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Alguns dos benefícios dos animais domésticos: 

São recomendados às pessoas que sofrem de 
depressão.  A doença faz a pessoa sentir-se sozinha, 
isolada.  

Eles expressam carinho para seus donos e o fato de 
acariciar um animal de estimação é calmante. Ter a respon-
sabilidade de cuidar dele é algo que faz a pessoa sentir-se 
útil, deixando de se concentrar só em seus problemas.

Costumam melhorar o estado de humor, fazendo a 
pessoa sentir-se mais disposta e menos ansiosa. 

Incentivam seus donos a se movimentar, caminhar.
Propicia relacionamento com outras pessoas, também 

donas de um bicho de estimação em seus passeios diários. 
Crianças que convivem com animais são mais afetivas 

e solidárias. 

Qual escolher?

Vale a pena pesquisar sobre o bichinho que você 
pretende ter para estar certo de que as condições serão 
favoráveis para os envolvidos: família e animal. Leituras, 
buscas na Internet, conversar com outros donos ou 
criadores, ouvir a opinião de veterinários. Tudo é válido para 
garantir a melhor opção.  

Depois disso, é sempre bom lembrar que dentro de 
uma mesma espécie há infinitas raças. Um poodle é bem 
diferente de um dálmata, e ambos são cães. Por isso, a 
pesquisa prévia é indispensável, não apenas para escolher 
o tipo, mas também a raça.

Depois de considerar todos os aspectos e escolher seu 
bichinho, você poderá dar início a um novo período em sua 
vida com a possibilidade de viver uma relação altamente 
recompensadora.

VIVA BEM

Várias pesquisas comprovam os benefícios de um 
bicho de estimação para as famílias. Uma francesa, em 
especial, mostrou que cerca de 80% das famílias que 
possuem bichos de estimação acreditam que ele favorece 
o convívio em família. Mais: são importantes no desenvolvi-
mento da afetividade de crianças, adolescentes e também 
dos idosos.  Estudos mostram a saudável correlação entre 
o homem e o animal.

O compromisso de levar para passear, medicar, 
alimentar ou brincar cria vínculo afetivo.  Mas é bom lembrar 
que ter um bichinho em casa exige cuidados, afinal, na hora 
de limpar a “caca” ou dar banho nem todos assumem 
serem” donos” dele. E é nessa hora que os pais podem 
passar o conceito de responsabilidade aos filhos.  Mas o 
lado bom da relação é compensatório. Qual adulto não se 
lembra dos bichos que acompanhou o crescimento na 
infância com boa dose de carinho?

D. Matilde Conceição, uma senhora portuguesa de 83 
anos tem, há quase 9 anos, o Silvinho, um yorkshire que 
ganhou de sua filha psicóloga quando ficou viúva. “Ele é 
meu anjo da guarda. Cuido dele, converso, brincamos 
juntos. É um grande companheiro. O único problema é que 
não aprendeu a fazer pipi no lugar certo. Tenho que vigiar os 
cantinhos o tempo todo e quando preciso sair só vou às 
casas ou lugares que ele também é bem-vindo”, fala acari-
ciando o pequeno cão que não sai de perto dela.

Assim como D. Matilde, muitos idosos encontram no 
bicho de estimação uma fonte de afeto, atenção, além de 
ficarem atentos à exigência de cuidados. Por isso, decidir 
ter um animal de estimação deve levar em conta a rotina da 
família e lembrar que ele dependerá de cuidados físicos e 
emocionais do seu dono . E paciência de quem estiver por 
perto!

Bicho de estimação: afeto, companhia e bem estar.

Para Dona Matilde o cachorro é seu companheiro de todas as horas.

Cachorros, gatos e peixes, são alguns dos prediletos. Cada um 
tem suas características próprias e exigem cuidados diferentes.

