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O amor faz bem.
Rejuvenesce e dá certo!

No dia 12 de junho, comemora-se o Dia dos Namorados. Independente do apelo comercial 
que marca a data fica um cheiro de amor no ar. 

Mesmo num tempo marcado pelo término de relações que tem culminado em alto índice 
de divórcios no Brasil e no mundo, falamos com uma prova viva de que o amor pode dar 

certo: Casemiro e Maria da Graça.

Eles já comemoraram bodas de ouro. Do 
casamento em 1959 até hoje, muita história se contou. 
E a noiva lembra o simbólico “sim” na pequena capela 
e diz sem cerimônia: “parece que casei há tão pouco 
tempo!”. Com simplicidade e um lar onde criaram dois 
filhos e hoje dois netos, Casemiro Cleber de Almeida, 
78 anos e Maria da Graça de Almeida, 76, namoram 
desde quando eram menores de idade, ele tinha 16, 
ela 14.

Casemiro saiu de Conceição da Aparecida, no sul 
de Minas Gerais para trabalhar em São Paulo. Quando 
ela se formou como professora, voltou, casou e levou 
Maria da Graça para a cidade grande. Com a 
aposentadoria, os dois retornaram à cidade natal e lá 
vivem, num clima de absoluta tranqüilidade, 
prestando trabalhos voluntários em instituições 
beneficentes.

Qual o segredo de um casamento feliz? A mulher diz 
que o amor rejuvenesce e tem tudo pra dar certo. 
”Não existe uma receita, uma regra pronta. O amor 
perdurou todos esses anos porque soubemos 
contornar juntos os problemas com paciência e 
dedicação”. Discretamente seu Casemiro confessa: 
“Quando ela fica brava, saio de perto e logo passa. 

   Como nasceu o Dia dos Namorados

Conta a história que a data remonta à vida de São Valentim. Na Idade Média, ele lutou contra as ordens do 
imperador romano Cláudio II, que havia proibido o casamento durante as guerras porque acreditava que os 
solteiros eram melhores combatentes. São Valentim, contrariando o imperador, continuou celebrando casamen-
tos e casou-se secretamente. Quando descoberto, foi preso e condenado à morte. Em sua mensagem de des-
pedida para sua amada, assinou “Seu Namorado”.  

Ingleses e franceses, no século XVII, passaram a celebrar o Dia de São Valentim como a união dos casais. Um 
século depois foi adotada nos Estados Unidos, como o The Valentine´s Day. No Brasil é comemorada no dia 12 
de junho por ser véspera do Dia de Santo Antonio, santo português com fama de casamenteiro. A comemo-
ração surgiu em São Paulo por um comerciante que trouxe a idéia dos americanos como estratégia para 
aquecer as vendas no mês de junho. Deu certo:  A data só perde em vendas para o Natal e Dia das Mães.

Mas são briguinhas à toa, de todo casal. O que vale 
mesmo é nosso amor mútuo, é o prazer de estarmos 
sempre juntos”.

Não há dúvida de que receita pronta para o sucesso 
no amor não existe. Mas seu Casemiro e sua mulher, 
na simplicidade de suas vidas, fizeram que a deles 
desse certo. 

Fã do S.P.A. Saúde
 Ao lado da eterna namorada, seu Casemiro fala que 

é fã e defensor do S.P.A. Saúde: “Se eu não tivesse 
esse plano não sei como nós teríamos resolvido o 
grave problema de saúde que me acometeu. Quando 
a gente menos espera, aparece. Tive um câncer no 
intestino. Fui operado na Beneficência Portuguesa em 
São Paulo, fiz todo o tratamento e estou curado”.

 A mulher, cumprindo a promessa feita no altar 
“juntos na saúde e na doença”, não saiu do lado do 
marido e hoje curtem uma vida saudável e prazerosa 
na pequena cidade, onde se filiaram ao S.P.A. Saúde 
pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Carmo do Rio Claro.

O abraço e os parabéns de toda Diretoria e equipe 
do S.P.A. Saúde ao casal, exemplo e inspiração do 
mês dos namorados nesta nossa edição.

