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Notas

A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) prorrogou até o dia 30 de outubro a 
consulta pública sobre a cobertura mínima 
obrigatória para os planos de saúde. Entre 
os 43 novos procedimentos médicos e 16 
odontológicos propostos pelo órgão estão a 
inclusão de exames de detecção precoce de 
tumores e metástase (pet-scan oncológico), 
transplantes de medula entre doadores 
vivos, próteses dentárias (coroas ou blocos) 
e a ampliação do número de consultas com 
psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e 
terapeutas ocupacionais. 

A consulta pública foi aberta no dia 
8 de setembro e estava prevista para ser 
encerrada 30 dias depois, mas a ANS decidiu 
prorrogá-la até o fim do mês. Qualquer 
pessoa - de consumidores a profissionais da 
área de saúde, passando por representantes 
de operadoras - pode participar da consulta, 
que está disponível no site www.ans.gov.
br. O novo rol de procedimentos deve ser 
publicado no Diário Oficial até janeiro. A 
previsão é que ele vigore a partir de abril.

Fonte: O Estado de S. Paulo

ANS prorroga debate sobre 
cobertura de planos de saúde

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

Em 1992, quando o S.P.A. Saúde foi 
criado, tínhamos em mente um sistema 
que viesse ao encontro de nossos anseios: 
cuidasse de nossa saúde, prevenisse nossas 
doenças, tivesse uma rede credenciada que 
atendesse nossas necessidades, constituísse 
parcerias, fosse sólido, responsável, cum-
prisse as obrigações legais, se enquadrasse 
dentro das exigências das entidades regula-
doras, enfim, que pudesse atender e repre-
sentar prudente e plenamente a classe dos 
produtores rurais. 

Com muita luta, competência e respon-
sabilidade, conseguimos organizar uma 
excelente rede credenciada, com concei-
tuados médicos, laboratórios, clínicas, e 
contar com os melhores hospitais do país, 
tanto nas capitais paulista e mineira, como 
no interior destes estados, nos quais nós atu-
amos. Desde o início fizemos uma impor-
tante parceria com o sistema Unimed, vito-
riosa entidade, cooperativa de médicos que 
como a nossa, tão bem representa a classe. 
Interessante nessa parceria que as coopera-
tivas e produtores rurais que constituem o 
S.P.A. Saúde oferecem a seus cooperados 
e familiares o direito de serem atendidos 
pelos médicos que também são cooperados 
do sistema Unimed. Necessário esclarecer 
que, não fosse pelo S.P.A. Saúde, que é um 
seguimento das cooperativas de produtores 
rurais, muitas famílias não conseguiriam 
ter este importante atendimento e estariam 
sendo atendidas pelo SUS - Sistema Único 
de Saúde. Graças ao desempenho do Sis-
tema de Promoção Assistencial, ganham os 
cooperados médicos pelo trabalho, ganham 
os cooperados produtores rurais e seus fami-
liares pelo atendimento e ganha também 
o poder público. Durante esses dezessete 
anos, sempre estivemos atentos em cum-

prir nossas responsabilidades, constituímos 
nossas reservas técnicas e sempre cumpri-
mos nossas obrigações de atendimento pre-
conizadas pela Agência Nacional da Saúde 
Suplementar (ANS), aliás, oferecemos 
atendimentos muito além daqueles que nos 
são exigidos pela ANS. Afinal somos uma 
autogestão sem finalidade lucrativa, nossos 
conselheiros não são remunerados, o ide-
alismo de cada um faz com que os bene-
fícios sejam sentidos de forma significante 
no valor da mensalidade.

Não gostaríamos que esse ideal se res-
tringisse somente estados de São Paulo e 
Minas Gerais, já estamos iniciando ati-
vidades no Espírito Santo, recentemente, 
visitamos entidades representativas no 
Paraná, em Curitiba, no Rio Grande do Sul, 
em Porto Alegre e também entidades do 
Distrito Federal em Brasília, nossa meta é 
levar nossos planos ao maior número pos-
sível de entidades representativas de pro-
dutores rurais para que todos possam se 
beneficiar dos atendimentos que somente o 
S.P.A. Saúde – Sistema de Promoção Assis-
tencial, com a experiência de tantos anos 
de existência pode oferecer. E que tem a 
esperança de ser adotado por todas as enti-
dades que representam a classe, como o 
plano de saúde do produtor rural brasileiro. 
Queremos ser o que idealizamos e pen-
samos no início de nossa existência e até 
onde podemos chegar com essa tão impor-
tante organização que tem um só objetivo, 
atender e representar os produtores rurais e 
seus familiares que alavanca o crescimento 
dessa grande nação chamada Brasil.

