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Cooperativas, Sindicatos e Associações de produtores rurais  
recebem novas inscrições aos planos de saúde

Saúde não tem preço. Tem pressa!

Ninguém consegue prever quando pode ser 
vítima de um acidente ou acometido por uma 
doença mais complexa que, nos dias atuais, 
vai representar uma despesa tão elevada que 
nem sempre é suportada pela família. Essa é 
a realidade:os gastos com saúde é o que mais 
cresce em todo o País. 
Ter um plano exclusivo – que só atende produ-
tores rurais e familiares – ainda é privilégio de 
poucos brasileiros, principalmente diante do 
difícil quadro de saúde que o País atravessa.  
Fale com familiares e amigos!  
Oriente-os a procurar as associadas do S.P.A. Saúde e 
garantir um bom plano - sem fins lucrativos - para todos. 
                                                              
                                                               

Máfia estimula  
cirugias 

desnecessárias
   A primeira edição do Programa Fantástico, na TV   
  Globo, denunciou atitudes que colocam a vida dos   
  pacientes em risco. 
                                                            
                                                           Págs. 6 e 7

               ÁGUA 
É HORA DE ECONOMIA     
   E CRIATIVIDADE       
                                                        

Você ainda não  
conhece a Cecília? 
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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 - 8° andar - Paraíso - SP 
                    Fone: (11) 3146-313 1 
                    Site: www.spasaude.org.br 
                    E-mail: spa@spasaude.org.br 

Em 14 de janeiro de 1998, em reunião de Diretoria foi apresenta-
do o saldo operacional e os Demonstrativos de Resultados de  
Utilização das Cooperativas Associadas. Tiveram resultados negativos:  
Coopersum, Coapeja, Coopama e Capebe. A Diretoria decidiu procu-
rar outro escritório para realização dos serviços de Contabilidade,  
atendendo parecer da empresa de Auditoria de Consultoria que  
presta serviços ao S.P.A. Saúde.  Foi também aprovado a compra de um 
microcomputador da empresa BR Computer.

Em 29 de janeiro de 1998, em reunião de Diretoria foi informado que 
a Eletropaulo ressarciu o S.P.A. Saúde, das despesas provenientes de 
queda de energia em cheque nominal no valor de R$ 1.692.75.

Em 13 de fevereiro de 1998, em reunião de Diretoria foi aprovada 
a proposta do Ciefas, ficando designada como representante do S.P.A. 
Saúde a Sra. Edite Estevão.

Em 26 de fevereiro de 1998, em reunião de Diretoria foi decidido 
realizar uma nova cotação para um novo programa e sistema de TI 
com o Sr. André e mais empresas até o final de março. Foi aprovada 
a contratação do novo contador Sr. Alécio, conforme avaliação do Sr. 
Norberto Alvim, da A & M Assessoria e Consultoria S/C.

Em 12 de março de 1998, em reunião de Diretoria, com a presença 
dos Diretores, Srs. Reginaldo Balbino Pereira (presidente) Carlos 
Fernando Lima Dias de Adolfo José de Carvalho, foi aprovado a  
contratação de um novo funcionário Robson José da Silva e a  
concessão do aumento de 16% no vale refeição, que passou para  
R$ 7,60.

Em 31 de março de 1998, em Assembléia Geral Ordinária,  
abrindo a seção o Sr. presidente Reginaldo Balbino Pereira apresen-
tou aos presentes, os Srs. Antônio Scagliusi Neto e Bruno Scagliusi 
da Officium Consultoria e Norberto Lucas Alvim e Mauro Morgan de  
Aguiar da A&M Auditoria e Consultoria, prestadores de serviços ao 
S.P.A. Saúde, e, em seguida, passou a leitura do Relatório de Gestão 
com o seguinte teor, “O S.P.A. Saúde encerrou o ano de 1997 com 
9.651 usuários inscritos e cresceu 17,54%, contando com adesão 
de uma cooperativa mantenedora, duas cooperativas vinculadas e  
alguns funcionários da Coop. Central, credenciando vários médi-
cos, laboratórios e hospitais, dentre eles, o Hospital Bandeirantes e  
Hospital do Coração, em São Paulo; Instituto Sta. Lídia, Hospital 
São Paulo e Hospital São Francisco, em Ribeirão Preto; Hospital  
Luxemburgo e Hospital das Clinicas em Belo Horizonte; Instituto 
Cardiológico de Campinas, Sta. Casa de Misericórdia de Passos e  
Corpus Hospitalar de Pouso Alegre. Após apresentação e aprovação das  
contas, feita a leitura do Parecer do Conselho Fiscal pelo Sr. Luiz Zoldan 
(Aguaí), passou-se ao 2º item, eleição do Conselho Fiscal presidida 
pelo Sr. Teodoro Quicilini Neto (Bragança Paulista), foram eleitos como  
membros efetivos os Srs. Heleno Junqueira (Sta. Rita) Gabriel  
Francisco Junqueira Pereira (Cristina), José Fernando Paiva Nunes 
(Lorena e Piquete), e para suplentes, os Srs. Matusalém Vilela Lemos 
(Boa Esperança) Fernando Prado Rennó (Jacutinga) e Luiz Gonzaga 
Xavier (Machado). Participaram também da Assembleia: Claudiomiro 
de Oliveira Pontes (Cachoeira Paulista), Gilberto Leonel Fortes Azeve-
do (Guaratinguetá), Adolfo José de Carvalho (Carmo do Rio Claro), 
Marcelo Dias de Lima Dias (Mococa), João Batista Rezende (Alto do 

