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ENTRE NÓS

Em 11 de junho de 1993, na sede da Cooperativa de São 
Carlos, à Rua Evangelista de Toledo , nº 253, em São Car-
los-SP, na primeira reunião da Diretoria, entre os assuntos 
discutidos consta a indicação, pelo presidente Francisco Pe-
reira Lopes, da Sra. Edite Estevão Lima Dias para exercer as 
funções de Superintendente encarregada do gerenciamento 
direto do plano de saúde. Foi colocado em discussão o pro-
jeto elaborado pela Empresa Assistants Assessoria Consul-
toria e Participação S/C Ltda; aprovado o primeiro logotipo e 
os modelos de impressos a serem utilizados nas publicações 
do S.P.A. Saúde. Presentes além do presidente os diretores 
Carlo Fernandes Lima Dias e Reginaldo Balbino Pereira. 

Em 12 de julho de 1993, em reunião de Diretoria, no mes-
mo local, foi apresentado e aprovado o modelo de minuta 

Saúde, objetivando o desenvolvimento do Programa de Saú-
de mediante reembolso de despesas, e credenciamentos de 

mar convenio de adesão e de indicar um representante para 
participar dos treinamentos sobre credenciamento de recur-
sos médicos.

Em 15 de setembro de 1993, em reunião de Diretoria, foi 
solicitado para a CCL ceder uma sala para funcionamento 
do S.P.A. Saúde, em São Paulo, assim como uma reunião 

possível de ser prestada, principalmente, com relação à par-

convênios com as cooperativas de Cassia, Presidente Pru-
dente, Jacutinga, Alpinópolis, Santa Rita do Sapucaí e Bra-
gança Paulista. 

Em 04 de outubro de 1993, em reunião de Diretoria, foi solici-
tado urgência no credenciamento de prestadores para aten-

ma reunião foram iniciadas as adesões das Cooperativas de 
Produtores de Leite da Região de Mococa e da Cooperativa 
Agraria de Machado.

Em 17 de novembro de 1993, em reunião de Diretoria, foi 
apresentado pela Assistants um relatório sobre o número de 

los, 404 inscritos; Mococa, 113; Machado, 23; Carmo do Rio 
Claro, 13; Eloi Mendes, 76; Boa Esperança, 171, e Bragança 
Paulista, 109, totalizando 909 inscritos.

Em dezembro de 1993
presidida pelo Dr. Francisco Pereira Lopes decidiu-se pela 
mudança de endereço do Sistema Paulista de Assistência 
do imóvel cedido pela Cooperativa Central de Laticínios do 
Estado de São Paulo, da Rua Maestro Cardim nº 532, Bairro 

mesmo bairro.
Resumo das atas relatadas por Hildo Grassi, 

Superintendente Operacional.

CAPITULO 4 -  CONTINUAÇÃO

ANS - N  324493

associadas, bimestralmente, de forma gratuita.

S.P.A. Saúde - Sistema de Promoção Assistêncial

Rua Maestro Gardim, 1.191 - 8º  Andar - Paraíso -  SP

Ribeiro, José Francisco Rodrigues Gomes, Paulo Augusto 

Cristiane Xisto, Ricardo Garcia, Ester Pereira e Wilson 

Grassi.
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ENTRE NÓS Mensagem do Conselho Diretor

“Dai-me Senhor a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada 
recuo, um ponto de partida para um novo avançar”.

encaixa-se perfeitamente no início de um novo ano frente aos 

boradores, credenciados e parceiros médicos dos nossos 
planos do S.P.A. Saúde agradecendo pelo apoio e, acima de 
tudo, contando com todos vocês em novos pontos de parti-

nosso enfrenta dia após dia.

tar, para nós e nossos familiares, com um benefício como o 

a cada ano a responsabilidade conjunta de seus dirigentes, 

de precisa contar com o olhar atento de todos, com a preo-

saúde a milhares de vidas seja sempre cumprida.

como aumentar a fonte de arrecadação.

menor custo, em planos regionais é um deles, mas exige um 

trabalho minucioso, demorado e complexo para poder obter 
a aprovação dos órgãos governamentais.

É um ponto de partida para um novo avançar e para isso, 
é preciso contar com todos vocês. Sempre!

Presidente
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PREVENÇÃO

Ministério da Saúde vai ofertar 
vacina contra o vírus HPV

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou recen-
temente a incorporação da vacina contra o vírus HPV no ca-

anos de idade. Em seu pronunciamento, o ministro anunciou 

Brasil com a campanha contra o Câncer de Colo do Útero, o 

seis meses depois, e a terceira, cinco anos após a primeira 
dose.

