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Notas

Ao longo de seus 16 anos, o S.P.A. Saúde 
construiu uma história de sucesso com a 
proposta de oferecer especial atenção e qua-
lidade no relacionamento com os seus bene-
ficiários e sua rede assistencial. 

Um dos seus objetivos junto com o setor 
de credenciamento e sua rede assistencial é 
a flexibilidade nas decisões, modernidade e 
agilidade nas soluções dos problemas. Tudo 
isso somado ao sólido conhecimento téc-
nico, seriedade e responsabilidade dos seus 
dirigentes.

Selecionamos os melhores profissionais, 
com as melhores instalações e localizações. 

Para sua tranqüilidade, nossos profissio-
nais são credenciados após um rigoroso cri-
tério de avaliação, além de visitas de nossa 
equipe para avaliação das instalações.

O Sistema de Promoção Assistencial 
coloca a disposição de seus beneficiários a 
possibilidade de acompanhar todas as atua-
lizações realizadas em nossa rede em tempo 
real, através de um link disponibilizado via 
Internet pelo site www.spasaude.org.br, com 
login e senha cadastrado pelo beneficiário. 
Manter-se atualizado quanto à rede assis-
tencial e procurá-lo para ser atendido, dá a 
possibilidade de maior rapidez nas autori-
zações para o inicio do tratamento ou aten-
dimento.

Sempre com a preocupação em prestar 
um atendimento qualificado aos seus bene-
ficiários, o S.P.A. Saúde disponibiliza ainda 
para sua rede assistencial um link, onde o 
prestador poderá solicitar autorizações on-
line e liberado automaticamente sem buro-
cracia.

E é com essa preocupação e dedicação 
aos seus beneficiários que o S.P.A. Saúde 
procura junto com sua rede assistencial 
fortalecer ainda mais a relação com seus 
parceiros. Por isso convidamos você, nosso 
beneficiário a utilizar a rede assistencial  do 
S.P.A. Saúde.

A importância de utilizar 
nossa rede assistencial

Cristiane B. Xisto Espósito 
Setor de Credenciamento

do S.P.A. Saúde

Palavra do Presidente

Hildo Grassi
Superintendente Operacional do S.P.A. Saúde.

Carlos Roberto de Toledo Ribeiro
 Tendo recebido a confiança das associadas e 

dos digníssimos integrantes dos conselhos dire-
tor e fiscal para integrar a administração do S.P.A  
Saúde, no dia 24 de abril, agradeço aos senho-
res conselheiros João Emydgio Gonçalves, Noé 
Francisco Rodrigues, Luiz Fernando Ribeiro, 
João Lobo de Oliveira, Ronaldo José Nogueira, 
Ronan Danilo de Rezende, Ralph de Castro Jun-
queira, Ruy Reis Vilela, Antonio Rogério Sartori, 
Clesio Vilela Reis, Leonardo de Mello Brandão, 
Nilton Lopes, Dagoberto Mariano César, Paulo 
Augusto Galvão Lucchesi e Cesomar Passos 
Oliveira, todos tomados pelo espírito classista 
e de liderança cooperativista que prontamente 
atenderam o convite para integrar a gestão que se 
inicia. Somos sabedores das dificuldades enfren-
tadas nas atividades agrícolas e pecuárias bem 
como das dificuldades financeiras que assolam 
nossos companheiros de atividade. Proponho 
uma árdua luta em defesa do segmento represen-
tado pelo S.P.A Saúde, garantindo segurança  e 
dignidade aos nossos associados. 

Temos observado pelo tempo que participa-
mos na gestão do S.P.A Saúde, que possuímos 
uma grande conquista tendo a disposição do 
homem do campo uma entidade assistencialista  
e exclusivamente de nossa categoria, porém 
para continuarmos bem sucedidos cada líder 

das entidades associadas precisa conhecer todo 
o trabalho que propomos e se tornar um parceiro 
da nossa empreitada. Nesta gestão que se inicia, 
proponho um esforço concentrado de todos no 
sentido de que  façamos aumentar a adesão de 
grupos familiares de associados das entidades 
que se associaram ao S.P.A Saúde e  intensificar 
esforços para trazermos novas associadas. 

Aos companheiros da administração propo-
nho austeridade e bom senso  no gerenciamento 
dos recursos que integram as reservas do S.P.A 
Saúde e criatividade na abertura de novas fron-
teiras para perpetuar nosso trabalho. Aos benefi-
ciários me solidarizo na qualidade de presidente 
do conselho colocando-nos à frente do S.P.A 
Saúde, para garantir a manutenção do princípio 
assistencialista com o menor custo possível. Por 
ultimo quero deixar meus agradecimentos aos 
ex- integrantes do conselho Diretor Matusalém 
Vilela Lemos, Breno Pereira de Mesquita, e con-
selho Fiscal, Dr. Oswaldo de Paiva Pinto Filho 
que findaram seu mandato no último dia 24 de 
abril, dizendo-lhes que seu trabalho sempre será 
reconhecido pelos integrantes de nosso plano de 
saúde.

Em 24 de abril, nas dependências do Hotel Mer-
cure Central  Towers, em São Paulo, realizou- se as 
Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária. Na 
primeira houve a prestação das contas do exercício de 
2008, que depois de discutidas foram aprovadas após 
receberem pareceres favoráveis da auditoria indepen-
dente e do Conselho Fiscal. 