Rio Grande) e Antônio Carlos de Paula Santos (CCL - São Paulo). Em 
ato continuo, obedecendo ao Edital de Convocação, foi instalada a 
Assembleia Geral Extraordinária para tratar de reforma estatutária e 
aprovação do regulamento do S.P.A. Saúde, com a presença das 14 
Cooperativas Mantenedoras: Coop. Sta. Rita do Sapucaí, Cooperativa 
de Laticínios de Cachoeira Paulista, Coop. Latic. de Guaratinguetá, 
Coop. Agro Pec. de Boa Esperança, Coop.de Latic. de Aguaí, Coop. 
de Latic. de Bragança Paulista, Coop. Agrária de Machado, Coop. Agro 
Pecuária de Carmo do Rio Claro, Coop.dos Prod. de Leite da Região de  
Mococa,Coop.de Latic. de Lorena e Piquete, Coop. Regional do Sul 
de Minas, Coop. Agrícola do Alto do Rio Grande e Coop.Central de 
Laticínios do Estado de São Paulo.

Em 14 de maio de 1998, ficou decidido em reunião de Diretoria, 
após estudo atuarial, um aumento de 12% para todos os planos de 
saúde do S.P.A. Saúde um desconto de 5% para produtores de leite e 
funcionários das Associadas.

Em 26 de junho de 1998, em reunião de Diretoria foi aprovada a 
contratação do advogado Dr. Domingos Benedito Valarelli, no valor de  
R$ 1.800,00 mensais. Demitido o contador Sr. José Alécio Pierini e  
contratado os serviços contábeis da Alvim Consultoria e  
Assessoria pelo valor de R$ 8.500,00 para o primeiro semestre e  
R$ 2.000,00 mensais para o segundo semestre.

Em 15 de julho de 1998, em reunião de Diretoria foi relatado pela 
Sra. Edite Estevão a reformulação da declaração de saúde incluin-
do os itens referentes a tratamentos permanentes como diabetes e  
hipertensão arterial e, se o usuário tiver 60 anos ou mais, deverá  
apresentar um atestado médico que discrimine suas condições atuais 
de saúde e indique os problemas porventura existentes.

Em 26 de agosto de 1998, em reunião de Diretoria ficou aprova-
do a solicitação da Cooperativa de Varginha para incluir todos seus  
funcionários e dependentes no plano de saúde de uma só vez. A  
autorização ficou da seguinte forma: Isenção de carências para con-
sultas e exames de rotina e 5 dias de internação de caráter emergen-
cial na acomodação coletiva e taxa de inscrição com 50% de desconto.

Em 14 de outubro de 1998, em reunião de Diretoria foi informado 
que o S.P.A. Saúde contava nesta data com 10.280 pessoas inscritas 
nos planos de saúde.

Em 29 de outubro de 1998, em reunião de Diretoria o presiden-
te Sr. Reginaldo Balbino Pereira explanou que com relação ao novo  
sistema, a Alvim Consultoria e Assessoria Empresarial alterou o valor 
de R$ 256.700,00 para R$ 204.000,00 referente ao custo do desen-
volvimento do programa, bem como aumentou o número de 15 para 
17 parcelas, assumindo também a manutenção do sistema atual. 

Em 16 de novembro de 1998, em reunião de Diretoria foi aprova-
do e assinado o contrato referente ao novo sistema de informáti-
ca do S.P.A. Saúde, a compra dos equipamentos e software foram  
adquiridos da empresa com menor custo,  
OS & T Informática. O software para o banco de  
dados Oracle, foi comprado da Software  
Design.