Além de companhia, eles fazem bem à saúde de uma pessoa doente, crianças e adultos.
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NOSSA HISTÓRIA

Ata da constituição do
 “SISTEMA PAULISTA DE ASSISTÊNCIA”

Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 
1.992 (um mil novecentos e noventa e dois), às dez 
horas, reuniram-se à Rua Gomes Cardim, 532, em 
São Paulo, as empresas cooperativas a seguir deno-
minadas, através de seus representantes legais, 
cujas qualificações também constam a seguir, que no 
final a esta ata subscrevem, e por unanimidade apro-
varam a constituição de uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, sob a denominação de “Sistema Paulista 
de Assistência”, com o objetivo de instituir e adminis-
trar programas de natureza sócio-assistencial, a qual 
reger-se-á pelo Estatuto Social devidamente aprova-
do neste ato e que vai transcrito; e que fica fazendo 
parte integrante desta Ata. 

Cumprindo a determinação do art.43 do Estatuto 
ora aprovado, que reza: ”Durante os primeiros 
180(cento e oitenta dias) a contar da data da consti-
tuição da sociedade, a Comissão Organizadora exer-
cerá as funções atribuídas à Diretoria devendo 
eleger, dentre seus membros, o Presidente.” “Artigo 
Único – A Assembleia Geral reunir-se-á extraordina-
riamente pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência 
em relação ao término do prazo acima para eleger a 
nova Diretoria da entidade”.  Foi nomeada uma 
comissão organizadora integrada pelos seguintes 
membros: João Gilberto Bellatala Rossi, Carlos 
Fernando Lima Dias, Francisco Pereira Lopes, Nelson 
Monte Claro Bittencourt, Reginaldo Balbino Pereira e 
Carlos Henrique Moreira de Carvalho.

Entidades e representantes presentes: 1) Coopera-
tiva Central de Laticínios do Estado de São Paulo, Dr. 
João Gilberto Bellatala Rossi, Vice-Presidente 
Administrativo-Financeiro; 2) Cooperativa de Produto-
res de Leite da Região de Mococa Ltda., Carlos 
Fernando Lima Dias, Representante Legal; 3) Coope-
rativa de Laticínios de São Carlos, Dr. Francisco 
Pereira Lopes, Presidente; 4) Cooperativa de Laticí-
nios de Lorena e Piquete Ltda., Nelson Monte Claro 

*Ata relatada por 
  Hildo Grassi
  Superintendente Operacional

Bittencourt, Representante Legal, 5) Cooperativa 
Regional do Sul de Minas Ltda., Reginaldo Balbino 
Pereira, Representante Legal; 6) Cooperativa Regio-
nal Agro Pecuária de Santa Rita do Sapucaí; Carlos 
Henrique Moreira Carvalho, Representante Legal; 7) 
Cooperativa Agro Pecuária de Boa Esperança Ltda., 
Renato Benfica Vilela, Representante Legal; 8) Coo-
perativa de Laticínios de Cachoeira Paulista, Silvio 
Capucho Hunmel, Representante legal; 9) Cooperati-
va dos Ruralistas de Alpinópolis, Evaristo Leme Freire, 
Representante Legal; 10) Cooperativa Agrícola do 
Alto do Rio Grande Ltda., João Batista de Resende, 
Representante Legal; 11) Cooperativa Agrária de 
Machado Ltda., Luiz Gonzaga Xavier, Representante 
Legal; 12) Cooperativa de Laticínios de Bragança 
Paulista, Teodoro Quicilini Netto, Representante 
Legal; 13) Cooperativa Agro Pecuária de Cássia 
Ltda., Saulo Antonio Melo Siqueira, Representante 
Legal; 14) Cooperativa Agro Pecuária de Jacutinga 
Ltda., Hildo Grassi, Presidente; 15) Cooperativa Agro 
Pecuária de Responsabilidade Limitada de Carmo do 
Rio Claro, Adolfo José de Carvalho, Representante 
Legal 16) Cooperativa de Laticínios do Vale do Para-
napanema Ltda., João Gracindo da Costa, Represen-
tante Legal.  