O resultado positivo foi incorporado ao patrimô-
nio do S.PA. Saúde, com a única finalidade de dar 
assistência aos beneficiários produtores rurais e seus 
familiares. Foi aprovado também o plano orçamentá-
rio para o exercício de 2009. Em ato contínuo, foi rea-
lizada a eleição dos Conselhos Diretor, que neste man-
dato passa de cinco, para sete conselheiros e  Fiscal. 
Apresentando chapa única, foram eleitos Conselho 
Diretor, efetivos: Carlos Roberto de Toledo Ribeiro 
(Cooperativa de Laticínios de Lorena e Piquete), 
João Emygdio Gonçalves (Cooperativa Agrária de 
Machado), Noé Francisco Rodrigues (Cooperativa 
Agro Pecuária de Jacutinga), Luiz Fernando Ribeiro 
(Cooperativa Regional Agro-Pecuária de Santa Rita 
do Sapucaí), João Lobo de Oliveira  (Cooperativa de 
Laticínios do Médio Vale do Paraíba), Ronaldo José 
Nogueira  (Cooperativa de Crédito Rural da Região 
da Mogiana), Ronan Danilo de Rezende (Coopera-
tiva dos Cafeicultores da Zona de Varginha). Suplen-
tes do Conselho Diretor: Ralph de Castro Junqueira 
(Cooperativa  Regional dos Cafeicultores do Vale do 
Rio Verde), Ruy Reis Vilela (Cooperativa de Crédito  
Rural Cafeicultores da Região de Varginha), Antonio 
Rogério Sartori (Associação Comercial Industrial e 
Agropecuária de Jacutinga). Conselho Fiscal, efeti-
vos: Clesio Vilela Reis (Cooperativa Agropecuária de 
Boa Esperança), Leonardo de Mello Brandão (Coo-
perativa  Agro-Pecuária do Vale do Sapucaí), Nilton 

Lopes (Cooperativa Agrícola Alto Rio Grande). 
Suplentes do Conselho Fiscal: Dagoberto Mariano 
César (Sindicato Rural de Itapeva), Paulo Augusto 
Galvão Lucchesi (Sindicato Rural de Guaratinguetá), 
Cesomar Passos Oliveira (Cooperativa dos Ruralistas 
de Alpinópolis). Um documento assinado por todos 
os conselheiros diretores, indicou o nome de Carlos 
Roberto de Toledo Ribeiro como presidente do Con-
selho Diretor para os próximos quatro anos. A escolha 
do presidente do Conselho Fiscal se dará na primeira 
reunião, de acordo com o Estatuto Social. A Assem-
bléia Extraordinária determinou que a denominação 
Sistema Paulista de Assistência (a sigla S.P.A.) con-
tida no artigo 1º passe a ter a seguinte denominação 
S.PA. Saúde –  Sistema de Promoção Assistencial, 
pois a denominação antiga dava uma falsa idéia para 
algumas pessoas de que nossa cobertura limitava-se 
ao estado de São Paulo. Foi empossado o presidente, 
que agradeceu os presentes e aos diretores Matusa-
lém Vilela Lemos, Breno Pereira de Mesquita e Dr. 
Oswaldo Paiva Pinto Filho, que estiveram conosco 
nestes últimos quatro anos e que relevantes colabora-
ções, de forma gratuita, deram ao nosso S.PA. Saúde.

Importante também registrar o treinamento “Cres-
cer com responsabilidade compartilhada”, que acon-
teceu no mesmo local nos dias 22 e 23 de abril, com a 
presença das representantes colaboradoras da maioria 
de nossas associadas. Foi muito proveitoso e bastante 
interessante a interação dessas pessoas tão importan-
tes para o profícuo crescimento da nossa empresa que 
a cada dia vem se aperfeiçoando para atender melhor 
e sempre o beneficiário e seus familiares.

Assembléia aprova contas, 
muda conselho e altera estatuto

Garantindo segurança e dignidade Uma grande conquista
Reginaldo Balbino Pereira

Informação

Reginaldo Balbino Pereira
Superintendente Geral do S.P.A. 
Saúde.

Notícias

Novos 
Credenciados

BELO HORIZONTE – MG
Instituto Mineiro de 
Radio-Oncologia Ltda. 
R. Gonçalves Dias, 2700, 1º Subsolo
Fone: (31) 3339-9009
Especialidade:
Cancerologia e Radioterapia
 
ITAJUBÁ – MG
Giane Junqueira Rezek Mattos
Avenida BPS, 658
Fone: (35) 3623-6488
Especialidade:
Homeopatia e Pediatria

Instituto de Medicina Nuclear de 
Itajubá Ltda.
Praça Doutor Pereira dos Santos, 120
Fone: (35) 3629-8600
Especialidade:
Medicina Nuclear

LORENA - SP   
Álvaro Augusto Nunes Peres
Av. Capitão Messias Ribeiro, 68
Fone: (12) 3152-2816
Especialidade: Cardiologia e Clínica 
Médica

PINDAMONHANGABA - SP 
Luciana Pereira de Souza Teixeira
Rua dos Expedicionários, 389
Fone: (12) 3645-1208
Especialidade: Fonoaudiologia

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG
Bárbara Cristina Ferreira Alves
Rua João Rennó, 79
Fone: (35) 3471-3941
Especialidade: Fonoaudiologia

SÃO CARLOS – SP
Clínica de Psicologia 
Rangel Nascimento S/S
Rua Padre Teixeira, 1.482
Fone: (16) 3374-3476
Especialidade: Psicologia

SÃO PAULO - SP
Clínica de Olhos 
Dr. Moacyr Cunha Ltda.
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1000
Fone: (11) 3016-9900
Especialidade: Oftalmologia

TAUBATÉ - SP
Associação para Valorização e 
Promoção de Excepcionais AVAPE
Rua XV de Novembro, 964
Fone: (12) 3633-3999
Especialidade: Neurologia, Neurope-
diatria, Psiquiatria

Oncovida 
Onco Hematologia S/S Ltda.
Av. Independência, 1800
Fone:(12) 3682-2206
Especialidade: 
Cancerologia, Hematologia