DEPOIMENTO



 

Reginaldo Balbino Pereira
Superintendente Geral
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Este Informativo é dirigido aos seus beneficiários
e às associadas, bimestralmente, de forma gratuita.

S.P.A. Saúde - Sistema de Promoção Assistencial
Rua Maestro Cardim, 1.191 - 8º Andar - Paraíso - SP.
Fone (11) 3146.3131
site: www.spasaude.org.br | e-mail: spa@spasaude.org.br

Conselho Diretor: Dr. João Emygdio Gonçalves (Presidente), 
Clésio Vilela Reis, Noé Francisco Rodrigues, Luiz Fernando 
Ribeiro, José Francisco Rodrigues Gomes, Paulo Augusto 
Galvão Lucchesi e Osvaldo Henrique Paiva Ribeiro.
Conselho Fiscal: Oswaldo de Paiva Pinto Filho, Ralph de 
Castro Junqueira e Oswaldo Netto Junior.
Superintendência: Reginaldo Balbino Pereira e Hildo Grassi.

Conselho Editorial: Regina Alvares; Elaine Teixeira; 
Cristina Pinto; Cristiane Xisto, Ricardo Garcia, Elisangela 
Dellicolli e Ester Pereira.

Jornalista Responsável: Ana Souza, Mtb12.815.
Diagramação: King Propaganda

Tiragem: 10.000 exemplares.

Para ter informações detalhadas dos serviços e benefí-
cios oferecidos pelos planos do S.P.A. Saúde, e como 
contratá-los,ligue para o Serviço de Assistência S.P.A. - 
Saúde: (11) 3146-3131.

Lembre-se: Saúde sempre será o melhor benefício a ser 
oferecido aos seuscooperados, empregados e familiares!

Reginaldo Balbino Pereira, superintendente do 
S.P.A.Saúde vai acumular um novo cargo no segmen-
to de autogestão em saúde do cenário nacional: ele 
foi eleito superintendente da UNIDAS-São Paulo, 
durante  assembléia realizada no auditório da institui-
ção, no último dia 29 de maio.

Hildo Grassi, Superintendente Executivo e Ricardo 
de Oliveira Garcia, Gerente Financeiro e Assuntos 
Regulatórios prestigiaram a solenidade.

Novos horizontes, novos tempos
Somar. Este tem sido o verbo conjugado na 

nossa instituição. Das Superintendências a todos 
os integrantes da equipe motivados pela disposi-
ção do novo presidente do Conselho Diretor Dr. 
João Emidygio Gonçalves, que desde que assu-
miu o cargo, tem mostrado sua disposição em 
somar  esforços ao de todos nós em busca de um 
S.P.A. Saúde cada vez melhor e maior.

Cada um dos colaboradores que passa por aqui 
deixa um legado formado por suas experiências, 
todas imprescindíveis à história e ao crescimento 
de uma instituição que chega aos 20 anos de exis-
tência reconhecida e respeitada no segmento de 
Autogestão de nosso País. Os integrantes dos 
novos Conselhos, com suas bagagens e influên-
cias políticas, com certeza estarão conjugando 

EDITORIAL

Atenção Cooperativas,
Sindicatos e Associações:

Superintendente vai dirigir a UNIDAS – SP

NOTÍCIAS DAS
ASSOCIADAS

Hildo Grassi
Superintendente Operacional

Boa leitura!

conosco o mesmo verbo, ajudando o S.P.A. Saúde a 
vencer os desafios que vem por aí. Indicados e desig-
nados por unanimidade na última assembléia para 
continuar à frente da gestão do S.P.A. Saúde, agrade-
cemos pela confiança depositada em nós.  Somos 
parceiros de uma mesma causa.  Sempre serão 
bem-vindas as sugestões, iniciativas e novas idéias.

A todos, nosso muito obrigado e um brinde: Saúde, 
muita saúde!

A Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, que acaba de comple-
tar 146 anos de existência, abre suas portas para o atendimento aos 
associados do S.P.A. Saúde.  Considerado um hospital de referência 
regional, por contar com ótima infraestrutura, renomada equipe 
médica e com um quadro altamente qualificado, a instituição dispõe 
atualmente com mais de 600 profissionais, entre médicos, enfermei-
ros, e especialistas das áreas suporte e administrativas, tornando-o 
uma das maiores empresas de Mogi Mirim. 

Para a Gerente Administrativa Cláudia da Silva Machado, o creden-
ciamento firmado com o S.P.A. Saúde “representa um caminho para 
novas parcerias, oportunidade de opção aos usuários que necessitam 
de atendimento na saúde. Buscamos excelência no atendimento e 
melhoria contínua para que nossos clientes sintam-se satisfeitos com 
os serviços que prestamos”.

Atualmente a média mensal de internação do hospital é de 600 
atendimentos e supera mil consultas em seu pronto-socorro. A institui-
ção possui credenciamento em alta complexidade em Neurocirurgia, 
Hemodiálise, UTI Adulto e UTI Neonatal. 

Desde o início de maio, essas especialidades estão disponíveis aos 
associados do S.P.A. Saúde que, quando necessário, também podem 
contar com atendimento em Urgência e Emergência, Ortopedia e 
Traumatologia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Clínica Geral, 
Cirurgia Geral, Urologia, Neurologia, Cirurgia Vascular e Nefrologia. 

Moderno setor de Nefrologia
A Santa Casa de Mogi Mirim adquiriu recentemente 38 

novas máquinas de hemodiálise para o setor de Nefrolo-
gia, um investimento na melhor qualidade de atendimen-
to aos pacientes que necessitam desse recurso. O servi-
ço que antes era realizado por uma empresa terceirizada, 
foi assumido integralmente pelo hospital. É referência 
regional no tratamento de hemodiálise e atende atual-
mente 152 pacientes de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira 
e Estiva Gerbi.

Como utilizar o recurso
Os associados do S.P.A. Saúde que necessitarem de 

atendimento no pronto-socorro daquele hospital devem 
apresentar a carteirinha do convênio, documento de 
identidade com foto e, quando menor, certidão de nasci-
mento e documento do responsável. 

O agendamento para consultas em ambulatório pode 
ser feito no pronto atendimento da Santa Casa, ou pelo 
telefone (19) 3814-3025. Também no Centro Médico, 
localizado na Rua Marques, 392 - Vila Bianchi - Mogi 
Mirim, ou pelo telefone (19) 3804-5625.

Clínica Médica/Radiologia
Ultra-sonografia

INTELIX – Serviços Médicos S/C LTDA Avenida Capitão João Alves Pereira, nº 48 – Vila Freitas – Elói Mendes/MG  (35) 3264-2013

ESPECIALIDADE        CREDENCIADO                     ENDEREÇO             TELEFONE

ESPECIALIDADE        CREDENCIADO                     ENDEREÇO             TELEFONE

ELÓI MENDES - MG

Fisioterapia Aguinaldo Oliveira Leite & Cia LTDA Avenida Comandante Soares Júnior, nº 598 – Centro – Lavras/MG   (35) 3821-6047

LAVRAS - MG

Pediatria Roberta de Sá Furtado
            (35) 3443-1934
Rua Marechal Deodoro, nº 845 - Centro – Jacutinga/MG     (35) 3443-2008

JACUTINGA - MG

Fisioterapia Ana Tereza Santiago Barouch Praça Alberto Rocha, nº 198 – Centro – São Gonçalo do Sapucaí/MG   (35) 3241-2934

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - SP

Mais um parceiro de tradição e qualidade:
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
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   Dias de Negócios

Evento organizado em maio pela Coopama – 
Cooperativa Agrária de Machado,  o Dias de Negó-
cios chega à sua terceira edição com sucesso de 
público. 

Produtores rurais tiveram à disposição produtos 
de 44 fornecedores parceiros da Cooperativa. Além 
da oportunidade de negociar o melhor preço e as 
melhores condições, o cooperado também teve 
oportunidade de conhecer as novidades das empre-
sas para a lavoura: máquinas, implementos, defen-
sivos, fertilizantes de solo e foliares, produtos veteri-
nários e sementes. "O que buscamos com os Dias 
de Negócios é colocar o produtor em contato direto 
com o fornecedor. E conseguimos isso através da 
parceria que temos com nossos fornecedores, 
parceiros da cooperativa", conta Denilson de Assis 
Mendes, geren-
te de vendas
da Coopama.