Somos o que pensamos
Palavras

Hildo Grassi

Depoimento

Tranquilidade, segurança e bem estar
Antonio Dias Cunali

Através deste, depois de ter pas-
sado por momentos críticos, com uma 
cirurgia de risco a ser feita, mas com 
sucesso, graças a Deus, venho agrade-
cer todo amparo e assistência que me 
foram dispensados. O S.P.A. Saúde 
proporciona tranquilidade, segurança 
e bem estar a todos os seus segurados.

Tenho que ressaltar também a exce-
lência da equipe médica e do atendi-
mento hospitalar que o S.P.A. Saúde 
coloca à disposição de seu cliente. Um 
agradecimento especial à Juçara, nossa 

secretária do S.P.A. Saúde em Mococa, 
que tomou todas es providências para 
que a cirurgia e os todos os apare-
lhos requisitados pela equipe médica 
fossem liberados rapidamente.

Obrigado a todos que me proporcio-
naram tanta assistência, o que me fez 
acreditar muito no êxito da cirurgia.

Antonio Dias Cunali
Associado do S.P.A. Saúde por meio da Coo-
perativa dos Produtores de Leite da Região de 
Mococa/SP.

Pesquisas mundiais apontam que 40% 
das pessoas não lavam as mãos depois de 
ir ao banheiro. Índices sobre o assunto são 
ratificados com novas pesquisas a cada 
ano, como a publicada em setembro, que 
apontou que apenas 17% de estudantes de 
uma universidade canadense seguiam as 
recomendações de lavar as mãos.

Por isso, não é exagero lembrar os 
procedimentos corretos de higienização 
das mãos, tão importante em tempos da 
gripe tipo A, vírus H1N1 (a famosa gripe 
suína). Neste dia 15, comemora-se pelo 
segundo ano o Dia Mundial de Lavagem das 
Mãos, iniciativa do Unicef, organizações 
não-governamentais ligadas à saúde e de 
empresas privadas.

Fonte: saude.terra.com.br

Lavar as mãos evita 50%
das mortes por diarreia



S.P.A. Saúde     (0xx11) 3146-3131       Visite nosso site: www.spasaude.org.br

Informativo S.P.A. Saúde Página 3

Cuidados com as autogestões
Reginaldo Balbino Pereira

Informação

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

Em face aos seguintes itens:
Envelhecimento da 1. 
população
Inovações tecnológicas 2. 
Redução das taxas de 3. 
fertilidade 
Ampliação de direitos 4. 
Foco no atendimento da 5. 
demanda e não nos cui-
dados

Um passo importante que 
estamos desenvolvendo é a 
atuação de um atendimento na 
modalidade de uma ouvidoria 
para acolher a demanda dos 
usuários, dos prestadores e dos 
demais envolvidos na operação, 
com o objetivo de mediar con-
flitos e atenuar as reclamações 
de todos os lados por intermé-
dio de nosso departamento de 
assistência social.

Assim, ao invés de adminis-
trarmos o benefício-saúde (ou 
pagar tratamentos) e tentar con-
trolar seus custos, pretendemos 
fornecer informações de saúde, 
apoiando e aconselhando bene-
ficiários, médicos e prestado-
res, com:  

Minimização da buro-• 
cracia 
Simplificação adminis-• 
trativa
Aumento da confiança • 
recíproca
Satisfação do usuário• 

Preocupação com a qua-• 
lidade de vida 

Por fim, a organização da 
carteira por grupos diagnósti-
cos ou por condições de saúde 
semelhantes, empreitadas que 
tem demandado à institui-
ção investimentos em equi-
pamentos e treinamentos aos 
colaboradores para poderem 
participar deste contexto que 
permitirá uma dedicação inte-
gral e homogênea por parte dos 
gestores e dos profissionais de 
saúde. Com operações em geral 
estruturadas nas áreas adminis-
trativo-financeiras e de atendi-
mento-cadastro e quase nada 
na atenção ao cuidado, onde 
deveriam prevalecer os progra-
mas de prevenção e de geren-
ciamento de doenças, as auto-
gestões tradicionais poderão 
se tornar inviáveis com o cres-
cente aumento de custos pelas 
razões que todos conhecemos. 
O S.P.A.  Saúde se antecipando 
está investindo em programas 
para gerenciamento da saúde 
dos beneficiários no qual será 
possível pelo registro eletrô-
nico de todos os procedimentos 
realizados pelos prestadores de 
serviços médico-hospitalares 
direcionamento do beneficiário 
para a resolutividade e a preven-
ção de sinistros em sua saúde. 

