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O plano vai onde o produtor está
Carmo de Minas, Pedral-

va, Cristina e Itajubá foram 
as quatro cidades do sul de 
Minas visitadas pela redação 
do nosso jornal em continui-
dade ao projeto de divulgar 
nossas filiadas,  e  ouvir os 
beneficiários de cada região.  
Confira também as farmácias 
credenciadas nessas cidades 
e aproveite os descontos na 
hora de comprar remédios.

O frio bate 
na porta

Cuidados e proteção com 
essa época do ano. Pág.3

Pág. 7

Você é fumante? Vá direto à pág.12

Manter sua saúde é nosso 
maior desafio Pág. 5
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ENTRE NÓS

NOSSA HISTÓRIA
CAPITULO 6 – CONTINUAÇÃO 

DICAS DO DOUTOR

Inverno está chegando: 

PREVINA-SE 
das doenças respiratórias

Esta é a época do ano que é só baixar um  pouco mais 
a temperatura e elas aparecem:  Gripe, rinite, asma, 
pneumonia, as mais comuns doenças da temporada de 
inverno. 

O tempo seco provoca alterações  e irritações no  sis-
tema respiratório, geralmente, este se torna o principal 
alvo. Os ambientes fechados por causa do frio, especial-
mente locais com grande número de pessoas, como os 
transportes públicos, escritórios e escolas, proporcio-
nam as condições ideais para a proliferação dos vírus e 
bactérias.
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associadas, bimestralmente, de forma gratuita.

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

Fone: (11) 3146.313 1

site: www.spasaude.org.br

e-mail: spa@spasaude.org.br

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

Clésio V ilela Reis, Noé Francisco Rodrigues, Luiz Fernando 

Ribeiro, José Francisco Rodrigues Gomes, Paulo Augusto  
Galvão Lucchesi e Osvaldo Henrique Paiva Ribeiro.  
Conselho Fiscal:  Presidente Oswaldo de Paiva Pinto  F ilho,  
Ralph de Castro Junqueira e Oswaldo Netto Junior .

Superintendência: Reginaldo Balbino Pereira e Hildo Grassi.

Conselho Editorial: Elaine Teixeira; Cristina Pinto;  

Cristiane Xisto, Ricardo Garcia, Ester Pereira e Wilson  
Grassi.

Jornalista responsável: Ana Souza, Mtb12.815 .

Diagramação: Daiane Ribeiro

Tiragem: 10.000 exemplares

Em 19 de abril de 1994, em Reunião de Diretoria o diretor Regi-
naldo Balbino Pereira expos sobre as dificuldades que vinha encon-
trando no sul de Minas para atender os Beneficiários do Plano “B”, 
uma vez que a maioria dos hospitais contava somente com aco-
modações de enfermaria e apartamento. Foi decidido que quem 
optasse pelo Plano B, teria que se contentar somente com a rede 
que possuía este tipo de acomodação. Reginaldo Balbino expos a 
necessidade de se contratar um Superintendente para trabalhar na 
sede do S.P.A., sugerindo o nome da Sra. Edite Estevão e que, após 
contratada, fosse apresentado as necessidades nas contratações 
de recursos credenciados. Deliberou ainda que se remunerasse os 
Diretores e Conselheiros Fiscais com o valor de 0,20 URV por Km 
rodado, considerando-se a ida e volta da sede da cooperativa a 
qual o membro pertencia.

Em 27 de junho de 1994, em reunião de Diretoria contando com 
a presença do SEBRAE, com a finalidade do desenvolvimento de 
um programa de informatização que seria feito diretamente pelo 
Sistema Paulista de Assistência para atender todos os procedimen-
tos necessários ao funcionamento dos Planos, que necessitaria de 
compra de equipamentos de informática e o desenvolvimento de 
programa específico para se ter melhor controle do sistema. Deci-
diu-se contratar também um auxiliar de escritório para trabalhar na 
sede.

Em 14 de setembro de 1994, em reunião de Diretoria foi proposto 
pelo diretor Sr. Diretor Carlos Fernando Lima Dias o financiamen-
to da Contribuição Variável para as Associadas do S.P.A., que foi 
aceito. Esta proposta se deve ao fato de ter havido contribuições 
variáveis de valor elevado e seu financiamento encontra-se dentro 
das finalidades do S. P. A., ficou deliberado que este financiamento 
poderia ser feito em até cinco vezes acrescendo-se ao saldo deve-
dor o índice da correção da Caderneta de Poupança, mais 1% ao 
mês de taxa de expediente. 