NOVOS CREDENCIADOS

DESCREDENCIADOS

Apoio irrestrito
À frente da Presidência do Conselho 

Diretor do S.P.A. Saúde por dois man-
datos consecutivos -  de abril de 2005 
a 2013 -, Carlos Roberto de Toledo 
Ribeiro, deixou um legado importante 
na vida da nossa instituição.  Enge-
nheiro agrônomo de formação e ligado 

à Cooperativa de Laticínios de Lorena e Piquete, sob sua batuta 
um trabalho democrático e voltado à segurança dos planos foi 
desenvolvido ao longo desses anos. Listar um a um deles não 
seria possível por falta de espaço, mas vale registrar que entre as 
principais ações, está sua participação direta na: Conclusão do 
processo de migração dos beneficiários para planos regulamen-

tados; Reformas do Estatuto Social; Investimentos em 
projeto de telefonia; Aprovação do projeto de valorização 
das representantes das associadas, incluindo direito de 
participar do plano de saúde e repasse das taxas de inscri-
ções; Lançamento dos novos planos – Café com Leite “A” e 
“C”; Ampliação das instalações do S.P.A.; Busca de novos 
contratos, e, entre outras tantas ações, a redução da 
cobrança de co-participação nos atendimentos de quimio-
terapia, radioterapia e hemodiálise aos beneficiários.

Em sua despedida do cargo, ocorrida na última assem-
bleia, Carlos Roberto foi justamente homenageado e desta-
cou a importância da participação conjunta de todas as 
associadas para o fortalecimento do S.P.A. Saúde, um dos 
principais benefícios oferecidos ao homem do campo.



MÉDICO É O NOVO
PRESIDENTE DO
S.P.A. SAÚDE

A Presidência do Conselho Diretor do S.P.A. Saúde tem 
novo titular: Dr. João Emygdio Gonçalves, da Cooperativa 
Agrária de Machado. Ele foi eleito por unanimidade pelos 
integrantes do Conselho, durante a Assembleia Geral Ordi-
nária da instituição, realizada no último dia 24 de abril, no 
Hotel Mercure Central Yawers, em São Paulo.

Foram aprovadas na assembleia, as contas da institui-
ção no último exercício, o Plano Orçamentário para 2013, e 
os integrantes dos novos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 
Também por unanimidade foi aprovada a recondução de 
Reginaldo Balbino Pereira, como Superintendente Geral e 
Hildo Grassi, no cargo de Superintendente Operacional, 
ambos para mais um mandato de quatro anos, na gestão 
do S.P.A. Saúde.

Novos membros

Conselho Diretor: 
Dr. João Emygdio Gonçalves (Presidente), Clésio 

Vilela Reis, Noé Francisco Rodrigues, Luiz Fernando 
Ribeiro, José Francisco Rodrigues Gomes, Paulo 
Augusto Galvão Lucchesi e Osvaldo Henrique Paiva 
Ribeiro.

Conselho Fiscal:
Oswaldo de Paiva Pinto Filho, Ralph de Castro 

Junqueira e Oswaldo Netto Junior.

Gente nova
na casa

Médico há 45 anos trabalhando em Machado e 
região. Foi cirurgião geral por 43 anos, obstetra por 38, 
e ajudou a trazer ao mundo mais de 5.000 vidas. Dimi-
nuiu as atividades em medicina para uma mais efetiva 
gestão na Coopama. Conversando com ele é visível que 
a paixão pela medicina concorre com um sangue ligado 
ao empreendedorismo. Conjuga sua vida médica com a 
efetiva participação junto a segmentos representativos: 
Está há 10 anos na Presidência da Cooperativa Agrária 
de Machado, integra o Sescoop – Sindicato de Aprendi-
zagem do Cooperativismo no Estado de Minas Gerais e 
a Oceng – Organização das Cooperativas do Estado de 
MG, além de atuar em outras diferentes frentes de traba-
lho e eventos. Tudo isso lhe valeu o apelido carinhoso 
de sua filha: “Mestre em cargos sem remuneração”.