VARGINHA - MG
Ana Carolina Faria Palmutti
R. Alferes Joaquim Antônio, 170
Fone: (35) 3221-9655
Especialidade: Nutrição

A opção de empreender na 
atividade rural é uma particu-
laridade de pessoas de cora-
gem, desprendimento e dispo-
sição para enfrentar variadas 
situações complexas, podendo 
depender de fatores ligados à 
natureza, a políticas setoriais 
e ao descaso dos governantes. 
Os altos escalões da política 
não conhecem as dificuldades 
do homem do campo julgan-
do-os como exploradores das 
reservas naturais a custo zero, 
faltando informações a estes 
indivíduos. O poder neste 
campo continua centralizado.
Congratulamo-nos com estes 
desbravadores que sempre con-
tribuíram com grandes parcelas 
de sacrifícios para o engrande-
cimento de nossa nação. Tendo 
minha origem e paixão por este 
segmento, venho buscando há  
muitos anos idealizar formas de 
fortalecer o homem do campo, 
dando-lhe a dignidade que lhe 
é devida, uma vez que se existe 
comida na mesa dos brasileiros 
esta conquista deve-se a estes 
lutadores incansáveis. 

Após dezessete anos de atu-
ação do S.P.A. Saúde, desper-
tou-me o desejo de manifestar 
algumas palavras sobre esta 
conquista de nosso segmento. 
Sabe-se que após a instituição 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) tornou-se 
quase impossível a criação 
de uma operadora de planos 
de saúde no Brasil em face 
das exigências de capital para 
implantação e a viabilidade 
para operacionalização. Somos 
singulares neste segmento, 
temos causados interesses aos 
mais diversos expectadores, e 
muito nos orgulha uma con-
quista de tal envergadura.

Ao elegermos, no dia 24 de 
abril, nosso Conselho Dire-
tor para os próximos quatro 
anos sentimo-nos envaide-
cidos com a disponibilidade 
demonstrada pelos senhores 
conselheiros eleitos: Carlos 
Roberto de Toledo Ribeiro, 
Dr. João Emydgio Gonçalves, 

Noé Francisco Rodrigues, 
Luiz Fernando Ribeiro, João 
Lobo de Oliveira, Ronaldo 
José Nogueira, Ronan Danilo 
de Rezende, Ralph de Castro 
Junqueira, Ruy Reis Vilela, 
Antônio Rogério Sartori, 
Clesio Vilela Reis, Leonardo 
de Mello Brandão, Nilton 
Lopes, Dagoberto Mariano 
César, Paulo Augusto Galvão 
Lucchesi e Cesomar Passos 
Oliveira,  todos desprovidos de 
interesses pessoais e tomados 
de um único propósito, atuar 
na gestão desta laboriosa insti-
tuição, vislumbrando seu cres-
cimento e perpetuação. 

Aos beneficiários, devemos 
lembrá-los de que participam 
de uma entidade com finali-
dade assistencialista sem fina-
lidade lucrativa e sem propósi-
tos políticos, tendo como único 
objetivo defender a dignidade 
e a integridade do homem do 
campo. Somos classistas nesta 
instituição, nosso cartão de pro-
dutor rural tem valor, somos um 
grupo fechado desta categoria 
regimentada pela ANS, fator 
de relevância por um lado, mas 
pelo outro de grande responsa-
bilidade. Temos que crescer e 
devemos utilizar racionalmente 
os benefícios que nos são dis-
ponibilizados, participando na 
gestão e formando a consciên-
cia de que no S.P.A. Saúde, não 
somos meros consumidores, 
somos titulares e a instituição 
pertence à categoria de produ-
tores rurais regimentada nas 
cooperativas e sindicatos de 
produtores rurais. Finalizando 
em nome dos colaboradores 
do S.P.A. Saúde agradecemos 
a Matusalém Vilela Lemos, 
Breno Pereira de Mesquita e 
Dr. Oswaldo de Paiva Pinto 
Filho, ilustres companheiros 
que nos deram sua colaboração 
por vários anos como conse-
lheiros, encerrando sua gestão 
no último dia 24 de abril.

Mensagem

O rápido crescimento previsto 
para a população idosa em países 
como o Brasil considerando os 
maiores de 60 anos nas próximas 
décadas, indica a necessidade 
de evitarmos os riscos que estão 
dentro de nossa própria casa. 
Segundo estudos divulgados 
pela Revista Pública de Saúde, 
as fraturas (por exemplo: fêmur, 
crânio) lideram a lista das prin-
cipais causas de internação do 
idoso.

Quando jovens, construímos 
nossa casa sem pensar que pode-
remos ter limitações quando che-
garmos na terceira idade (esca-
das, tapete, móveis, ambiente 
com pouca iluminação) se 
tornam verdadeiras armadilhas 
dentro de casa. O idoso tende a 
diminuir a força muscular, levan-
tar menos o pé e o risco de trope-
çar aumenta.

Devemos cuidar do nosso 

idoso e pensar que seremos ele 
amanhã. Seguem abaixo dicas 
simples que podemos avaliar 
em nossa casa e assim auxiliar 
na prevenção de acidentes com 
nossos idosos.

Dicas:

• Ter uma boa iluminação e 
ventilação em todos os cômo-
dos da casa;

• Retirar os tapetes;
• Instalar corrimãos dentro 

e fora do boxe no banheiro;
• Tirar móveis que impe-

çam a abertura de portas ou a 
passagem em corredores;

• Colocar anti derrapantes 
nas escadas;

Lembre-se: segurança é a 
melhor decoração de sua casa.