Em 14 de outubro de 1994, em reunião de Diretoria foi aprovada 
a proposta de convenio com a Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo e Hospital Santa Isabel (SP). Deliberou-se que as mensalida-
des dos beneficiários do Plano de Saúde fossem reajustadas em 
3,94% a partir do dia 1° de novembro do corrente ano, nos contratos 

corrigidos pelo IGPM. Justificou-se que tal medida foi necessária 
devido ao crescimento dos custos de atendimentos causados pe-
los acréscimos impostos por ocasião da reforma econômica que 
criou o Real e pelas reduções drásticas dos rendimentos das apli-
cações que representavam até 30 % das receitas líquidas.

Em 28 de dezembro de 1994, em reunião de Diretoria foi aprovado 
o Regulamento do Plano de Saúde aplicável às Cooperativas de 
Crédito associadas ao sistema. Tal regulamento é mais restritivo do 
que o aplicado às Cooperativas integrantes do sistema, uma vez 
que, aquelas não têm direito a voto, seus associados serão sem-
pre considerados agregados para fins de cálculos de valores de 
mensalidades e a ela se aplicará tabelas próprias que incluem taxa 
administrativa.

 Em 30 de março de 1995, em Assembleia Geral Ordinária o Sr. 
presidente Francisco Pereira Lopes, secretariado pelo diretor Regi-
naldo Balbino Pereira, informou ter recebido proposta de adesão 
da Cooperativa Regional dos Produtores de Serrania e Cooperativa 
Agro Pecuária de Cristina e que os mesmos eram de interesse do 
Sistema Paulista de Assistência e do Sistema Integrado Paulista, 
propôs à Assembleia o aceite da inclusão das referidas coopera-
tivas o que foi aceito. O representante da Cooperativa de Boa Es-
perança Sr. Vanus Antunes Vilela, indagou o Sr. presidente qual o 
critério de remuneração dos diretores. O presidente responde que 
o Estatuto não prevê esta remuneração, os diretores são somente 
reembolsados de suas despesas com locomoção e estadias para 
as reuniões de Diretoria, o Sr. Vanus diz se necessário que se ins-
titua alguma forma de remuneração à Diretoria pela relevância dos 
serviços apresentados que se avolumam com o crescimento ace-
lerado do plano de assistência, exigindo maior disponibilidade e 
tempo dos diretores. Em apoio a este manifestaram-se, entre ou-
tros, os representantes da Cooperativa do Alto do Rio Grande, Sr. 

Para evitar passar pelo desconforto causado  pelos males 
do inverno é preciso ficar atento aos meios de prevenção, um 
dos quais é a vacinação anual contra a gripe, a Influenza A 
(H1N1) e a gripe sazonal (H3N2).

Paulo Lopes da Cooperativa de Jacu-
tinga Hildo Grassi, Cooperativa de Lo-
rena Sr. José Fernando Paiva Nunes, 
Cooperativa de Santa Rita do Sapucaí 
Sr. Carlos Henrique Moreira Carvalho, 
que ponderou ”embora apoie acho 
não ser esta a melhor hora para se 
discutir este assunto”.

  
Resumos das atas relatadas por Hildo 

Grassi, Superintendente Operacional.

 É importante  lavar as mãos com água e sabão: manter 
esse hábito evita que vírus e bactérias  se alojem, diminuindo  
o risco de contaminação. Também vale utilizar o álcool gel 
quando não for possível lavar as mãos, desde que não exis-
tam  resíduos de sujeira.    

   
Ao  chegar em casa, troque de roupa: procure tomar 

esse  cuidado especialmente se tiver criança em casa, para 
que você não seja um transmissor dos agentes causadores 
de doenças trazidos da rua.

Procure hidratar-se bem. Ao contrário do que acontece 
em dias quentes, as pessoas esquecem de tomar líquido. 
Lembre-se de tomar água, chás, sucos.

Mantenha-se agasalhado e, em dias  muito frios, proteja 
a garganta e os ouvidos usando gorros ou cachecóis.

  
Se possível, evite aglomerações: em especial em lugares 

fechados e pouco arejados. 
     
Deixe o ar circular: mesmo nesses dias mais frios, é bom 

manter algumas janelas abertas para que o ar circule e pro-
cure não usar o ar condicionado  (se usar, lembre-se de man-
ter os filtros sempre limpos e higienizados).

Acompanhe no box abaixo as dicas do Dr. Wilson Scar-
pioni Grassi, assessor médico do S.P.A. Saúde, e previna-se:

.
Rua Maestro Cardim, 1.191 - 8 º Andar - Paraiso - SP
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NOTÍCIAS

“A importância da Informação e Comunicação”
Esse foi o tema do 11º Encontro do 

S.P.A. Saúde em abril, com suas repre-
sentantes nas associadas e que levou 
ao Hotel Mercure, em São Paulo, profis-
sionais de diferentes regiões.  Durante 
dois dias consecutivos, eles tiveram a 
oportunidade de trocar informações e 
experiências voltadas a aprimorar cada 
vez mais o atendimento aos beneficiá-
rios dos planos.

