho. Após a apro-
vação, determinamos a confecção
da bandeira da Loja Maçônica
Líbero Badaró, que passo a des-
crever:

Um retângulo num campo
branco que é uma cor espiritual,
utilizada pela maioria das tradi-
ções. O branco expressa a paz, a
confraternização e a bondade,
portanto, está dentro das tradições
da Loja, uma vez que somos os
curadores da Santa Casa local
desde 1905.

O braço medieval esquerdo
prateado identifica-se com o fe-
minino divino, é a cor da intuição,
habilidade psíquica, daqueles
que seguem o fluxo das coisas.
Significa ainda o braço forte e a

mão amiga,  sinistro é  o lado da
razão, da sensibilidade, nota-se
que o coração não se apóia na
palma da mão em razão das
vibrações e fluidos que emanam
da palma, propiciando a levitação
do coração da bondade e da fra-
ternidade.

O coração vermelho represen-
ta o fogo ou o calor, a energia,
que deve emanar dos atos bene-
ficentes da instituição; no interior
deste, a letra IOD, a décima letra
do alfabeto hebraico, que tem o
significado de indicador, ou aque-
le que indica o caminho, o ama-
relo é a cor que auxilia a comuni-
cação espiritual.

Acácia é sagrada para todos
os maçons, simboliza a imortali-
dade e a ressurreição; os nove
ramos representam a energia em
expansão, o otimismo e a gene-
rosidade; todas estas caracterís-
ticas são requisitos de um bom
maçom; a disposição dois a
dois representa a paciência, a to-
lerância, a compreensão, a duali-
dade um é ser, dois é reflexo; é
a natureza.

Desta forma vemos a Bandei-
ra da Augusta e Centenária Loja
Maçônica LIBERO BADARÓ.