Evite as armadilhas da
Terceira Idade
Cristina Aparecida Pinto

Cristina Aparecida Pinto
Assistente social do S.P.A. Saúde.Palavras

Hildo Grassi

Carlos Roberto de Toledo Ribeiro
Presidente do Conselho Diretor do S.P.A. Saúde.
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Diretor, efetivos: Carlos Roberto de Toledo Ribeiro 
(Cooperativa de Laticínios de Lorena e Piquete), 
João Emygdio Gonçalves (Cooperativa Agrária de 
Machado), Noé Francisco Rodrigues (Cooperativa 
Agro Pecuária de Jacutinga), Luiz Fernando Ribeiro 
(Cooperativa Regional Agro-Pecuária de Santa Rita 
do Sapucaí), João Lobo de Oliveira  (Cooperativa de 
Laticínios do Médio Vale do Paraíba), Ronaldo José 
Nogueira  (Cooperativa de Crédito Rural da Região 
da Mogiana), Ronan Danilo de Rezende (Coopera-
tiva dos Cafeicultores da Zona de Varginha). Suplen-
tes do Conselho Diretor: Ralph de Castro Junqueira 
(Cooperativa  Regional dos Cafeicultores do Vale do 
Rio Verde), Ruy Reis Vilela (Cooperativa de Crédito  
Rural Cafeicultores da Região de Varginha), Antonio 
Rogério Sartori (Associação Comercial Industrial e 
Agropecuária de Jacutinga). Conselho Fiscal, efeti-
vos: Clesio Vilela Reis (Cooperativa Agropecuária de 
Boa Esperança), Leonardo de Mello Brandão (Coo-
perativa  Agro-Pecuária do Vale do Sapucaí), Nilton 

Lopes (Cooperativa Agrícola Alto Rio Grande). 
Suplentes do Conselho Fiscal: Dagoberto Mariano 
César (Sindicato Rural de Itapeva), Paulo Augusto 
Galvão Lucchesi (Sindicato Rural de Guaratinguetá), 
Cesomar Passos Oliveira (Cooperativa dos Ruralistas 
de Alpinópolis). Um documento assinado por todos 
os conselheiros diretores, indicou o nome de Carlos 
Roberto de Toledo Ribeiro como presidente do Con-
selho Diretor para os próximos quatro anos. A escolha 
do presidente do Conselho Fiscal se dará na primeira 
reunião, de acordo com o Estatuto Social. A Assem-
bléia Extraordinária determinou que a denominação 
Sistema Paulista de Assistência (a sigla S.P.A.) con-
tida no artigo 1º passe a ter a seguinte denominação 
S.PA. Saúde –  Sistema de Promoção Assistencial, 
pois a denominação antiga dava uma falsa idéia para 
algumas pessoas de que nossa cobertura limitava-se 
ao estado de São Paulo. Foi empossado o presidente, 
que agradeceu os presentes e aos diretores Matusa-
lém Vilela Lemos, Breno Pereira de Mesquita e Dr. 
Oswaldo Paiva Pinto Filho, que estiveram conosco 
nestes últimos quatro anos e que relevantes colabora-
ções, de forma gratuita, deram ao nosso S.PA. Saúde.

Importante também registrar o treinamento “Cres-
cer com responsabilidade compartilhada”, que acon-
teceu no mesmo local nos dias 22 e 23 de abril, com a 
presença das representantes colaboradoras da maioria 
de nossas associadas. Foi muito proveitoso e bastante 
interessante a interação dessas pessoas tão importan-
tes para o profícuo crescimento da nossa empresa que 
a cada dia vem se aperfeiçoando para atender melhor 
e sempre o beneficiário e seus familiares.

Assembléia aprova contas, 
muda conselho e altera estatuto

Garantindo segurança e dignidade Uma grande conquista
Reginaldo Balbino Pereira

Informação

Reginaldo Balbino Pereira
Superintendente Geral do S.P.A. 
Saúde.

Notícias

Novos 
Credenciados

BELO HORIZONTE – MG
Instituto Mineiro de 
Radio-Oncologia Ltda. 
R. Gonçalves Dias, 2700, 1º Subsolo
Fone: (31) 3339-9009
Especialidade:
Cancerologia e Radioterapia
 
ITAJUBÁ – MG
Giane Junqueira Rezek Mattos
Avenida BPS, 658
Fone: (35) 3623-6488
Especialidade:
Homeopatia e Pediatria

Instituto de Medicina Nuclear de 
Itajubá Ltda.
Praça Doutor Pereira dos Santos, 120
Fone: (35) 3629-8600
Especialidade:
Medicina Nuclear

LORENA - SP   
Álvaro Augusto Nunes Peres
Av. Capitão Messias Ribeiro, 68
Fone: (12) 3152-2816
Especialidade: Cardiologia e Clínica 
Médica

PINDAMONHANGABA - SP 
Luciana Pereira de Souza Teixeira
Rua dos Expedicionários, 389
Fone: (12) 3645-1208
Especialidade: Fonoaudiologia

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG
Bárbara Cristina Ferreira Alves
Rua João Rennó, 79
Fone: (35) 3471-3941
Especialidade: Fonoaudiologia

SÃO CARLOS – SP
Clínica de Psicologia 
Rangel Nascimento S/S
Rua Padre Teixeira, 1.482
Fone: (16) 3374-3476
Especialidade: Psicologia

SÃO PAULO - SP
Clínica de Olhos 
Dr. Moacyr Cunha Ltda.
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1000
Fone: (11) 3016-9900
Especialidade: Oftalmologia

TAUBATÉ - SP
Associação para Valorização e 
Promoção de Excepcionais AVAPE
Rua XV de Novembro, 964
Fone: (12) 3633-3999
Especialidade: Neurologia, Neurope-
diatria, Psiquiatria