Assim é a vida agitada do Dr. João Emygdio Gonçal-
ves, o novo presidente do S.P.A. Saúde, eleito por una-
nimidade para o cargo na última assembléia da institui-
ção. Em seu primeiro pronunciamento enfatizou a 
importância da administração em equipe e deixou um 
recado: “Nossa gestão será conjunta para que tudo 
aconteça da melhor forma possível. Conclamo a todos 
para se dedicarem junto comigo. Para crescer vamos 
precisar do empenho de nossas Cooperativas, Sindica-
tos, Associações, associados, dirigentes e de toda a 
equipe para fazer com que o S.P.A. cresça e continue 
sendo a melhor opção de plano de saúde para nossos 
produtores rurais”.

Tem como melhorar

Mostrando entusiasmo e disposição, o novo presiden-
te veio realmente para somar. Botou o pé na estrada e 
em seu primeiro dia de trabalho junto com a equipe do 
S.P.A. lembrou o velho ditado: “Em time que está 
ganhando não se mexe. A gestão está boa, mas tem 
como melhorar ainda mais”. Para ele, o principal desafio 
do seu mandato será aumentar o número de beneficiá-
rios dos planos. “Temos estrutura e logística suficiente 
para manter o atendimento atual, que é de reconhecida 
qualidade, e também para um número maior de pessoas”. 

Ele defende que o presidente de uma instituição 
como o S.P.A. precisa conhecer tudo de perto 
para poder exercer o papel de mediador entre 
seus Conselhos e a parte executiva: ”Fiquei honra-
do com a indicação em presidir o Conselho Dire-
tor, onde atuei em mandatos anteriores. Temos 
companheiros com visões diferenciadas e capaci-
tados para somar esforços aos nossos desafios. 
Tudo isso é bastante recompensador e aumenta 
nossa responsabilidade. Hoje o S.P.A. é um plano 
reconhecido e respeitado por vários outros do 
mercado, como a Unimed, nossa parceira em 
diferentes regiões”.

Saúde X Café 

Bem disposto aos 72 anos de idade, com uma 
personalidade serena e bem humorado, o Dr. 
João faz uma comparação de gestão de um plano 
de saúde com a de uma fazenda de café. “Da por-
teira para dentro a administração é nossa e preci-
samos de criatividade e eficiência para garantir 
boas colheitas. No S.P.A. é a mesma coisa: A evo-
lução da saúde no Brasil e no mundo tem um 
custo muito alto e, por isso, é preciso eficiência no 
nosso trabalho para garantir que o beneficiário, 
quando precisar, possa contar com os melhores e 
mais avançados recursos médicos”. No final do 
encontro, a receita do médico e administrador: 
“Use, mas não abuse! Ou seja: Trabalho em 
equipe e a consciência do beneficiário em saber 
usar bem o plano, e nas doses necessárias, é 
responsabilidade de todos nós”.

 “Temos estrutura e logística 
suficiente para manter o atendi-
mento atual, que é de reconheci-
da qualidade, e também para um 

número maior de pessoas”.

ENTREVISTA

Dezenas de representantes das associadas participa-
ram do encontro anual promovido pelo S.P.A. Saúde e 
seus representantes. Em sua 10ª edição, o treinamento 
ocorreu durante os dias 23 e 24 de abril, em São Paulo, e 
teve como tema central “S.P.A. – Saúde e o desafio do 
crescimento. Como você tem contribuído”?

Os superintendentes Reginaldo e Hildo fizeram a aber-
tura do encontro que teve intensa programação de pales-
tras e dinâmicas voltadas à melhoria de atendimento, 
otimização de processos, e o desafio do crescimento de 
beneficiários, indispensável na oxigenação e manutenção 
da saúde financeira dos planos de saúde.