Os gestores, os colaboradores, 
os integrantes das associadas 
e os beneficiários devem ter a 
consciência de que a assistên-
cia médica será menos dolo-
rosa e viável economicamente 
se todos participarem dos pro-
gramas de promoção a saúde e 
prevenção de riscos de doenças. 
Atualmente toda nova adesão 
automaticamente gera uma 
inscrição no programa de pro-
moção de saúde e prevenção de 
riscos de doenças. É importante 
que os integrantes das associa-
das se esforcem e nos ajudem 
no convencimento dos benefici-
ários quando forem convocados 
para participar dos eventos rela-
cionados à promoção a saúde e 
prevenção de riscos de doenças.  
As ações proposta acima com-
patibilizam o custo assistencial 
com as condições econômicas 
financeiras do setor dos produ-
tores rurais. Por décadas temos 
demonstrado nossa perseve-
rança, somos os produtores de 
alimentos para nação, devemos 
evoluir e mantermos perseve-
rantes também no cuidado de 
nossa saúde cuidando como 
titulares do S.P.A.  Saúde.

Nos dias 29 e 30 de setem-
bro, os superintendentes do 
S.P.A Saúde, Reginaldo Balbino 
Pereira e Hildo Grassi, estive-
ram no estado do Espírito Santo, 
acompanhados do Dr. José Luis 
Toro, consultor jurídico, onde se 
reuniram com Carlos Lugon e 
Alexandre Viana, integrantes da 
Gestão Integrada de Negócios, 
GEINNG, empresa responsável 
pela gestão do S.P.A Saúde no 
Espírito Santo. Lá também esti-
veram com Altanor Lobo Diniz, 
secretário executivo da Federa-
ção da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Espírito Santo (FAES), 
para desenvolvimento do projeto 
de parceria com aquela entidade, 
que solicitou uma data para 
encontro com os sindicatos fede-
rados. 

Os representantes do S.P.A 
Saúde e da GEINNG participa-
ram também de um evento de 
grande importância do segmento 
de saúde do Espírito Santo no 
Hospital Clínica dos Acidenta-
dos (veja foto), onde estiveram 
com o promotor público Saint 
Clair do Nascimento Junior, vice 
governador Ricardo Ferraco, 
secretário da Saúde Anselmo 
Toze, direção do Hospital Silvio 
Pavam e Maria do Rosário Che-
quer Soares, dentre outros. Ainda 
se reuniram com Antonina Sily 
Vargas Zardo, superintendente da 
BANESCAIXA, além de conhe-
cer hospitais como Vila Velha e 
Praia do Canto, instituições de 
alta resolutividade que pronta-
mente se propõem estabelecerem 
parceria para atendimento dos 
beneficiários do S.P.A. Saúde que 
logo serão inscritos no Estado. 

Ainda no mês de outubro a 
superintendência deverá voltar ao 
Espírito Santo para participar de 
eventos na Cooperativa Agrope-
cuária Centro Serrana (COOPE-
AVI), localizada no município de 
Santa Maria de Jetibá, para apre-
sentar os serviços do S.P.A Saúde 
em prol do homem do campo.

Da direita para esquerda: o presidente 
do Instituto CAV, Jansen Cuzuol Ribeiro, 
o vice-governador do Espírito Santo 
Ricardo Ferraço, o secretário estadual 
de Saúde, Anselmo Tozi, o secretário 
municipal de Saúde de Vitória, Luiz 
Carlos Rebrim, a deputada estadual Luzia 
Toledo,  o promotor de Justiça, Saint Clair 
do Nascimento Junior, o secretário de 
Ciência e Tecnologia, Paulo Foleto e o 
diretor geral da Clínica de Acidentados, 
Silvio Pavam.

A diretoria da 
CACRETUPI 

recebeu o  gerente 
médico do S.P.A. 