Oncovida 
Onco Hematologia S/S Ltda.
Av. Independência, 1800
Fone:(12) 3682-2206
Especialidade: 
Cancerologia, Hematologia

VARGINHA - MG
Ana Carolina Faria Palmutti
R. Alferes Joaquim Antônio, 170
Fone: (35) 3221-9655
Especialidade: Nutrição

A opção de empreender na 
atividade rural é uma particu-
laridade de pessoas de cora-
gem, desprendimento e dispo-
sição para enfrentar variadas 
situações complexas, podendo 
depender de fatores ligados à 
natureza, a políticas setoriais 
e ao descaso dos governantes. 
Os altos escalões da política 
não conhecem as dificuldades 
do homem do campo julgan-
do-os como exploradores das 
reservas naturais a custo zero, 
faltando informações a estes 
indivíduos. O poder neste 
campo continua centralizado.
Congratulamo-nos com estes 
desbravadores que sempre con-
tribuíram com grandes parcelas 
de sacrifícios para o engrande-
cimento de nossa nação. Tendo 
minha origem e paixão por este 
segmento, venho buscando há  
muitos anos idealizar formas de 
fortalecer o homem do campo, 
dando-lhe a dignidade que lhe 
é devida, uma vez que se existe 
comida na mesa dos brasileiros 
esta conquista deve-se a estes 
lutadores incansáveis. 

Após dezessete anos de atu-
ação do S.P.A. Saúde, desper-
tou-me o desejo de manifestar 
algumas palavras sobre esta 
conquista de nosso segmento. 
Sabe-se que após a instituição 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) tornou-se 
quase impossível a criação 
de uma operadora de planos 
de saúde no Brasil em face 
das exigências de capital para 
implantação e a viabilidade 
para operacionalização. Somos 
singulares neste segmento, 
temos causados interesses aos 
mais diversos expectadores, e 
muito nos orgulha uma con-
quista de tal envergadura.

Ao elegermos, no dia 24 de 
abril, nosso Conselho Dire-
tor para os próximos quatro 
anos sentimo-nos envaide-
cidos com a disponibilidade 
demonstrada pelos senhores 
conselheiros eleitos: Carlos 
Roberto de Toledo Ribeiro, 
Dr. João Emydgio Gonçalves, 

Noé Francisco Rodrigues, 
Luiz Fernando Ribeiro, João 
Lobo de Oliveira, Ronaldo 
José Nogueira, Ronan Danilo 
de Rezende, Ralph de Castro 
Junqueira, Ruy Reis Vilela, 
Antônio Rogério Sartori, 
Clesio Vilela Reis, Leonardo 
de Mello Brandão, Nilton 
Lopes, Dagoberto Mariano 
César, Paulo Augusto Galvão 
Lucchesi e Cesomar Passos 
Oliveira,  todos desprovidos de 
interesses pessoais e tomados 
de um único propósito, atuar 
na gestão desta laboriosa insti-
tuição, vislumbrando seu cres-
cimento e perpetuação. 

Aos beneficiários, devemos 
lembrá-los de que participam 
de uma entidade com finali-
dade assistencialista sem fina-
lidade lucrativa e sem propósi-
tos políticos, tendo como único 
objetivo defender a dignidade 
e a integridade do homem do 
campo. Somos classistas nesta 
instituição, nosso cartão de pro-
dutor rural tem valor, somos um 
grupo fechado desta categoria 
regimentada pela ANS, fator 
de relevância por um lado, mas 
pelo outro de grande responsa-
bilidade. Temos que crescer e 
devemos utilizar racionalmente 
os benefícios que nos são dis-
ponibilizados, participando na 
gestão e formando a consciên-
cia de que no S.P.A. Saúde, não 
somos meros consumidores, 
somos titulares e a instituição 
pertence à categoria de produ-
tores rurais regimentada nas 
cooperativas e sindicatos de 
produtores rurais. Finalizando 
em nome dos colaboradores 
do S.P.A. Saúde agradecemos 
a Matusalém Vilela Lemos, 
Breno Pereira de Mesquita e 
Dr. Oswaldo de Paiva Pinto 
Filho, ilustres companheiros 
que nos deram sua colaboração 
por vários anos como conse-
lheiros, encerrando sua gestão 
no último dia 24 de abril.

Mensagem

O rápido crescimento previsto 
para a população idosa em países 
como o Brasil considerando os 
maiores de 60 anos nas próximas 
décadas, indica a necessidade 
de evitarmos os riscos que estão 
dentro de nossa própria casa. 
Segundo estudos divulgados 
pela Revista Pública de Saúde, 
as fraturas (por exemplo: fêmur, 
crânio) lideram a lista das prin-
cipais causas de internação do 
idoso.

Quando jovens, construímos 
nossa casa sem pensar que pode-
remos ter limitações quando che-
garmos na terceira idade (esca-
das, tapete, móveis, ambiente 
com pouca iluminação) se 
tornam verdadeiras armadilhas 
dentro de casa. O idoso tende a 
diminuir a força muscular, levan-
tar menos o pé e o risco de trope-
çar aumenta.

Devemos cuidar do nosso 

idoso e pensar que seremos ele 
amanhã. Seguem abaixo dicas 
simples que podemos avaliar 
em nossa casa e assim auxiliar 
na prevenção de acidentes com 
nossos idosos.

Dicas:

• Ter uma boa iluminação e 
ventilação em todos os cômo-
dos da casa;

• Retirar os tapetes;
• Instalar corrimãos dentro 

e fora do boxe no banheiro;
• Tirar móveis que impe-

çam a abertura de portas ou a 
passagem em corredores;

• Colocar anti derrapantes 
nas escadas;

Lembre-se: segurança é a 
melhor decoração de sua casa.