Os superintendentes Reginaldo 
Balbino Pereira e Hildo Grassi partici-
param ativamente das apresentações, 
bem como gerentes do plano dissi-
pando dúvidas e esclarecendo sobre 
atividades que envolvem a rotina de 
trabalho dos representantes. O presi-
dente do S.P.A. Saúde, Dr. João Emyg-
dio Gonçalves enfatizou que “o encon-
tro reafirma o compromisso conjunto 
de toda a equipe facilitando o trabalho 
desenvolvido pelos representantes das 
associadas em cada região que o pla-
no está presente para garantir melhor 
qualidade de vida para milhares de 
pessoas” ( Já somos 18.000). 

Todos os presentes  puderam to-
mar vacina contra gripe e  receberam 
certificados de participação. 
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Erramos
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Na última edição deste  jornal,  nossa assessora de imprensa, equivocadamente, trocou o 

nome da entrevistada, Sra. Cecilia de F. Leal Neto – atual provedora da Santa Casa  de Misericórdia 

de Mococa,  uma referência na região e beneficiária do S.P.A. Saúde. Erroneamente foi publicado 

o nome da provedora anterior da instituição, Sra. Maria Edna G Mazzieiro. Nossas desculpas pela 

falha técnica.

Grupo de representantes das associadas assistiram palestras e trocaram
 experiências durante o evento.

Assembleias
O Hotel Mercure, 

em São Paulo, sediou 
no último dia 16 de 
abril, as Assembleias 
Geral Ordinária e Ex-
traordinária do S.P.A. 
Saúde, que contaram 
com a participação do 
presidente da institui-
ção, o Dr. João Emyg-

dio Gonçalves, os superintendentes Reginaldo Balbino Pereira e 
Hildo Grassi, membros dos Conselhos Diretor e Fiscal, e repre-
sentantes legais das associadas.

Os principais destaques da primeira assembleia foi a apro-
vação do Relatório da Administração e Demonstrações Contá-
beis do ano anterior, bem como o plano orçamentário para 2014. 
Na Extraordinária, os participantes apreciaram e aprovaram a 
proposta do Conselho Diretor para alterar o Estatuto Social Con-
solidado, com o objetivo de melhor atender às necessidades 
atuais do S.P.A. Saúde.

PREVENÇÃO

Manter sua saúde é o nosso maior desafio
Quando for procurado, atenda! É bom pra você, é bom pra sua saúde!

Buscar o tratamento e a conduta correta que vão melhorar 
a qualidade de vida de nossos beneficiários é o principal obje-
tivo do Programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Risco de 
Doenças do S.P.A. Saúde, coordenado pelo Dr. Wilson Scarpioni 
Grassi – Responsável Técnico do plano e integrado por enfer-
meiras e técnicas da área. Para isso, eles estão identificando o 
perfil de risco epidemiológico dos beneficiários, ou seja, coletando 
dados para, num futuro próximo, implementar ações de saúde. 
O grupo envolvido no programa sabe da enorme responsabili-
dade que tem e precisa contar com o envolvimento dos bene-
ficiários.  O Dr. Wilson lembra que “todos serão oportunamente 
convidados a participar. A abordagem será feita por telefone 
ou pessoalmente”. Se isto acontecer com você coopere. É 
bom pra você, é bom pra sua saúde!

Como é feito 
Com base nos contatos feitos com os beneficiários há 

um protocolo de exames que garante um rastreamento mí-
nimo, pesquisando se aquele beneficiário tem ou terá um 
risco de ficar doente no futuro. “Para isto antecipamos nos-
sas ações e vamos verificar sua condição básica de saúde. 
A partir desse contato, podemos encaminhá-lo para exames 
e avaliações médicas, propor mudanças de hábito e de tra-
tamentos, encorajá-lo a ter uma vida mais saudável para 
evitar uma doença futura, em especial as que mais atingem 
a população adulta no Brasil, como as doenças cardiovas-
culares, cancerígenas, neurológicas, degenerativas, entre 
tantas outras”, lembra o médico.

O que já está acontecendo
O Programa é um grande projeto que dará condições de avaliar 

toda a população pré-determinada e aplicar programas específicos 
de promoção e prevenção de acordo com o perfil de saúde de cada 
beneficiário. É gerido em quatro etapas: Mapeamento da população, 
rastreamento de doenças, identificação da condição de Saúde e en-
caminhamento para os especialistas.