Saúde, Dr. Wilson 
Scarpioni Grassi, 

para dar início aos 
eventos do Programa 

de Prevenção

O S.P.A. Saúde foi rece-
bido pela diretoria da Coope-
rativa Agrária e de Cafeiculto-
res da Região de Tupi Paulista 
(CACRETUPI) para formalizar 
o marco inicial da implantação e 
desenvolvimento do Programa de 
Promoção a Saúde e Prevenção 
de Risco de Doenças da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). O presidente da entidade, 
Edson Tiuso e o gerente finan-
ceiro, Euquério Molina, coloca-

ram à disposição o grêmio recre-
ativo para que as ações fossem 
realizadas. Durante a ocasião 
ocorreram palestras sobre hiper-
tensão, Diabete Mellitus, avalia-
ção do índice de massa corporal, 
aferição da pressão arterial e gli-
cemia capilar (teste do diabetes), 
para inclusão no Programa de 
Promoção a Saúde e Prevenção 
de Risco de Doenças dos benefi-
ciários contatados previamente e 
que se interessaram. 

Programa de Prevenção tem 
início em Tupi Paulista

S.P.A. Saúde leva seus 
planos ao Espírito Santo
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Especial

Sensibilidade à luz e • 
a impressão constante 
de que a iluminação 
não está boa.

Como a Catarata pode 
ser tratada?

Nos estágios iniciais • 
a visão pode melhorar 
com a troca do grau 
dos óculos, mas a cata-
rata continua a evoluir 
gradativamente;
O controle de doen-• 
ças sistêmicas como a 
Diabetes pode ajudar 
a reduzir a velocidade 
de progressão da cata-
rata;
A remoção cirúrgica • 
do cristalino “emba-
çado” e a sua substi-
tuição por uma lente 
intraocular artificial 
é o tratamento defini-
tivo para a catarata.

Quando devo fazer a 
cirurgia?

É um erro esperar 
estar praticamente cego 
ou com a visão muito 
ruim para operar. Espe-
rar que a catarata “ama-
dureça” antes de operar 
só aumenta a dificuldade 
técnica da cirurgia e os 
riscos de complicações. 
Portanto, a cirurgia está 
indicada sempre que as 
cataratas causem sufi-
ciente queda na quali-
dade da sua visão a ponto 
de interferir nas suas ati-
vidades diárias, como ler 
o jornal ou dirigir à noite. 
Apenas o seu médico, 
através de exames que 
quantifiquem e mostrem 
a qualidade da sua visão 
(sensibilidade ao con-
traste) e você mesmo é 
quem podem decidir se já 
está na hora de operar.

A Catarata é a maior 
causa de piora da visão 
em adultos com mais de 
55 anos. Na maior parte 
das pessoas, a catarata é 
o resultado do processo 
normal de envelheci-
mento, porém trauma 
ocular, alguns medica-
mentos e doenças como 
diabetes e alcoolismo 
também estão relaciona-
dos a formação de cata-
ratas.

A Catarata é uma 
degradação da qualidade 
óptica do cristalino atra-
vés de sua opacificação 
ou alteração de sua cor.

Por que desenvolvemos 
Catarata?

Processo de envelhe-• 
cimento natural.
Acontece precoce-• 
mente em pacientes 
com Diabetes.
Uso prolongado de • 
medicamentos corti-
cóides.
Devido à inflamação • 
crônica do olho.
Etiologia congênita ou • 
do desenvolvimento.
Secundária a trauma.• 

Quais os sintomas da 
Catarata?

Visão borrada ou • 
embaçada;
Pouca visão noturna;• 
Ofuscamento e halos • 
em volta da luz;
As cores parecem • 
menos vivas;
Dupla ou múltipla • 
visão (esse sintoma 
aparece sempre que a 
catarata aumenta);
Dificuldade em ler • 
letras pequenas;
Freqüente mudança • 
em seus óculos ou 
lentes de contato;
Esforço visual e dores • 
de cabeça;

Instituto de Olhos Reynaldo Rezende

Quais as causas 
das dores nos ombros?

Coluna Médica

ombro. A lesão do tendão também 
pode ser ocasionada por um trauma 
agudo sobre o ombro, provocando 
dor e limitação dos movimentos.  A 
dor à noite é uma das característi-
cas desta doença.  Às vezes o uso 
excessivo do ombro leva à infla-
mação da  bursa, o que é conhecido 
como bursite. Bursas são tecidos 
elásticos localizadas ao redor das 
articulações com o objetivo de 
diminuir o impacto causado pelos 
movimentos.  