Evite as armadilhas da
Terceira Idade
Cristina Aparecida Pinto

Cristina Aparecida Pinto
Assistente social do S.P.A. Saúde.Palavras

Hildo Grassi

Carlos Roberto de Toledo Ribeiro
Presidente do Conselho Diretor do S.P.A. Saúde.
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Colaboradores e 
representantes de 
associadas do  
S.P.A. Saúde 
durante 
treinamento 
realizado em São 

Paulo.

No último dia 24 de 
abril, o Sistema Paulista 
de Assistência realizou a 
Assembléia Geral Ordi-
nária no Hotel Central 
Towers, em São Paulo, 
com a presença de repre-
sentantes legais das Asso-
ciadas, Conselho Diretor, 
Conselho Fiscal, Superin-
tendência e demais pre-
sentes.  A reunião colocou 
em votação vários assun-
tos, como a aprovação das 
contas de 2008 e a apresen-
tação de novas entidades, 
que, admitidas, elevaram 
para 51 o número de asso-
ciadas. Também previstas 
na pauta da Assembléia, 
ocorreram as eleições dos 
conselhos Diretor e Fiscal 
para a próxima gestão de 
quatro anos.

Ficou também decidido 
na Assembléia a amplia-
ção do quadro do Conse-
lho Diretor de cinco para 
sete membros, e desta 
forma, sete conselheiros 
e três suplentes foram 
eleitos para o próximo 
mandato (veja como ficou 
a composição dos con-
selhos nos artigos inter-
nos) – o presidente Carlos 
Roberto de Toledo Ribeiro 

foi reeleito.  As eleições 
também aponta-
ram os nomes 
dos novos mem-
bros do Conse-
lho Fiscal, que 
devem escolher 
seu presidente 
em sua primeira 
reunião.

Outros assun-
tos propostos 
levaram a uma 
A s s e m b l é i a 
Ex-traordinária, 
que ocorreu na 
seqüência e que 
fez importan-
tes alterações 
no Estatuto: a 
partir de agora, 
a sigla S.P.A. 
deixará de sig-
nificar Sistema 
Paulista de 
Assistência – 
denominação 
que dava a falsa 
impressão de 
que a cober-
tura dos nossos 
planos de saúde eram 
restritos ao estado de São 
Paulo. A nova denomi-
nação passa a ser  S.P.A. 
Saúde – Sistema de Pro-
moção Assistencial. 

Painel

melhoram a qualidade de 
vida para aqueles que já 
apresentam patologias crô-
nicas.

Adquirimos com nosso 
programa a credibilidade 
da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
e o reconhecimento de 
um trabalho desenvolvido 
com o objetivo de levar o 
público alvo ao protago-
nismo social. 

O que isso significa? 
Significa que 
você, quando 
participante do 
nosso programa 
de saúde, atua 
de forma deci-
sória e co-res-
ponsável pelos 
ganhos obtidos 
em seu trata-
mento. Signi-
fica que partici-
pará da escolha 
do médico que 
fará o seu aten-
dimento, rece-

berá orientações sobre qual 
atividade melhor atende a 
sua necessidade, terá diá-
logo franco e aberto com 
sua equipe de atendimento 
e, por fim, adquirirá infor-
mação e resultados em 
saúde nunca antes obtidos.

Mas tudo isso depende 
de você e da sua deci-
são: usufruir ou não desse 
programa especialmente 
criado para atender as suas 
necessidades.

Procure nossa represen-
tante na sede da sua asso-
ciada. 

Invista na sua saúde e de 
sua família!

O S.P.A. Saúde não mede 
esforços para ofertar aos 
seus beneficiários o melhor 
atendimento possível, atra-
vés de uma ampla rede de 
prestadores de serviços 
médicos e do seu quadro de 
colaboradores (funcioná-
rios e representantes).

Para que alcancemos o 
conceito de qualidade total 
no atendimento a você, 
nosso beneficiário e prin-
cipal fonte de motivação, 
desenvolvemos e 
implantamos nas 
cidades onde se 
encontram nossas 
associadas o Pro-
grama de Pro-
moção da Saúde 
e Prevenção de 
Riscos e Doenças.

Assim, convi-
damos todos os 
nossos beneficiá-
rios a procurar sua 
associada (coope-
rativa, sindicato, 
associação) atra-
vés da qual aderiu ao nosso 
plano de saúde para agendar 
uma entrevista com a enfer-
magem ou serviço social.

Nessa entrevista, além 
de aferir sua pressão arte-
rial, mensurar sua glicemia 
capilar (teste do Diabetes) e 
calcular sua massa corpó-
rea, apresentaremos todas 
as atividades realizadas 
através do programa (tipos 
de consultas, exames, tera-
pias, etc) que trazem uma 
infinidade de benefícios 
para a saúde.

Temos um programa de 
saúde nunca antes visto no 
mercado: para o atendi-
mento a saúde do homem 
do campo e de seus fami-
liares criamos ações que 
previnem doenças e que  

Elisângela Gomes Dellicolli
Assistente Social do  S.P.A. Saúde.

Elisângela Gomes Dellicolli

O que é Inf luenza A
(H1N1) - Gripe Suína

Coluna Médica

também está incluso nesta 
definição

Nestes casos suspeitos 
devem-se colher exames: 
swab (coleta de muco, 
com uma espécie de coto-
nete) de orofaringe e nari-
nas assim como amostras 
de sangue.

Não há vacina para tra-
tamento desta doença, 
a vacina contra a gripe 
humana não protege da 
gripe suína.

O tratamento é reali-
zado nos casos suspeitos, 
preferencialmente dentro 
de 48 horas do início dos 
sintomas, com um antivi-
ral de nome Oseltamivir 
(Tamiflu) por via oral e or 
cinco dias. 