Dando prosseguimento a comissão nomeada para 
exercer as funções de Diretoria conforme determina o 
Art. 43, elegeu-se o Sr. João Gilberto Bellatala Rossi 
para a função de Presidente. Nada mais havendo o 
Sr. João Gilberto Bellatala Rossi, que presidiu a 
reunião, deu-a por encerrada, determinando a mim 
Marina Romeiro Fernandes Manzo para secretária ad 
hoc, transcrevendo-a em livro próprio, assinada pelos 
presentes. 

São Paulo 17 de dezembro de 1992. Cooperativa 
Central de Laticínios do Estado de São Paulo.

João Gilberto Bellatala Rossi

Os superintendentes Hildo Grassi e Reginaldo Balbino 
Pereira recepcionaram os convidados, todos ex-integrantes das 
Diretorias da instituição. O presidente Dr. João Emygdio Gon-
çalves, resumiu o encontro, como “uma justa homenagem a 
todos aqueles que dedicaram tempo e esforços para, ao longo 
desses 20 anos, transformar a iniciativa de um pequeno grupo 
que constituiu o único Plano de Saúde do Produtor Rural no 
Brasil. 

Um sonho que se transformou na realidade que é hoje o 
nosso S.P.A. Saúde, com tanta representatividade nacional”.O 
presidente e os superintendentes fizeram a entrega de placas 
que ressaltaram os agradecimentos pelo idealismo, participa-
ção e competência que marcaram o crescimento do S.P.A. 
Saúde nas gestões em que foram presidentes:  

Foram homenageados:

João Gilberto Bellatala Rossi - que assinou como Presi-
dente a primeira ata em 17.12.1992.

Dr. Francisco Pereira Lopes (in memoriam) O presidente 
incumbiu o superintendente Hildo Grassi da responsabilidade 
de fazer a entrega da placa à família do homenageado, que 
presidiu a instituição de 1993 a1997.

Matusalem Vilela Lemos: pela atuação de 1999 a 2005.

Carlos Roberto de Toledo Ribeiro: pelo trabalho de 2005 
a 2013.

Emoção e reencontro de amigos marcaram mais um evento comemorativo aos 20 anos do S.P.A. 
Saúde: a homenagem aos ex-presidentes, na sede da instituição, ocorrida no último dia 20/06/2013.

Na oportunidade Dr. João Emygdio Gonçalves fez conside-
rações homenageando o Superintendente Geral Reginaldo 
Balbino Pereira que respondeu como presidente da Diretoria 
Executiva de março/1997 a março de 2001, período marcado 
por grandes mudanças estatutárias que culminaram com a 
criação do primeiro Conselho de Administração. 

Nesse período foi estabelecida a sustentabilidade e a 
caracterização definitiva da instituição como Autogestão, 
modelo que tem garantido a assistência médica digna ao 
homem do campo. Dr. João também lembrou que Reginaldo 
integrou a primeira comissão que elaborou o estudo inicial para 
a criação do S. P. A. Saúde, e que neste momento recebia as 
homenagens pelos relevantes serviços prestados.

Uma nova área

Na mesma ocasião foi inaugurado o novo espaço, no 9º. 
andar, área da assessoria médica do S.P.A. Saúde. No espaço 
houve o descerramento de uma placa pelo assessor médico Dr. 
Wilson Grassi, que batiza a sala em homenagem ao Dr. Francis-
co Pereira Lopes. 

No corredor do 9º. andar um novo e especial quadro 
passou a fazer parte da decoração: a primeira ata do S.P.A. 
Saúde, que tem sua íntegra publicada nesta edição, na pág. 2.