Traumas/instabilidade: Quando 
os ossos da articulação do ombro, 
por trauma ou quando são forçados 
ao extremo, movimentam-se além 
da sua posição normal, podem 
“sair fora” da sua localização ana-
tômica. Tal condição é denominada 
luxação. As causas de luxação 
podem ser traumáticas ou não. A 
instabilidade do ombro pode levar 
a episódios repetitivos de luxação, 
às vezes até com simples movi-
mentos do braço. Quando o ombro 
“sai do lugar” com freqüência pode 
haver indicação de cirurgia para se 
solucionar o problema. Diversos 
deslocamentos do ombro podem 
levar a lesão completa ou parcial 
dos tendões do ombro.  

Artrites: Ombro doloroso 
também pode ter como causa artri-
tes, que é um desgaste da articula-
ção por causas degenerativas, infla-
matórias ou por pequenos traumas 
de repetição (overuse = excesso de 
uso), provocando dor, inchaço e 
endurecimento do ombro.  O tra-
tamento envolve uma modificação 
das atividades (trabalho, esporte) e 
fisioterapia na tentativa de melho-
rar a força do ombro e sua flexibi-
lidade. 

Tratamento: Certos problemas, 
como luxação do ombro de origem 
traumática e recidivante ou lesão 
do manguito rotador podem neces-
sitar de cirurgia. A história e um 
bom exame do paciente são essen-
ciais para se descobrir a verdadeira 
causa de dor no ombro e orientar 
o tratamento adequado, evitando 
desta forma exames e procedimen-
tos desnecessários. Cirurgia pode 
ser necessária em certos casos, 
entretanto 90% dos pacientes que 
têm ombro doloroso, diagnostica-
dos e tratados corretamente, res-
pondem bem com medidas tera-
pêuticas não cirúrgicas (medica-
mentos, fisioterapia e acupuntura).

Dentre as doenças mais fre-
qüentes atendidas no consultório 
do ortopedista, as queixas referen-
tes ao ombro, só perdem para as da 
região da coluna.

O que é denominado de ombro 
é na realidade um conjunto de arti-
culações com tendões e músculos, 
que proporcionam o maior grau 
de movimento do corpo. Mas essa 
grande mobilidade tem sua conse-
qüência: aumento da instabilidade 
da articulação e choques entre 
ossos que levam a compressão de 
tecidos moles (tendões e múscu-
los) originando dores. A dor pode 
ser temporária, passageira e desa-
parecer em curto espaço de tempo 
ou pode continuar, interferindo na 
vida diária (até para os simples atos 
de pentear os cabelos, vestir-se, 
colocar roupa no varal) e, necessi-
tando nestes casos de diagnóstico 
exato e tratamento. 

As causas
Lesões de nervos, tumores, 

infecção, reumatismos, problemas 
cardíacos e pulmonares, além de 
dores no abdome devem ser sempre 
lembrados, pois muitas vezes irra-
diam-se para o ombro.

A dor é geralmente o principal 
motivo que traz o paciente à con-
sulta; suas características deverão 
ser corretamente pesquisadas : 
início, localização, tipo de irra-
diação (geralmente para o braço), 
intensidade e horário do seu apa-
recimento (dor diurna/noturna). A 
maioria dos problemas do ombro 
envolvem mais os tecidos moles, 
ou seja, músculos, ligamentos e 
tendões do que propriamente os 
ossos. A maior parte dos problemas 
se enquadram dentro de três gran-
des categorias :

1. Tendinite/bursite
2. Traumas/instabilidade
3. Artrites
Tendinite/bursite: O tendão é 

um cordão que conecta o músculo 
ao osso. O ombro é movimentado e 
mantido no lugar por, basicamente, 
um conjunto de quatro tendões. 
Este conjunto é denominado man-
guito rotador. 