Esse medicamento está 
disponível na rede pública 
apenas por recomendação 
médica para evitar auto-
medicação.

A gripe suína é uma 
pandemia por tratar-se de 
doença que acomete vários 
países em vários continen-
tes e a população não está 
imunizada.

Apesar desta gripe ser 
de fácil difusão parece 
que a sua virulência não é 
significativa em razão do 
número de mortes, quando 
em relação ao número de 
casos suspeitos, ser baixa.

Assim mesmo devemos 
adotar medidas preventi-
vas, como: evitar contato 
direto com pessoas gripa-
das, cobrir a boca e o nariz 
com um pedaço de lenço 
ao tossir ou espirrar e lavar 
as mãos freqüentemente.

A gripe suína é uma 
doença respiratória aguda 
causada pelo vírus A 
(H1N1) que normalmente 
causa surtos de gripe entre 
os suínos. Este novo sub-
tipo do vírus influenza se 
formou dentro do orga-
nismo do porco sofrendo 
mutação contínua, pois o 
porco possui nas vias res-
piratórias receptores sen-
síveis aos vírus suínos, 
humanos e aviários. Por 
este motivo favorece o 
aparecimento de novos 
tipos híbridos, que são uma 
novidade para o organismo 
humano.

É transmitido de pessoa 
a pessoa principalmente 
por meio de tosse ou 
espirro e de contato com 
secreções respiratórias de 
pessoas infectadas.

Os sintomas podem ini-
ciar-se no período de três a 
sete dias após o contato e a 
transmissão ocorre princi-
palmente em locais fecha-
dos.

Não há registro de trans-
missão deste novo subtipo 
de influenza por meio de 
ingestão de carne de porco. 
O vírus não resiste às altas 
temperaturas (70°C) em 
que os alimentos são cozi-
dos ou assados.

A organização mundial 
de saúde define como caso 
suspeito aquele em que o 
indivíduo apresenta febre 
alta repentina (maior que 
38ºC) e tosse acompanhada 
de dor de cabeça, dores 
musculares e nas articula-
ções e ter apresentado esses 
sintomas até 10 dias após 
sair de países com casos 
confirmados. Contato pró-
ximo com casos confirma-
dos nos últimos 10 dias 

Dr. Ademar Baptista de 
Andrade e Silva
Médico auditor do  S.P.A. Saúde.

Dr. Ademar Baptista de Andrade e Silva

“Temos um 
programa de 

saúde nunca antes 
visto no mercado: 

com ações que 
previnem doenças 
e que  melhoram 
a qualidade de 

vida para aqueles 
que já apresentam 

patologias 
crônicas”

Atendimento
com qualidade total

Entenda o que é e como tratar a temida gripe suína
Página 4

Treinamento
No mesmo local, nos 

dias 22 e 23 de abril, foi 
realizado o treinamento 
“Crescer com responsabi-

lidade compartilhada”, que 
aconteceu com a presença 
de representantes e cola-
boradores da maioria das 
associadas. 
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A saúde do produtor rural em primeiro lugar.
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Colaboradores e 
representantes de 
associadas do  
S.P.A. Saúde 
durante 
treinamento 
realizado em São 

Paulo.

No último dia 24 de 
abril, o Sistema Paulista 
de Assistência realizou a 
Assembléia Geral Ordi-
nária no Hotel Central 
Towers, em São Paulo, 
com a presença de repre-
sentantes legais das Asso-
ciadas, Conselho Diretor, 
Conselho Fiscal, Superin-
tendência e demais pre-
sentes.  A reunião colocou 
em votação vários assun-
tos, como a aprovação das 
contas de 2008 e a apresen-
tação de novas entidades, 
que, admitidas, elevaram 
para 51 o número de asso-
ciadas. Também previstas 
na pauta da Assembléia, 
ocorreram as eleições dos 
conselhos Diretor e Fiscal 
para a próxima gestão de 
quatro anos.

Ficou também decidido 
na Assembléia a amplia-
ção do quadro do Conse-
lho Diretor de cinco para 
sete membros, e desta 
forma, sete conselheiros 
e três suplentes foram 
eleitos para o próximo 
mandato (veja como ficou 
a composição dos con-
selhos nos artigos inter-
nos) – o presidente Carlos 
Roberto de Toledo Ribeiro 

foi reeleito.  As eleições 
também aponta-
ram os nomes 
dos novos mem-
bros do Conse-
lho Fiscal, que 
devem escolher 
seu presidente 
em sua primeira 
reunião.

Outros assun-
tos propostos 
levaram a uma 
A s s e m b l é i a 
Ex-traordinária, 
que ocorreu na 
seqüência e que 
fez importan-
tes alterações 
no Estatuto: a 
partir de agora, 
a sigla S.P.A. 
deixará de sig-
nificar Sistema 
Paulista de 
Assistência – 
denominação 
que dava a falsa 
impressão de 
que a cober-
tura dos nossos 
planos de saúde eram 
restritos ao estado de São 
Paulo. A nova denomi-
nação passa a ser  S.P.A. 
Saúde – Sistema de Pro-
moção Assistencial. 

Painel

melhoram a qualidade de 
vida para aqueles que já 
apresentam patologias crô-
nicas.

Adquirimos com nosso 
programa a credibilidade 
da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
e o reconhecimento de 
um trabalho desenvolvido 
com o objetivo de levar o 
público alvo ao protago-
nismo social. 

O que isso significa? 
Significa que 
você, quando 
participante do 
nosso programa 
de saúde, atua 
de forma deci-
sória e co-res-
ponsável pelos 
ganhos obtidos 
em seu trata-
mento. Signi-
fica que partici-
pará da escolha 
do médico que 
fará o seu aten-
dimento, rece-

berá orientações sobre qual 
atividade melhor atende a 
sua necessidade, terá diá-
logo franco e aberto com 
sua equipe de atendimento 
e, por fim, adquirirá infor-
mação e resultados em 
saúde nunca antes obtidos.