A nova área de assessoria médica recebeu placa de homenagem a 
ex-presidente

Na cerimônia realizada na sede do S.P.A. Saúde, uma nova placa foi inaugurada: 
a da primeira ata* que constituiu a instituição. Acompanhe, ela faz parte da nossa história: Comemoração

homenageia ex-presidentes

ENTRE NÓS



60 anos da CAARG

Uma instituição altamente capacitada, com modernas 
instalações tanto na área física como tecnológica, passou 
a integrar a rede credenciada do S.P.A. Saúde: Trata-se 
do Hospital da PUC-Campinas, que se destaca como 
centro de excelência médica na Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), com certificação de qualidade pela 
Organização Nacional de Acreditação - ONA, que garante 
qualidade e segurança no atendimento prestado.

O Hospital atua em alta complexidade nas áreas de 
Cardiologia, Cirurgia Cardíaca Adulto e Pediátrica, Neuro-
cirurgia, Cirurgia Ortopédica, Cirurgia Bariátrica por Vídeo, 
entre outras, e investe continuamente na sua moderniza-
ção e no acolhimento aos seus clientes.

A Maternidade, com alojamento conjunto e equipe 
qualificada e preparada para o acolhimento e orientações 

aos cuidados do bebê, conta, também, com o serviço de 
Cartório de Registro de Nascimento nas dependências do 
Hospital. 

A humanização está presente em todo o atendimento 
hospitalar, com acomodações confortáveis, horário de 
visitas ampliado e alimentação cuidadosamente prepara-
da. A estrutura física conta com divisão de ambientes da 
Recepção de Internação e Pronto-Socorro de convênios, 
oferecendo maior privacidade e conforto, num ambiente 
moderno e acolhedor. 

Estacionamento com Serviço de Manobrista para os 
clientes de convênios privados e particulares. 

Conta com Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) 
Neonatal, Infantil, Adulto e Unidade Coronariana. 

Exames 
A Unidade de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutico reali-

za exames com equipamentos de alta tecnologia e uma 
equipe especializada assegurando a diagnose e terapêu-
tica na assistência ao cliente. O agendamento de exames 
pode ser feito pelo mesmo telefone (19) 3112.1628.

Lembre-se: para utilizar os recursos do Hospital, é 
preciso apresentar a carteirinha do S.P.A. Saúde e um 
documento pessoal com foto.

Consultas ambulatoriais 
Especialidades médicas com agendamento de segun-

da a sexta-feira, das 8h às 19h, pelo telefone (19) 
3112.1628.

Hospital da PUC-CAMPINAS: 
Mais um credenciado nos nossos planos
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          Completar 50 anos é mais do que um grande mar- 
co. É a realização de vida e trabalho de todos os envolvi-
dos na história da CAPEBE. Desde o pequeno ao grande 
produtor, passando pelos dirigentes, funcionários e mem- 
bros da comunidade de Boa Esperança, todos se benefi-
ciam de seus serviços, comércio e criação de empregos 
diretos e indiretos.

Para o Diretor Presidente Clésio Vilela Reis, o jubi- 
leu de ouro da Cooperativa de Boa Esperança é um acon-
tecimento único na vida da instituição e merece toda honra 
e destaque. “Vamos comemorar a data como se deve, mas 
acima de tudo vamos continuar trabalhando firme para que 
a CAPEBE permaneça sendo o baluarte do desenvolvi-
mento da agricultura e de toda vida do município de Boa 
Esperança e região”.

Natanael Morais Cabral, Diretor Administrativo, re- 
força a importância da Cooperativa para os produtores 
rurais, que ao longo de todas essas décadas sobreviveram 
juntos e enfrentaram arduamente todas as crises e difíceis 
situações. De 100 associados fundadores, ela possui 
agora mais de cinco mil cooperados ativos e aproximada-
mente sete mil ao todo. 