O que é o HPV
lignos, especialmente do câncer do colo do útero e do pênis, e 

berguem o HPV.

Fale com seus amigos produtores rurais

deles.
Ofereça esse benefício aos seus amigos produtores rurais e 

guma Cooperativa, Associação ou Sindicato ligado ao S.P.A. Saúde.
Atualmente são mais de 100 hospitais, 98 pronto-socorros, 320 

consultórios médicos, 400 clínicas, além de 280 laboratórios dispo-

e São Paulo.
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PREVENÇÃO DEPOIMENTOS

A vida não tem preço
“Levantar, abrir a janela e ver que você tem mais um dia de 

vida é grandioso. É uma benção divina”.
A frase não é de nenhum escritor famoso. É de um homem de 68 

o privilégio de sentar ao seu lado, conhecê-lo e ouvir sua experiência 

de vida.

mais com séria infecção. “Fui transferido de ambulância para São 

rias para amputação de parte da perna acidentada e infectada. “Eu 

algum bem conseguido durante a vida, depois de tanto trabalho, 

80.000,00. Tudo só foi possível graças ao plano do S.P.A. Saúde. 

usar prótese ou de-

pender da bengala 

podem tirar o brilho 

não se deixa abater. É 

um homem de fé, de 

bom humor perma-

nente. Com a benga-

la faz de tudo. Anda 

pela cidade, brinca 

com a neta e até toca 

durante a entrevista 

também a usou para 

Nota da redação: nossa jornalista agradece a oportunidade em 

E avisa: não vai esquecer o convite para a galinha ao molho pardo 

que prometeu fazer no sítio.

Um plano que não sai da memória
“Tenho orgulho de ter participado do pontapé inicial da criação 

do nosso S.P.A. Saúde”. 

sição toda a central, e por Reginaldo Balbino, presidente eleito no 

alguns mandatos”.

Segundo Heleno a criação do plano de saúde surgiu depois 

Ele sentiu na pele essa experiência ao precisar enfrentar o câncer 

de próstata. “Precisei de um tratamento complexo e fui muito bem 

de um tratamento de alto custo ao descobrir um grave problema 

intestinal.

Depois de oito 

mandatos como pre-

sidente da Cooper-

rita, Heleno defen-

de a criação de um 

plano com preços 

mais acessíveis aos 

produtores rurais 

de menor renda. “A 

plano é muito boa, 

mas é preciso estar 

atento à realidade 

atual do produtor 

possam ter esse be-

nefício”.

 Jésus Paiva (Nequinho)
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Praia, piscina, lagos: todo cuidado é pouco

O ças causadas por conta dos ralos de sucção 
existentes nas piscinas. Os cuidados devem 

ser tomados tanto em piscinas coletivas como nas  de 

Para evitar acidentes é preciso ter  grades em volta 

nas tenham, no mínimo, dois deles, com uma grade es-

locação de um segundo ralo numa piscina, é sugerida a 

caso seja detectada uma obstrução - como uma opção 

a serem tomadas são a instalação de um “botão de pâ-

em local próximo aos banhistas, em caso de sucção do 

casos, mesmo com a bomba sendo desligada, o cabelo 

coletiva conta com um salva-vidas.

Atenção redobrada com 
as crianças:

Vigilância permanente: Seja na piscina 
ou na praia,crianças só acompanha-
dos por adultos.  

Proteção pessoal: Os  mais utilizados 

função da idade, sexo e  peso.

Aprender a nadar: Especialistas aler-

ças devem ter aulas de natação, para 
aprenderem a se moverem sozinhas 

Comportamento: Crianças precisam sa-

beira da piscina, atirar-se de cabeça na 

empurrar outras crianças.

Afastar das drenagens: 
aproximem dos pontos de sucção e 

podem ser puxados pela sucção ou se 
lesionar com os mecanismos de lim-

peza da piscina. Se possível, este tipo de dispositivo 

blema.