Lindarain Aparecida Guizi, da Coapegi, mostrava entu-
siasmo: “Em Jacutinga-MG, o atendimento médico da 
cidade é quase todo feito pelo S.P.A. Saúde e os benefici-
ários o valorizam bastante. Este encontro foi muito rico de 
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Informações e experiências
informações e vai contribuir com o nosso trabalho junto 
aos beneficiários”.

“A abordagem com o associado, tratando cada um 
de acordo com suas características e necessidades, 
foi esclarecedora e motivadora”, na avaliação de Neide 
Aparecida Alves, que veio de Lavras.  Sua opinião é 
compartilhada por Alessandra Roberta Oliveira, da 
região Mogiana, que acrescentou: “Foi  discutir a 
sustentabilidade dos planos de saúde para continuar 
oferecendo qualidade aos beneficiários”.

Todas as participantes do treinamento e da assem-
bleia receberam a vacina contra gripe, numa iniciativa 
que reforça a filosofia de prevenção de doenças e 
promoção de saúde defendida pelo S.P.A. Saúde. O 
evento foi encerrado com um coquetel de confraterni-
zação.
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ENTREVISTA

Descontos em medicamentos
Faça como Rejane. Economize!

"Eu, meu marido e meus pais precisamos comprar todo mês medicamentos de uso 
contínuo. O benefício de desconto oferecido pelo S.P.A. Saúde não podia vir em hora 
melhor. O desconto é diferenciado e tenho economizado cerca de R$200,00 por mês. Em 
um ano, são mais de R$ 2.400,00 que deixamos de gastar".

A economia que Rejane Maria de Oliveira Pinheiro vem conseguindo, você também 
pode obter. Procure uma farmácia credenciada pelo S.P.A. Saúde,apresente sua carteiri-
nha do plano, um documento pessoal e pronto! São mais de 3.000 remédios com 
descontos exclusivos aos beneficiários.

Batizado como “Programa S.P.A. Saudável”, a 
iniciativa vai acompanhar de perto o quadro de 
saúde dos beneficiários dos planos. O lançamento 
ocorreu em maio, na sede em São Paulo, e será 
desenvolvido pelo Departamento de Assessoria 
Médica do S.P.A., por profissionais médicos e de 
enfermagem.

Segundo o Dr. Wilson Scarpioni Grassi, Assessor 
Médico da instituição,é o pontapé inicial para trans-
formar o S.P.A. num grande programa de saúde. 
“Teremos um banco de dados com o quadro de 
saúde de todos os nossos beneficiários. Inicialmen-
te começará pela sede e será estendido a todas as 
associadas nas diferentes regiões”.

Exames gratuitos
O programa está voltado principalmente à promo-

ção de mudança de hábitos insalubres e à preven-
ção de risco de doenças. A atuação estará voltada 
principalmente para doenças cardiovasculares, 
endócrinas, geniturinárias e ocupacionais.

É isso mesmo. O S.P.A. Saúde acaba de lançar o  SABe – Servi-
ço de Assistência ao Beneficiário, disponível aos associados de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo telefone (11) 34731617.

Sabe quando você vai ligar para o SABe? Quando tentar agen-
dar procedimentos médicos como consultas e exames e não 
conseguir. Com o novo serviço, coordenado por Cristina Apareci-
da Pinto, os beneficiários passam a contar com um apoio exclusi-
vo para a solução de sua necessidade.Segundo Cristina, o servi-
ço foi iniciado em São Paulo, mas a idéia é estendê-lo a outras 
regiões. “Vamos facilitar a vida do beneficiário e seus dependen-
tes. O contato é rápido e simples. Pode ser por telefone ou pelo 
e-mail sab@spasaude.org.br. No momento do contato vamos 
checar seus dados e depois de termos confirmado o agendamen-
to que ele necessita, retornamos informando data, local e recurso 
credenciado que vai atende-lo”.

Para garantir eficiência, o SABe permitirá apontar o  credencia-
do mais próximo da região em que reside o interessado, de 
acordo com a   especialidade ou procedimento que necessita. 