“Comemoramos estes 50 anos com muita alegria e 
satisfação. A CAPEBE só existe graças à confiança e fideli-
dade de nossos cooperados. Por causa deles, hoje esta-
mos bem fortalecidos e consistentes e esperamos que 

“Ser presidente de uma cooperativa que viveu 60 
anos e enfrenta desafios diários é muito importante. O 
segredo é o cooperativismo. Conheci e convivi com todos 
os fundadores e ex-presidentes. Temos muito orgulho 
deles, que foram empresários rurais com vistas para o 
socialismo. Só estamos aqui hoje porque eles existiram”. 
Esse foi o recado de Clóvis Corrêa, presidente da CAARG, 
na comemoração que sem dúvida, ficou na história.

CAPEBE, HÁ 50 ANOS 
SERVINDO O PRODUTOR RURAL.

nossos filhos e netos comemorem os 100 anos de uma 
Cooperativa ainda mais forte, estabilizada e desenvolvida. 
Mas também não estaríamos onde estamos sem nossos 
importantes parceiros que confiaram e depositaram suas 
fichas em nós: bancos, empresas e, principalmente, os 
próprios cooperados”. 

O Diretor Comercial José Ângelo Machado acredita 
que o sonho de criação da Cooperativa de Boa Esperan-
ça em 1963, hoje é um presente realizado. “Completar 50 
anos não é tarefa fácil para nenhuma empresa, principal-
mente na área de agronegócios. 

Abraçamos e sustentamos o antigo sonho de 
ajudar o cooperado a sobreviver, crescer prosperar e, 
apesar de todas as dificuldades e desafios, sabemos que 
a CAPEBE está no caminho certo. O que vemos é um 
futuro brilhante pela frente”.

 A Cooperativa Alto Rio Grande programou uma 
festa que envolveu sócios e comunidade no último dia 22 
de maio, marcando o 60º. aniversário da instituição. Has-
teamento de bandeiras, apresentação da banda do 8º 
BPM, homenagem aos familiares dos fundadores e ao 
cooperado mais velho marcaram o evento que também 
contou com a inauguração da fábrica de ração. Também 
fez parte da programação o sorteio de prêmios dos produ-
tos Ipê, a premiação do primeiro concurso de redação da 
CAARG, Missa de agradecimento e confraternização. 
Outro destaque foram os stands dos representantes de 
produtos veterinários e máquinas agrícolas de Lavras e 
região que atenderam os sócios presentes ao evento. A 
loja agropecuária também teve um movimento intenso e 
boas vendas.

Os conselheiros, superintendentes e equipe do S.P.A. 
Saúde cumprimentam os colegas da CAARG e Capebe, 

com um abraço extensivo a todos seus filiados e 
um recado: Contem sempre com a gente!

 Estamos aqui para cuidar da saúde de todos vocês!”

CREDENCIADOSNOTÍCIAS



TOME NOTA

CREDENCIADOS ( RECORTE E GUARDE )DICA DO DOUTOR

Para o Dr. Renato Kfouri, presidente da Sociedade 
Brasileira de Imunizações, “com o avançar da idade, 
nosso sistema imune se torna mais frágil e, como as crian-
ças, voltamos a ficar mais suscetíveis a várias doenças, 
muitas delas preveníveis pela vacinação. Nossa popula-
ção envelhece mais e a expectativa de vida aumenta, 
fazendo que a vacinação do idoso seja reconhecida mun-
dialmente como ferramenta crucial na promoção da 
saúde e do bem estar desses indivíduos. Pneumonias e 
outras doenças respiratórias são importantes causas de 
doença, hospitalização e morte em idosos e campanhas e 
ações preventivas colaboram bastante com a informação 
e o conhecimento da sociedade sobre esses importantes 
agravos à saúde”.