PREVENÇÃO

Praia, piscina, lagos: todo cuidado é pouco
Afogamento é a quarta causa de morte acidental em adultos e a terceira em crianças e 
adolescentes de todo o mundo. Minas Gerais é um estado que preocupa: o número de 

afogamentos disparou em 2014.
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Praia, piscina, lagos: todo cuidado é pouco

Atenção redobrada com 
as crianças:

O perigo também mora em outros locais 
 Grande parte dos afogamentos com bebês acontece em banheiras.Até  dois anos, 

guarde-os virados para baixo.
sozinha na banheira, mesmo 

submersa na banheira. Dois minutos pode ser o bastante para ela perder a consciên-

 Mantenha cisternas, tonéis, poços e outros reservatórios domésticos trancados, e 

Fique atento: Diferentemente dos adultos, as partes mais pesadas do corpo da crian-
ça pequena são a cabeça e os membros superiores. Por isso, elas perdem facilmente o 
equilíbrio ao se inclinarem para frente e consequentemente podem se afogar em baldes ou 
privadas abertas. Elas não têm maturidade, nem experiência para sair de uma situação de 
emergência.

Segurança 
dos adultos:

• 
•
•
•
•
• Somente pessoas habilitadas devem salvar pessoas 

chame os bombeiros imediatamente;
• 
- vidas;
•
•
dem estar escorregadias, e
•

precise.

Medidas de socorro imediatas

Peça auxílio para chamar imediatamente socorro 

gerida;

Aspire as secreções do nariz e da garganta;

O afogado apresenta pulso fraco, perda de cons-

PREVENÇÃO
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NOTÍCIAS

Cooperrita : preocupação constante com o produtor da região
Criada em dezembro de 1957, 

obtido em seus 57 anos de ativida-

de.  Hoje possui mais de 1.000 as-

Minas, Conceição do Rio Verde e 

Careaçú. A sede própria passa por 

uma reforma para melhoria das ins-

talações. Possui uma estrutura de 

para oferecer um atendimento de 

Portas sempre abertas à cidade
Com 100 anos de fundação, o primeiro hospital de Santa Rita de 

Sapucaí, o Antonio Moreira da Costa, é um dos recursos credenciados 

dade e regiões próximas.

Hospital de médio porte, possui 55 leitos e tem uma média de aten-

dimento em seu pronto-socorro próxima a 4.000 por mês.  Seu diretor 

“Estamos com uma política permanente de melhoria contínua e, nesse 

concluído o projeto de uma UTI – Unidade de Terapia Intensiva”.

Situado na região central de Santa Rita de Sapucaí, o hospital aten-

de pacientes do SUS, convênios e particular. O pronto-socorro funciona 

24 horas para clínica geral, cirurgia, otorrino, ginecologia, cardiologia, 

ortopedia, maternidade. Mantém ainda à disposição dos pacientes a 

leitos para o atendimento de pessoas dependentes de drogas, em 

blema na região”.

Para o diretor é muito positivo trabalhar com o convênio do S.P.A. 

temos atraso de pagamentos”. Ele tem feito um trabalho de orien-

remuneração melhor”.

Com 100 anos, é o primeiro hospital de Santa Rita do Sapucaí

dos da cidade e regiões próximas.

Em visita do S.P.A. Saúde à sede da cooperativa, foi possível con-

reitos dos produtores rurais da região, mostrando sua preocupação 

Sede da Cooperrita passa por reformas

da Cooperrita vê com preocupa-

ção a possibilidade de aumento do 

“O plano de saúde é a menina dos 

olhos do nosso produtor. Tem exce-

nho, como integrante do Conselho 

aprovação de um plano regional, de 

res de menor renda e seus familia-

res possam contar com esse importante benefício.” 

um espaço exclusivo na cooperativa para o trabalho do S.P.A. Saúde e 

na região, principalmente nos eventos, para conhecer mais de perto 

seus benefícios”.
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS

Coopervass defende maior conscientização do plano 
Atuando em doze diferentes municípios no sul de Minas, a Co-

de rações e central assistência técnica.

Atualmente conta com 2008 associados.  Desses, 589 são be-

redação de nosso jornal na sede da instituição, em São Gonçalo do 

Segundo o vice-presidente, é hora de “juntar esforços de todos 

Sicoob Credivass: crescimento seguro
A Credivass - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul 

de Minas Ltda., foi criada em 1997 tinha, em sua inauguração, 25 

associados. O trabalho mostrou um sucesso crescente comprova-

ras sólidas regulamentadas pelo Banco Central do Brasil.

O presidente da Credivass em São Gonçalo do Sapucaí, Ivan 

Lemos Brandão, recebeu a redação do nosso jornal na sede da 

só foi possível graças aos “benefícios ofertados aos associados 

Ivan considera os planos oferecidos pelo S.P.A. Saúde de ótima 

Coopervass defende maior conscientização do plano 

Sede no Vale do Sapucaí

 Ivan Lemos Brandão

Ainda assim, 

um número maior 

de vidas nos pla-

ofertados planos 

com custos me-

nores. “Mesmo 

regionais eles 

vão poder aten-

der as necessi-

dades dos pro-

dutores. Estamos 

apostando nisso 

nistração consiga 

ofertar esse be-

pido possível”. 