Rápidas de fazer e com um gostinho mineiro de
“queijim”, as empadinhas da Zezé fazem sempre sucesso.
É saborosa e de fácil preparação. Tome nota e mãos à massa:

Massa: 
7 colheres de farinha de trigo, 1 colher de sopa de banha,
1 colher de sopa de manteiga, 1 gema e 1 pitada de sal
Recheio:
1 copo de leite, 1 ovo e 1 pires de queijo ralado
Modo de fazer:
Misture os ingredientes da massa com a ponta dos dedos e forre as forminhas.
Antes de misturar os ingredientes do recheio bata a clara em neve. Mexa devagar 
para misturar o leite e a gema e coloque no interior das empadas. Se 
preferir,adicione  cheiro verde picadinho no recheio e asse. Rende 18 unidades.

Não pairam dúvidas: uma boa alimentação é funda-
mental na manutenção da saúde de qualquer pessoa, 
seja criança, adolescente, adulto ou idoso. O corre--
corre dos dias atuais, com as pessoas fazendo uso 
cada vez maior de alimentos industriais, é responsável 
pelo surgimento de novas doenças. Prova disso é a 
informação da Organização Mundial de Saúde: apro-
ximadamente 80% das doenças têm como causa os 
hábitos alimentares do mundo moderno, que incluem 
o excesso de sanduíches, frituras, gorduras satura-
das, entre outros.

Nosso jornal entrevistou Elaine Tavares, nutricionis-
ta credenciada pelo S.P.A. Saúde. Confira:

Saúde Rural: Por que é necessário buscar uma 
alimentação saudável?

Elaine: A alimentação saudável é o caminho para 
se ter qualidade de vida, tendo em vista que supre 
nosso organismo de nutrientes, evitando patologias 
como a obesidade, hipertensão entre outras, ou 
mesmo ajudar no controle das já existentes.

Saúde Rural: Qual a melhor hora para começar a 
se preocupar com a alimentação?

Elaine: O importante é começar independente da 
idade, pois os benefícios da alimentação saudável 
refletem a qualquer momento da nossa vida.

Saúde Rural: Quando é hora de buscar ajuda profis-
sional? 

Elaine: A ajuda de um profissional é sempre bem 
vinda. Desde a gravidez até a idade mais avançada, 
sempre podemos melhorar nossos hábitos alimentares. 
A nutrição está sempre se renovando para nos ajudar.

Saúde Rural: Quais são os riscos das pessoas faze-
rem regimes sem acompanhamento?

Elaine: Esse é um assunto muito sério. O risco de se 
fazer regimes sem orientação de um profissional pode 
acarretar sérios danos à saúde, como perda de ener-
gia, fraqueza, voltar a ganhar peso por não passar pelo 
processo de reeducação alimentar dada pelo nutricio-
nista, entre outras consequências.

Saúde Rural: Para um idoso comer corretamente, 
quais devem ser suas escolhas?

Elaine: Depende, pois há idosos que tem mais 
dificuldade de mastigar ou possuem alguma patologia, 
devendo fazer dietas especiais.  Mas, de modo geral, o 
idoso deve sempre escolher alimentos saudáveis como 
frutas e vegetais, evitando produtos industrializados, 
embutidos, sal em excesso e gordura.

Especialista garante:
boa alimentação é
sinônimo de boa saúde 

Empadinhas da mineira Zezé

Novo programa vai monitorar a saúde do beneficiário

Os interessados assinam um compromisso de parti-
cipação, são avaliados pelos profissionais médicos 
que  não vão pagar exames, consultas e terapias 
quando solicitados pelo médico do programa.

Ainda não há previsão de quando a iniciativa estará 
implantada nas regiões mais distantes. Mas a área já 
iniciou o trabalho de mapeamento dos beneficiários 
por quadro de saúde e doenças crônicas. Assim que o 
programa chegar às cidades, o S.P.A. estará comuni-
cando os beneficiários de cada região.

Lançamento ocorreu em maio, na sede do S.P.A.

Outros ganhos que o novo programa trará para o plano 
será o controle da qualidade do atendimento realizado, 
diminuição de falta em consultas ou exames, entre 
outros.

A solução do outro lado da linha