Para a Dra. Nezilour Lobato Rodrigues, presidente 
da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, “a 
pneumonia é uma das principais causas de mortalidade 
de idosos e a prevenção, por meio da vacina, reduz o 
número de internações e mortalidade.”
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“Fiquei impressionada em saber como a pneumo-
nia pode ser grave, principalmente para os adultos com 
mais de 50 anos. Essa é uma doença que as pessoas não 
conhecem, não entendem, e pior, não sabem que pode 
ser prevenida”. A afirmação é de Regina Duarte, atriz e 
madrinha da campanha Previna-se: encare a pneumonia 
de peito aberto. A iniciativa busca alertar a importância da 
vacinação na vida adulta, especialmente a partir dos 50 
anos e está sendo promovida por quatro importantes 
sociedades médicas brasileiras – Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Associação Brasileira 
de Imunizações (SBIm), Sociedade Brasileira de Infectolo-
gia (SBI) e Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontolo-
gia (SBGG).

Com o avançar da idade, o sistema imunológico 
passa por um processo de envelhecimento e declínio da 
função chamado imunossenescência. Este processo 
deixa o organismo mais suscetível a uma série de doen-
ças, entre elas a pneumonia e as demais doenças pneu-
mocócicas. Para dar uma ideia da gravidade da pneumo-
nia na maturidade, vale dizer que apenas no mês de janei-
ro de 2013 a doença foi responsável por 18.671 interna-
ções de pessoas até 49 anos via Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Brasil e por 16.462 internações de pessoas com 
mais de 50 anos. No entanto, a infecção provocou quase 
sete vezes mais mortes entre os maiores de 50 anos 
(2.969 óbitos) em relação à população mais jovem (443 
óbitos) no mesmo período. O pneumococo é o principal 
agente causador da pneumonia, que está entre as três 
principais causas de morte em todas as idades no 
mundo, atrás apenas das doenças cardíacas (1º lugar) e 
das doenças cerebrovasculares (2º lugar).

Contágio, sintomas, prevenção 
Contraídas por meio de contato interpessoal, 

por via aérea – incluindo bactérias espalhadas no ar 
por meio de um espirro ou de gotículas de saliva 
liberadas na tosse. 

Os sintomas variam de acordo com o local 
no qual o pneumococo se instala e, consequente-
mente, da infecção que provoca e de sua gravidade. 
No caso da pneumonia pneumocócica, por exem-
plo, podem incluir febre, calafrios, tosse e falta de ar, 
enquanto os sintomas da meningite pneumocócica 
podem incluir dores de cabeça, febre e rigidez na 
nuca/ pescoço. Sentindo um desses sintomas, 
procure seu médico.

A melhor forma de prevenção contra as 
doenças pneumocócicas é a vacinação contra o 
pneumococo. No Brasil, hoje há vacinas indicadas 
para crianças até seis anos incompletos e adultos 
acima de 50 anos.  

Na farmácia lembre-se: o convênio é da Orizon com o S.P.A. Saúde

Alguns beneficiários encontraram dificuldades

no momento de pedir descontos nas farmácias. 

Lembre de informar o balconista ou farmacêutico

que é o desconto válido para  a Orizon, a parceira 

do S.P.A. Saúde nesse benefício.

Descontos em medicamentos

Medicina nuclear 
Radioterapia CLÍNICA MEMORIAL LTDA

           

Rua Marechal Deodoro, nº 845 - Centro – Jacutinga/MG

(35) 3449-2500    
(35) 3449-2536

(35) 3712-0889    
(35) 3715-5064

(35) 3449-2500 
(35) 3449-2536

(35) 3449-2500 
(35) 3449-2536

Ultrassonografia INST. AVAREENSE DE RADIOLOGIA E 
DIAGN. POR IMAGEM

Rua Santa Catarina, nº 1981  Sala E -  Alto - Avaré/SP                                                         (14) 3733-7571