Tendinite aguda ocorre quando 
há um excesso de uso do tendão, 
por esporte (natação, voleibol, 
tênis, ginástica)  ou trabalhos repe-
titivos com as mãos (digitadores, 
encadernadores, afazeres domésti-
cos, empacotadores).  Já a tendinite 
crônica faz parte do processo de 
envelhecimento própria do tendão 
(e do organismo), que com o passar 
do tempo pode se romper. O uso 
repetitivo e excessivo do ombro, 
através de anos contribui para que 
isso ocorra. Cerca de 25% daqueles 
que chegam a idade de 65 anos têm 
algum grau de lesão de tendão no 

Dr. Marcus Vinicius Batista
Especialista pela Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia, especialista 
pela Sociedade Brasileira de Medicina 
do Esporte, membro titular da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia de Ombro e Coto-
velo e credenciado do  S.P.A. Saúde.

Dr. Marcus Vinicius Batista

O que é a catarata

Instituto de Olhos Reynaldo Rezende
Prestador de serviços do  S.P.A. Saúde.
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 S.P.A. Saúde busca ampliação no RS e DF

Os superintendentes do S.P.A. Saúde,  Hildo Grassi e Reginaldo Balbino Pereira, o superintendente geral da 
CNA, Daniel Kluppel Carrara e Luiz Fernando Ribeiro, membro do Conselho Diretor.

A superintendência do Sis-
tema de Promoção Assistencial 
prossegue em sua meta de levar 
os  planos do  S.P.A Saúde a 
todos os produtores rurais do 
território nacional. Entre os dias 
31 de agosto e 2 de setembro, 
o superintendente geral, Regi-
naldo Balbino Pereira e o supe-
rintendente operacional, Hildo 
Grassi, estiveram reunidos com 
representantes da Federação da 
Agricultura do Estado do Rio 
Grande do Sul (FARSUL), Fede-
ração das Cooperativas Agrope-
cuárias do Rio Grande do Sul 
(FECOAGRO/RS) e União das 
Autogestões, em Porto Alegre.

Os representantes da 
FARSUL, Fernando Pinheiro, 
coordenador  de plataforma de 
operações, da  FECOAGRO/RS, 
Andrei  Souza Silva, assistente 
administrativo e Paulo Roberto 
Nunes dos Santos, superinten-
dente da Unidas Rio Grande 
do Sul mostraram interesse e 
grande receptividade aos planos 
do Sistema de Promoção Assis-
tencial e os superintendentes 
do S.P.A. Saúde conheceram 
as peculiaridades dos pres-
tadores de serviços médico-
hospitalares do Rio Grande do 
Sul para quando as negociações 
evoluírem poderem estabelecer 
estratégias de atuação nos aten-
dimentos dos novos beneficiá-
rios. Nos dias 10 e 11 de setem-
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A saúde do produtor rural em primeiro lugar.

bro, os superintendentes estive-
ram na capital federal, Brasília,  
acompanhados do conselheiro 
Luis Fernando Ribeiro, para 
participar de reuniões na Fede-
ração da Agricultura e Pecuária 
do Distrito Federal. 

Na ocasião,  diversos sindi-
catos federados participaram 
de uma apresentação do S.P.A 
Saúde e demonstraram grande 
interesse em estabelecer par-
cerias.Ainda estiveram reuni-

dos com o gerente regional  da 
Superintendência Unidas Dis-
trito Federal, Geraldo Magela 
Rodrigues, para conhecerem 
melhor os prestadores de ser-
viços médicos hospitalares no 
Distrito Federal.

“No Estado  existem cerca de  
520 mil inscritos em planos de 
saúde na modalidade de auto-
gestão”, considerou o superin-
tedente geral do S.P.A. Saúde, 
Reginaldo Balbino Pereira. 
“Isso  demonstra um segmento 
forte com boa possibilidade 
para formação de uma rede de 
prestadores de serviços médi-
cos hospitalares”, avaliou. No 
dia 11 de setembro, Reginaldo 

Balbino Pereira e Hildo Grassi 
estiveram com o superinten-
dente geral da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do 
Brasil – CNA, Daniel Kluppel 
Carrara que demonstrou inte-
resse em uma parceria com o 
S.P.A. Saúde, assumindo com-
promissos de efetuar estudos 
junto a sua administração para 
em breve agendar novas reuni-
ões. “As abordagens foram pro-
missoras e com grandes possi-
bilidades de êxito”, concluiu 
o superintendente operacional 
do S.P.A. Saúde, Hildo Grassi, 
“Todos os nossos esforços 
agora devem ser para nos pre-
parar para esse crescimento”.
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em Tupi Paulista
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