Já foram mapeadas as condições de saúde de aproximadamente 
200 beneficiários da Cooperativa de Laticínios Serramar, em Guaratin-
guetá, no final de 2013. O Dr. Wilson ministrou palestra orientativa e, 
em seguida, os participantes foram avaliados pela equipe de saúde, 
quando realizaram aferições de pressão arterial, peso, altura, circun-
ferência abdominal e preenchimento do Inquérito (questionário) de 
Saúde. As localidades de Vila Maria – SP, Bananal - SP, Lorena - SP, 
Cunha -SP, Bairro da Rocinha - SP, Lagoinha - SP e Caraguatatuba - 
SP, onde a Serramar tem posto de atendimento e/ou loja comercial 
também foram incluídos no Programa S.P.A. Saúde e participaram 
da ação.

Após esse primeiro mapeamento os beneficiários foram encami-
nhados para a segunda etapa do processo, o rastreamento de al-
gumas doenças crônicas mais prevalentes como diabetes e hiper-

tensão, uma ação que 
ocorreu no último mês de 
abril, na sede da Serramar. 
Na coleta de alguns exa-
mes houve a parceria con-
junta do Laboratório Vital 
Brasil.

Na terceira etapa os 
beneficiários são subme-
tidos a uma consulta com 
um médico generalista 

para analise dos exames realizados e identificação de alguma doença 
crônica.  Concluída essa fase, os beneficiários saudáveis receberam 
ações de promoção da saúde como palestras com foco na mudança 
de comportamento e a manutenção de hábitos saudáveis e aqueles 
que apresentarem doença crônica, participarão da quarta etapa do 
processo, que é o encaminhamento para os médicos especialistas e 
outros profissionais como fisioterapeutas, nutricionista e outros.    
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Pedralva: Sob nova Direção e apostando no crescimento com a 
adesão de novos beneficiários

Na diretoria do Sindicato há 20 anos, Sebastião José Busta-
mante  foi eleito  em fevereiro último para ocupar a presidência do 
sindicato, instituição criada em 1972. Hoje, dos 228 associados, 
33 são titulares do S.P.A. Saúde.  Ele reconhece que saúde tem 
custos muito elevados em nosso país e no mundo e aposta no 
crescimento de novos beneficiários. “O interesse em participar do 
plano é grande. Ninguém tem dúvida da sua qualidade, da con-
fiança que oferece nos momentos difíceis, mas  a dificuldade do 
mercado cafeeiro ainda é o maior impeditivo para que o produtor 
rural da nossa região se associe ao S.P.A. Saúde”,  diz Sebastião.

No sindicato eles  mantém um espaço para atender os in-
teressados em conhecer detalhes dos planos oferecidos pelo 
S.P.A. Saúde, que  podem procurar a Simone ou a Maria Raquel, 
quando forem até lá.

Sebastião  Bustamante,o Tomzé   e as representantes do S.P.A., 
Simone e Maria Raquel

“Doença não avisa quando vai chegar”

DEPOIMENTO

O Sr. Antônio Fortes Bustamante, com 80 anos de idade, nas-
cido e criado naquela cidade e um dos incentivadores da criação 
do sindicato de Pedralva, é beneficiário do S.P.A. Saúde desde 
o início de sua criação. Tem seu grupo familiar inscrito e utiliza 
sempre os recursos credenciados disponíveis em Itajubá, cidade 
próxima à Pedralva.  Prefeito da cidade de 1970 a 1972, ele re-
conhece que o “plano é uma segurança, porque doença nunca 
avisa quando vai chegar, como já aconteceu na minha família”.

Ele se referia ao marido de sua filha Cristiana Maria Carneiro 
Bustamante Figueira. Ao lado do pai, Cristiana afirma que “Não 
teríamos conseguido tratar meu marido sem o apoio do S.P.A. 
Saúde”. Ele descobriu ser vítima de um câncer de intestino e du-
rante três anos seguidos fez tratamento no Hospital A.C. Camar-
go, em São Paulo, uma das maiores referências no tratamento 
da doença no Brasil. “Infelizmente ele faleceu, mas teve à sua 
disposição todos os recursos disponíveis na medicina. O plano 
nunca negou qualquer tipo de procedimento. Alguns exames 
precisavam ser repetidos em curto espaço de tempo, eu temia 
que não fossem aprovados, mas os profissionais do S.P.A. Saú-
de acompanhavam de perto e liberavam tudo que era preciso”, 
diz Cristina. Hoje, ela e seu filho de 14 anos são beneficiários e 
fazem periodicamente exames e consultas de rotina em recursos 
credenciados nas cidades próximas à Pedralva, satisfeitos com a 
qualidade de atendimento.Pai e filha falam de suas experiências
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De Carmo de Minas para o mundo
Carmo de Minas, município de Minas Gerais, 

distante 420 quilômetros da Capital, tem uma popu-
lação próxima a 14.000 habitantes e destaca-se na 
agricultura pelo café que é reconhecido como um 
dos melhores do Brasil, seguido pelo leite e milho. 