   INFORMATIVO SAÚDE RURAL10    INFORMATIVO SAÚDE RURAL10

CREDENCIADOS

região sul mineira. A administradora do hospital, Regina Trevi-
san e a diretora técnica Dra. Tetzi Brandão, receberam a reda-

sentar a carteirinha do plano S.P.A. Saúde. 

especializados, o hospital atende de casos simples a comple-

obstetrícia, clinica médica e cirurgia geral O hospital também 

pneumologia, geriatria, mastologia, dermatologia, estética, or-

topedia, UTI adulto e UCI – Unidade de Cuidados Intermedi-

cardíaca, holter, mapa, eletrocardiograma e teste ergométrico. 

com o plano Diretor.  

Hospital Maria Tereza Rennó 

122 anos de prestação de bons serviços
Fundada em 1892, a Santa Casa de Misericórdia de São 

incluem internações e atendimento ambulatorial a particulares, 

tria, clínica geral, ginecologia e obstetrícia. 

um ano e é um entusiasta em promover e melhorar cada vez 

de, considerado pelo provedor, como uma parceria de su-

é desburocratizado e atende as necessidades do paciente 
com rapidez”.

tração e não tem poupado esforços em pedir colaboração de 

órgãos municipais e estaduais. Seu esforço tem apresentado 

participa a possibilidade de internação nos apartamentos 

 Santa Casa de Misericórdia de São Gonçalo do Sapucaí
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CREDENCIADOS CREDENCIADOS (Recor te e guarde)

De olho na sua saúde

feito com a própria fruta. 
Evite os industrializados 
e conheça algumas di-

e nutritivos elaboradas 
por nutricionistas da Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento de São 

Suco refrescante
 
Ingredientes:  1 limão grande, 1 

melão, 4 folhas de agrião, 1/4 

Preparo: Esprema o suco do li-
mão. Bata todos os ingredientes 

peneira e reserve. Distribua dois 
cubos de gelo em cada copo e 
acrescente o suco.

Chá mate com cascas 
de abacaxi 
 
Ingredientes:

mate.

Preparo:
panela ou chaleira e deixe ferver. 
Retire do fogo e adicione a erva 
mate. Abafe e deixe descansar 
por cinco minutos. Coe e reserve. 
Sirva gelado

Suco da casca do abacaxi 
 
Ingredientes:
casca de abacaxi picada, 3 xíca-

Preparo: Em uma panela, colo-

macias. Retire do fogo e espere 

Adoce a gosto. Sirva gelado.

122 anos de prestação de bons serviços
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Oriente sua família: A chuva tem perigos que você não vê
A chuva quase sempre vem acompanhada de raios e relâmpagos. E quando o 

O Brasil é o país com a maior incidência de raios no 
mundo. São cerca de 50 milhões de raios por ano. Uma 
vez atingido por um raio, a chance de sobreviver é míni-
ma.   A maioria das mortes das vítimas atingidas é causa-
da por parada cardíaca e respiratória. 

O Corpo de Bombeiros alerta a população sobre 
os principais cuidados a serem tomados para evitar 
os acidentes provocados no período de chuvas, em 
caso de raios e trovões e recomenda os seguintes 

sua casa ou procure um lugar onde você possa se abrigar, 

chuvas fortes e nunca dirija por estradas alagadas. Se notar 

done o veículo e procure um local seguro.

Tempestades

Raios

• Desligue aparelhos elétricos das tomadas;
• 
•

atraem raios;
•
• 
• Evite campos de futebol, praias e outros locais abertos;
• Em caso de impossibilidade de escapar destes locais, o re-

formando uma posição mais esférica e menos alta, tornando-se 

• Construções com para-raios e automóveis com os vidros 
fechados são os melhores locais para se protege, e

• 

•  Mantenha distância de alambrados, cercas, linhas telefôni-

• 
• Use o telefone somente em casos de emergência.

Deslizamentos de terra 
e desmatamento

•
sujeito a deslizamentos;

• 

• 
des, postes ou muros inclinados, portas e janelas emperradas e 
paredes com trincas ou barrigas;

•  Rochas também são muito perigosas, especialmente se es-
tiveram muito expostas na terra, em local sem vegetação e acima 
de sua casa, e

• 

PREVENÇÃO