Mas tudo isso depende 
de você e da sua deci-
são: usufruir ou não desse 
programa especialmente 
criado para atender as suas 
necessidades.

Procure nossa represen-
tante na sede da sua asso-
ciada. 

Invista na sua saúde e de 
sua família!

O S.P.A. Saúde não mede 
esforços para ofertar aos 
seus beneficiários o melhor 
atendimento possível, atra-
vés de uma ampla rede de 
prestadores de serviços 
médicos e do seu quadro de 
colaboradores (funcioná-
rios e representantes).

Para que alcancemos o 
conceito de qualidade total 
no atendimento a você, 
nosso beneficiário e prin-
cipal fonte de motivação, 
desenvolvemos e 
implantamos nas 
cidades onde se 
encontram nossas 
associadas o Pro-
grama de Pro-
moção da Saúde 
e Prevenção de 
Riscos e Doenças.

Assim, convi-
damos todos os 
nossos beneficiá-
rios a procurar sua 
associada (coope-
rativa, sindicato, 
associação) atra-
vés da qual aderiu ao nosso 
plano de saúde para agendar 
uma entrevista com a enfer-
magem ou serviço social.

Nessa entrevista, além 
de aferir sua pressão arte-
rial, mensurar sua glicemia 
capilar (teste do Diabetes) e 
calcular sua massa corpó-
rea, apresentaremos todas 
as atividades realizadas 
através do programa (tipos 
de consultas, exames, tera-
pias, etc) que trazem uma 
infinidade de benefícios 
para a saúde.

Temos um programa de 
saúde nunca antes visto no 
mercado: para o atendi-
mento a saúde do homem 
do campo e de seus fami-
liares criamos ações que 
previnem doenças e que  

Elisângela Gomes Dellicolli
Assistente Social do  S.P.A. Saúde.

Elisângela Gomes Dellicolli

O que é Inf luenza A
(H1N1) - Gripe Suína

Coluna Médica

também está incluso nesta 
definição

Nestes casos suspeitos 
devem-se colher exames: 
swab (coleta de muco, 
com uma espécie de coto-
nete) de orofaringe e nari-
nas assim como amostras 
de sangue.

Não há vacina para tra-
tamento desta doença, 
a vacina contra a gripe 
humana não protege da 
gripe suína.

O tratamento é reali-
zado nos casos suspeitos, 
preferencialmente dentro 
de 48 horas do início dos 
sintomas, com um antivi-
ral de nome Oseltamivir 
(Tamiflu) por via oral e or 
cinco dias. 

Esse medicamento está 
disponível na rede pública 
apenas por recomendação 
médica para evitar auto-
medicação.

A gripe suína é uma 
pandemia por tratar-se de 
doença que acomete vários 
países em vários continen-
tes e a população não está 
imunizada.

Apesar desta gripe ser 
de fácil difusão parece 
que a sua virulência não é 
significativa em razão do 
número de mortes, quando 
em relação ao número de 
casos suspeitos, ser baixa.

Assim mesmo devemos 
adotar medidas preventi-
vas, como: evitar contato 
direto com pessoas gripa-
das, cobrir a boca e o nariz 
com um pedaço de lenço 
ao tossir ou espirrar e lavar 
as mãos freqüentemente.

A gripe suína é uma 
doença respiratória aguda 
causada pelo vírus A 
(H1N1) que normalmente 
causa surtos de gripe entre 
os suínos. Este novo sub-
tipo do vírus influenza se 
formou dentro do orga-
nismo do porco sofrendo 
mutação contínua, pois o 
porco possui nas vias res-
piratórias receptores sen-
síveis aos vírus suínos, 
humanos e aviários. Por 
este motivo favorece o 
aparecimento de novos 
tipos híbridos, que são uma 
novidade para o organismo 
humano.

É transmitido de pessoa 
a pessoa principalmente 
por meio de tosse ou 
espirro e de contato com 
secreções respiratórias de 
pessoas infectadas.

Os sintomas podem ini-
ciar-se no período de três a 
sete dias após o contato e a 
transmissão ocorre princi-
palmente em locais fecha-
dos.

Não há registro de trans-
missão deste novo subtipo 
de influenza por meio de 
ingestão de carne de porco. 
O vírus não resiste às altas 
temperaturas (70°C) em 
que os alimentos são cozi-
dos ou assados.

A organização mundial 
de saúde define como caso 
suspeito aquele em que o 
indivíduo apresenta febre 
alta repentina (maior que 
38ºC) e tosse acompanhada 
de dor de cabeça, dores 
musculares e nas articula-
ções e ter apresentado esses 
sintomas até 10 dias após 
sair de países com casos 
confirmados. Contato pró-
ximo com casos confirma-
dos nos últimos 10 dias 

Dr. Ademar Baptista de 
Andrade e Silva
Médico auditor do  S.P.A. Saúde.

Dr. Ademar Baptista de Andrade e Silva

“Temos um 
programa de 

saúde nunca antes 
visto no mercado: 

com ações que 
previnem doenças 
e que  melhoram 
a qualidade de 

vida para aqueles 
que já apresentam 

patologias 
crônicas”

Atendimento
com qualidade total

Entenda o que é e como tratar a temida gripe suína
Página 4

Treinamento
No mesmo local, nos 

dias 22 e 23 de abril, foi 
realizado o treinamento 
“Crescer com responsabi-

lidade compartilhada”, que 
aconteceu com a presença 
de representantes e cola-
boradores da maioria das 
associadas. 
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A saúde do produtor rural em primeiro lugar.