A redação visitou nessa cidade, a Cooperativa 
Regional dos cafeicultores do Vale do Rio Verde 
Ltda., Cocarive, e foi recebida por seu presidente 
Ralph de Castro Junqueira e o representante do 
S.P.A. Saúde na instituição, João Alberto de Andra-
de Massi. Hoje a Cooperativa conta com 65 colabo-
radores, três agrônomos e dois degustadores.

O café especial produzido na região é produto 
brasileiro conhecido como de excelente qualidade 
no mercado externo. Há mais de um ano tem sido 
exportado, principalmente para os Estados Unidos, 
Coréia, Japão, Austrália e Bélgica. Mais do que ex-

A equipe da administração da Cocarive na recepção ao S.P.A. Saúde

portado, tem sido, repetidas vezes premiado em avaliações e en-
contros internacionais.

Na presidência da Cooperativa há oito anos, Ralph, que tam-
bém é integrante do Conselho Fiscal do S.P.A. Saúde não escon-
de o orgulho de ter nessa associada vários produtores premiados 
pela qualidade do café que produzem em suas terras. Hoje são 
660 cooperados, dos quais 80 são titulares dos planos do S.P.A. 
Saúde, beneficiando 301 pessoas.

Tanto Ralph como João Alberto investem na divulgação do 
plano aos seus associados por conhecerem suas qualidades e 

vantagens, em especial a de não ter fins lucrativos e oferecer am-
pla cobertura tanto na prevenção de doenças como na assistên-
cia médico-hospitalar quando necessária. “Aqui todos sabem da 
garantia de qualidade oferecida pelos planos do S.P.A. Saúde. 
O número de beneficiários dos planos poderia ser até maior em 
nossa cooperativa, mas muitos produtores de leite estão inscritos 
pela Cooperrita, também filiada ao S.P.A. Saúde”, lembra Ralph.  
“Temos um grupo bastante representativo de pequenos produ-
tores que gostariam de se filiar ao plano, mas a crise do café e 
problemas de ordem financeira os impedem de aderir”.

Virgílio: mais uma história de cura 

DEPOIMENTO

A história da família de Virgílio Alves Pereira Neto está direta-
mente ligada à do café há mais de 100 anos. Prova disso é que 
a rua da Cooperativa da cidade leva o nome do seu avô, Virgílio 
Alves Pereira, em homenagem à sua importante figura e atuação 
no cultivo do café em Carmo de Minas.

Aqui, S.P.A. Saúde vem de avô a neto, de pai para filho. Toda 
sua família é beneficiária: pai, mãe, irmãos e filhos. “Não dá para 
ficar sem essa segurança, diz Virgílio, que sentiu na própria pele 
como é importante poder contar e utilizar recursos de primeira 
geração na área da medicina. “Há quatro anos, num exame de 
próstata, feito como rotina com meu médico, descobri que estava 
com câncer. Fui para São Paulo, fiquei internado e fiz tratamento 
e cirurgia no Hospital do Câncer, o A.C. Camargo e felizmente fui 
curado”.

Virgílio afirma que “em qualquer outro plano o custo seria mui-
to maior, sem contar com a medicação que precisei tomar. O pre-

ço é altíssimo e o S.P.A. Saúde co-
briu, bem como todo o tratamento 
quimioterápico. Se fosse particu-
lar eu teria enfrentado sérias difi-
culdades, sem dúvida alguma”.

O pai de Virgílio também foi 
diagnosticado com câncer e fez 
todo seu tratamento em recur-
sos credenciados em Campinas, 
cidade no interior de São Paulo. 
“Felizmente ele também foi aten-
dido com qualidade e segurança 
e , graças a Deus, estamos bem e 
curados”, lembra Virgílio que, junto com seu pai, fazem acompa-
nhamento anual de suas saúdes.

E ele deixa um recado: “Não há preço que pague ter um plano 
com essa segurança nos momentos difíceis de nossas vidas”.

Virgílio Alves Pereira Neto
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Cristina, a cidade imperatriz
Cristina tem uma população de cerca de 11.000 habitantes 

e é conhecida como cidade imperatriz, homenagem à impera-
triz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. O município integra 
o circuito turístico Caminhos do Sul de Minas e ali visitamos a 
Cooperativa Agro Pecuária de Cristina Ltda., que conta com 85 
associados, produtores de leite, 34 dos quais são titulares dos 
planos do S.P.A. Saúde, totalizando cerca de 150 beneficiários.  