ESPECIALIDADE      CREDENCIADO                 ENDEREÇO                      TELEFONE

ESPECIALIDADE      CREDENCIADO                 ENDEREÇO                      TELEFONE

ESPECIALIDADE      CREDENCIADO                 ENDEREÇO                      TELEFONE

AVARÉ – SP

Nutrição CRISTIANE BASSO VILELA Rua Salvador dos Santos Nora, nº 25 Sala 205 – Santa Dorotéia - Pouso Alegre/MG

POÇOS DE CALDAS - MG

Clínica Médica 
Homeopatia MAYSA HELENA CASTRO Rua Salvador dos Santos Nora, nº 25 Sala 309 – Santa Dorotéia - Pouso Alegre/MG

(35) 3449-2500 
(35) 3449-2536

Neurologia 
Neuropediatra

REGINA ELIZABETH DE ARAUJO 
OLIVEIRA Rua Salvador dos Santos Nora, nº 25 Sala 105 – Santa Dorotéia  - Pouso Alegre/MG

Gastroenterologia ELAINE CLEMENTE ORLANDO Rua Salvador dos Santos Nora, nº 25 – Santa Dorotéia - Pouso Alegre/MG

NOVOS CREDENCIADOS

DESCREDENCIAMENTO

INFORMATIVO SAÚDE RURAL    07

POUSO ALEGRE - MG

(35) 3449-2500 
(35) 3449-2536

(35) 3449-2500 
(35) 3449-2536

Clínica Médica - Geriatria ANA KEILA BRAZ OLIVEIRA Rua Salvador dos Santos Nora, nº 25 – Santa Dorotéia  - Pouso Alegre/MG

Clínica Médica - Geriatria
RIOS E MELO SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA Rua Salvador dos Santos Nora, nº 25 Sala 213 – Santa Dorotéia - Pouso Alegre/MG

(35) 3449-2500 
(35) 3449-2536

(35) 3449-2500 
(35) 3449-2536

Clínica Médica 
Endocrinologia ANDRE LUIZ ROSA XAVIER Rua Salvador dos Santos Nora, nº 25 – Santa Dorotéia  - Pouso Alegre/MG

Angiologia 
e Cirurgia Vascular ARI SANCHES PAJARES MOLINA Rua Salvador dos Santos Nora, nº 25  – Santa Dorotéia - Pouso Alegre/MG

(35) 3425-1752

(35) 3449-2500 
(35) 3449-2536

Otorrinolaringologia
ISMO - INSTITUTO SUL MINEIRO
DE OTORRINOLARINGOLOGIA

ISMO - INSTITUTO SUL MINEIRO
DE OTORRINOLARINGOLOGIA

Avenida Coronel Alfredo Custodio de Paula, nº 497 – Alfredo Custodio de Paula
Pouso Alegre/MG

Clínica Médica
Endocrinologia ANTONIO CESAR SIQUEIRA Rua Salvador dos Santos Nora, nº 25 – Santa Dorotéia - Pouso Alegre/MG

(31) 3241-1862

(35) 3471-5161

Fisioterapia CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA 
E STUDIO DE PILATES DRA JÉSSIKA

Rua  Otto Rudolf Jordan, nº 423 – Centro - São Gonçalo do Sapucaí/MG

Otorrinolaringologia Praça Santa Rita, nº 128 Sala 02 – Centro - Santa Rita do Sapucaí/MG

SANTA RITA DO SAPUCAÍ  - MG

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ / MG

(14) 3732-5005Clínica Médica SUZEL RODRIGUES FEIZ NARDINELLI Rua Mato Grosso, nº 841 – Centro - Avaré/SP

AVARÉ - MG

Encare a pneumonia
de peito aberto

ESPECIALIDADE      CREDENCIADO                 ENDEREÇO                      TELEFONE

ESPECIALIDADE      CREDENCIADO                 ENDEREÇO                      TELEFONE

ESPECIALIDADE      DESCREDENCIADO                 ENDEREÇO                      TELEFONE

VOCÊ SABIA?
Faça higiene nas maõs por
no mínimo 15 segundos!