Alexandre Mohallem Neto é o presidente da Cooperativa há 
três anos e Antônio José Caldas Mota o representante do S.P.A. 
Saúde. Segundo Alexandre, o trabalho da Cooperativa é prati-
camente o de serviço social: “Auxiliamos nossos associados a 
pegar o leite, oferecemos produtos em nossa loja com menores 
preços, assistência  gratuita de  veterinários, além de produtos 
da fábrica de ração que estava fechada e agora, prestes a re-
abrir”.

“Antônio esclareceu que dos associados, 70% são produ-
tores de pequena produção de leite, com baixa renda, o que 

O presidente da Cooperativa, Alexandre Mohallem Neto e o representante do 
S.P.A. Saúde, Antonio José Caldas Mota

dificulta a filiação ao plano de saúde que é considerado por todos 
de reconhecida qualidade”. O presidente compartilha da mesma 

opinião e acredita que, ainda assim, é preciso maior divulgação do 
plano para seus associados.

Mãe e filho bem atendidos 

DEPOIMENTOS

Um filho pequeno exigia um tratamento 
diferenciado no Incor – Instituto do Coração, 
instituição renomada na área de cardiologia 
do país. Esse foi um momento difícil na vida 
de Dirceu Fleming Filho, associado da Coope-
rativa de Cristina, quando descobriu a neces-
sidade de um tratamento mais complexo e de 
alto custo para seu filho, na época, com oito 
anos de idade. “Naquele momento tivemos 
um atendimento diferenciado, de excelente 
qualidade e que seria praticamente impossível 
de ser feito se não contássemos com a se-
gurança do S.P.A. Saúde”, afirma Dirceu, que 

Um susto e muitos cuidados até a cura

Luiz Dárcio Pereira é produtor de peque-
na lavoura de café em Cristina, cidade em 
que foi prefeito. Casado e pai de três filhos, 
foi surpreendido há pouco mais de um ano 
com o diagnóstico de câncer na bexiga. “A 
notícia da doença é um baque para toda a 
família que precisa superar o problema e a 
doença juntos”, afirma Dárcio que é benefici-
ário do S.P.A. Saúde desde 1995. “Todos os 
procedimentos, e exames de controle são de 
custo muito elevado e criariam problemas fi-
nanceiros na minha família se não fossemos 
beneficiários do plano”.

Hoje, curado e atento aos exames peri-
ódicos de acompanhamento da sua saúde, 
Dárcio tem a esposa e dois filhos como be-
neficiários do plano, considerados por eles, 
“uma segurança necessária e de excelente 
qualidade para os produtores rurais”. 

Luiz Dárcio Pereira e Dirceu 
Fleming Filho

Nosso plano também está em Itajubá
Se você é produtor rural e reside em Itajubá não perca esta 

oportunidade. Vale a pena conhecer os benefícios e vantagens ofe-
recidos pelo S.P.A. Saúde, um plano sem fins lucrativos, com am-
pla rede de recursos  credenciados no sul de Minas Gerais, interior 
e capital de São Paulo. Pense nisso e acompanhe os depoimentos 
de quem já precisou utilizar o plano em situações difíceis, muitos 
deles precisando inclusive se desfazer de bens conquistados ao 
longo de suas vidas para quitar dívidas de assistência médica.

Fernando Antonio de Azevedo Reis, ex-presidente da institui-
ção é o  atual diretor tesoureiro do SPRI- Sindicato dos Produtores 
Rurais de Itajubá. Descobrimos que o S.P.A. Saúde tem cuidado 
do seu coração. “Sempre faço exames de rotina no cardiologista 
pelo plano”, diz ele, que também tem como beneficiários a mulher 
e dois filhos.

Pelo sindicato ainda é baixo o número de beneficiários inscri-
tos no plano. Muitos porque já são filiados por outra instituição ou 
por desconhecimento de que esse benefício também é oferecido 
naquele local.

Fique atento: 
Saúde não tem preço 
e doença não avisa 
quando vai chegar. 
Procure Meidiane, 
a representante do 
plano no Sindicato e 
informe-se sobre as 
vantagens de contar 
com um plano de 
excelente qualidade, 
exclusivo para  pro-
dutores rurais como 
você.  O Sindicato 
dos Produtores Ru-
rais de Itajubá fica 

No Sindicato procure Meidiane e conheça as 
vantagens de ser um beneficiário do S.P.A. 

Saúde

Fique atento e oriente sua família: muitos produtos são vendi-

dos com diferentes preços para diferentes formas de pagamento 

e segundo o Procon-SP, quem vende um produto ou serviço deve 

informar o preço à vista, o valor das parcelas, todos os encargos e 

taxas e o cálculo do valor final a prazo.  É fundamental comparar e 

avaliar o que melhor se encaixa no seu orçamento. 

Peça sempre desconto para pagar à vista. O vendedor não é 

obrigado a ceder, mas se aceitar, você estará economizando! Se a 

decisão for pelo parcelamento, evite os prazos muito longos, pois 

os juros ficam altos e você fica preso a uma dívida por muito tempo. 

Não se atenha apenas ao valor da mensalidade, compare sempre o 

valor à vista e veja a diferença do valor total a prazo.

Outra dica: é cada vez maior o índice de endividamento com cartão 

de crédito. Oriente seus familiares e amigos. Procure manter o controle, 

anotar as despesas e pagar sempre no dia do seu vencimento, já que 

são as mais altas taxas de juros cobradas por atraso ou financiamento.

Economia Doméstica Fonte: Procon SP

A VISTA X A PRAZOmantém toda sua família como beneficiária do plano.
Sua mãe, falecida recentemente aos 72 anos, tinha 

sérios problemas pulmonares e precisou de vários cui-
dados médicos. Permaneceu por mais de cinco meses 
na Unidade de Terapia Intensiva – UTI, em um hospital 
credenciado em Itajubá.  “A diária de uma UTI é altíssi-
ma, os exames e procedimentos também. Quando saiu 
do hospital, necessitava de acompanhamento de home 
care e tudo foi providenciado pelo plano, um custo que 
dificilmente poderíamos arcar se não contássemos com 
o S.P.A. Saúde”.  

na Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 2. O telefone é (35) 
3622-1562.
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CREDENCIADOS

Aqui tem S.P.A. Saúde

CREDENCIADOS (Recorte, guarde e avise a família)

HOMENAGEM
Ronan Danilo de Rezende
A Diretoria e equipe do S.P.A. Saúde se solidariza com a família de Ronan Danilo de Rezende, que 
faleceu recentemente. Ronan integrou o Conselho Diretor da nossa instituição de 2009 a 2013 e teve 
participação e envolvimento pessoal num trabalho fundamental no crescimento da nossa instituição.

Acompanhados pelo representante do S.P.A. Saúde na Coca-

rive, João Alberto de Andrade Massi, visitamos a instituição cre-

denciada recentemente em nossos planos de saúde. Único hos-

pital da cidade, fica na Rua Euclides Oliveira Castro, 129. Aqui, 

quando necessário, os beneficiários devem apresentar a carteiri-

nha do S.P.A. Saúde e um documento de identificação pessoal.

O hospital conta com 12 médicos e 24 leitos, conforme infor-

mou o diretor Administrativo Marcelo de Castro Prince, no cargo 

há três anos. “Instituições como a nossa passam por diferentes 

problemas, principalmente financeiros, mas estamos investindo 

cada vez mais na qualidade de atendimento dos nossos pacien-

tes e contando com a perspectiva de firmar convênios médicos 

com a mesma confiabilidade do S.P.A. Saúde” informa Marcelo. 

O hospital atende em média 2.000 pessoas por mês e o prédio 

passa por reformas. Segundo o diretor, “a expectativa é insta-

• Hospital Casa de Caridade e Maternidade de Carmo de Minas
lar novos serviços como o de 

radiologia, ultrassonografia e 

cirurgia geral. A área já está 

pronta e aguarda a visita do 

SUS para firmar convênio e 

iniciar os trabalhos”.  Ali são 

atendidos urgências e emer-

gências e, os casos mais gra-

ves, são transferidos para os 

recursos existentes em São 

Lourenço. Para isso contam 

com uma ambulância cedida 

pelo governo estadual e já es-

tão recebendo outra, cedida 

pela prefeitura da cidade.

• Santa Casa de Misericórdia de Pedralva
O gerente William Antonio Batista e o provedor Rubens José 

de Oliveira não poupam esforços para melhorar a cada dia as 

condições de atendimento da Santa Casa de Misericórdia de Pe-

dralva, cidade com uma população de aproximadamente 12.000 

pessoas. Essa foi a constatação da visita do nosso jornal à ins-

tituição que passa por reformas para aumentar o número de lei-

tos do hospital. Segundo o provedor, “hoje o atendimento é de 

pronto-atendimento 24 horas, todos os dias da semana feito por 

médico clínico geral”. Mas os planos são de melhoria que devem 

chegar após a conclusão da reforma do edifício. Ele lembra que 

a readequação dos espaços que estavam muito ruins teve início 

em 2008 e que, com o apoio de empresas da região, essa refor-

ma deve estar concluída no próximo mês de agosto.

A maior preocupação do hospital é a de garantir um primeiro 

atendimento de boa qualida-

de. “Casos mais complexos 

quando chegam, recebem o 

atendimento e são transferidos 

para hospitais de maior porte”, 

diz o provedor, lembrando que 

a partir de outubro, o hospital 

deverá contar com um núme-

ro maior de especialistas para 

atender cardiologia, dermato-

logia, neurologia e urologia. 

A Santa Casa de Misericórdia 

de Pedralva fica no centro da 

cidade, na Praça Ana Maria 

Divino, nº 20. 

• Santa Casa de Misericórdia de Itajubá
A Santa Casa de Misericórdia de Itajubá acaba de comemorar 

117 anos de existência, abrindo suas portas para atender cente-

nas de pessoas da cidade e de municípios vizinhos, conhecidos 

como micro região de Itajubá. Com atendimento disponível aos 

beneficiários do S.P.A. Saúde, o hospital, segundo Micheli Gracia-

no, gerente da instituição, tem capacidade de 105 leitos e após 

as obras de ampliação, previstas para o próximo ano, deverá che-

gar a 150. 

A Santa Casa de Misericórdia de Itajubá tem uma média de 

400 internações/mês, e mais de 3.000 pessoas passam por seu 

pronto-atendimento mensalmente.  Atende além de internações e 

pronto-atendimento, a exames de raios-X e laboratoriais. Os be-

neficiários do S.P.A. Saúde que precisarem de atendimento na 

instituição, sejam moradores da cidade, ou transferidos de outros 

municípios para aquele hospital, devem apresentar a carteirinha 

do S.P.A. e um documento de identificação pessoal.

Marcelo de Castro Prince, diretor do 
Hospital e João Alberto de Andrade 

Massi, representante do nosso plano 
na Cocarive.

O gerente William Antonio Batista e o 
provedor Rubens José de Oliveira
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PREVENÇÃO

Enfrente esse problema: Sua 
saúde agradece

200 mil pessoas morrem por ano no Brasil por doenças ligadas ao ta-

bagismo. O SUS (Sistema Único de Saúde) teve no ano passado um gasto 

superior a R$1 bilhão com 1,4 milhão de internações motivadas por doenças 

com vínculos com o tabagismo.

O governo anunciou no último dia 31 de maio, Dia Mundial Sem 

Tabaco, a regulamentação da lei antifumo nacional, que proíbe fu-

mar em ambientes fechados de acesso público em todo o país. Fo-

ram estabelecidas regras para o uso de cigarros e outros produtos 

com tabaco em “recinto coletivo fechado”, e serão reforçadas as 

advertências exibidas nos maços sobre o mal à saúde. 

Em queda progressiva
No Brasil, o número de fumantes vem diminuindo progressi-

vamente. Segundo o Vigitel 2013 (Vigilância de Fatores de Risco 

e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), o 

percentual caiu 28% nos últimos oito anos. Em 2006, 15,7% da 

população adulta que vive nas capitais fumava. Em 2013, a pre-

valência caiu para 11,3%.

Os males são assustadores
O consumo de derivados do tabaco causa cerca de 50 tipos 

de doenças: Câncer de pulmão, Cardiovasculares (infarto, angi-

na), o câncer e as doenças respiratórias obstrutivas crônicas (en-

fisema e bronquite), impotência sexual no homem, complicações 

na gravidez, úlcera do aparelho digestivo; osteoporose; trombo-

se vascular; problemas respiratórios e redução do desempenho 

desportivo, entre outras. 

Os malefícios do fumo são maiores nas mulheres devido às 

peculiaridades próprias do sexo, como a gestação e o uso da 

pílula anticoncepcional. A mulher fumante tem um risco maior de 

infertilidade, câncer de colo de útero, menopausa precoce e dis-

menorréia (sangramento irregular).

O tabaco é prejudicial também para quem se encontra junto 

do fumante. Além do desconforto, o fumo causa doenças imedia-

tas ou a longo prazo. O risco de doença cardíaca aumenta em 

25% num adulto exposto ao fumo passivo.

Ao parar de fumar: O risco de doenças 
diminui gradativamente e o organismo do 

ex-fumante se restabelece. Veja:

Após 20 minutos do último cigarro: a pres-
são sanguínea diminui, as batidas cardíacas vol-
tam ao normal e a pulsação cai.

 
Após 8 horas sem cigarro: o nível de oxi-

gênio no sangue pode chegar aos níveis de uma 
pessoa não-fumante. Após 24 horas, os pulmões 
já conseguem eliminar o muco e os resíduos da 
fumaça. 

Dois dias depois: é possível sentir melhor o 
cheiro e o gosto das coisas. O corpo já não pos-
sui nicotina e a transpiração deixa de cheirar a 
tabaco.

 
Após duas semanas: melhora a circulação, 

tosse, congestão nasal, fadiga e falta de ar. Após 
um ano, o risco de doença cardíaca cai pela me-
tade.

 
Após 5 anos: o risco de ter câncer de pulmão 

também reduz 50%. 

Após 15 anos: o risco de sofrer infar to será 
igual ao de uma pessoa que nunca fumou.