Em 15 de dezembro de 1998, em reunião 
de Diretoria foi pedido pelo advogado  
Dr. Domingos Valarelli, uma explicação ao 
Sr. Eduardo Mugnai que trabalha para Alvin  
Consultoria uma análise dos programas fontes 
do S.P.A. Saúde.

Resumo das   atas relatadas por Hildo Grassi, 
     Superintendente Operacional.

NOSSA HISTÓRIA
                             

CAPÍTULO 10 - CONTINUAÇÃO

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 (Presidente), 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   Assistente de Comunicação: Elisa C. Coracini   
Jornalista Responsável: Ana Souza, Mtb 12.815   Diagramação: Elisa C. Coracini   
Tiragem: 10.000 exemplares
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representante do S.P.A. Saúde.  Os planos não têm fins  
lucrativos e só podem se inscrever produtor rural e seus  
familiares. Você     pode      escolher      uma      das   opções  oferecidas: 
S.P.A. Gold,  Bronze A  e   Bronze C. Os planos contam com  
ampla rede de credenciados: São mais de 120 hospitais, 
110 pronto-socorros, 340 consultórios médicos, 460 
clínicas e 290 laboratórios disponíveis para utilização. 
O plano é exclusivo. É seu! 

      Descontos em medicação
Outro benefício para os associados são os descontos 

na compra de medicamentos que podem chegar a até 
60% do valor. 

Veja qual plano é mais adequado para 
você e faça logo sua adesão

                 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 - 8° andar - Paraíso - SP 
                    Fone: (11) 3146-313 1 
                    Site: www.spasaude.org.br 
                    E-mail: spa@spasaude.org.br 

                   Estamos juntos!

João Emygdio Gonçalves - Presidente do Conselho Diretor. 
Um novo ano se inicia. Com ele renovam-se esperanças e planos, 

num tempo que se faz novo em nossas vidas. Como médico, pai de 
família, produtor rural, integrante de diferentes instituições e, com  
orgulho especial, presidente do S.P.A. Saúde, uso este espaço para 
lembrar a todos que o início de um novo ano, também é tempo de  
novas oportunidades, de reavaliar nossos comportamentos, e de  
propor mudanças que se fizerem necessárias. 

Falar de saúde é a mesma coisa que falar de vida. A  
experiência acumulada nos 47 anos de exercício na medicina não me 
deixa qualquer dúvida disso. E é justamente por vivermos num país em 
que a saúde pública atravessa por sérias dificuldades, que participar 
de um plano de saúde como o nosso, criado exclusivamente para nós  
produtores rurais, sedimentado por longos 22 anos de existência, deve 
ser considerado um privilégio. Aliás, um privilégio que bem poucos 
nessa imensidão que é a população brasileira, podem se beneficiar.

O ano de 2015 será um ano de desafios para o S.P.A. Saúde. 
Sabemos que teremos muito trabalho e responsabilidade  
ainda maior. Mas também será o ano em que não economizaremos  
esforços para mostrar aos nossos companheiros, produtores  
rurais, a importância de cada um conhecer profundamente  
todas as vantagens que esse plano de saúde traz a todos nós. 
É um ano em que conclamaremos a todos para que falem sobre o 
S.P.A. Saúde aos seus amigos e que nos tragam novos associados. 
É muito importante o aumento do número de usuários para que o  
nosso plano se mantenha com menores aumentos nas mensalidades.  

     Repito que o tempo só se faz novo quando criamos novas oportunidades. Não percamos, portanto, a oportunidade de termos ao nosso lado 
um plano como o S.P.A. Saúde para dar segurança à nossa saúde e de nossos familiares. 

Mais um ano se passou e estar na Presidência de um plano sério, responsável e, acima de tudo, humano como o S.P.A. Saúde é uma 
grande responsabilidade e uma grande realização. Renovo meus agradecimentos a todos os membros dos Conselhos Diretor e Fiscal, às  
 Superintendências, às associadas, aos nossos funcionários que tanto nos ajudam nessa gestão, e principalmente a Deus, por nos dar a lucidez que tanto  
 necessitamos. É essa lucidez que nos permite garantir o melhor aos nossos milhares de beneficiários. Em cada um desses que nos auxiliam, com 
suas diferentes atividades, está um ser humano. E o bom ser humano precede o líder.

Aos nossos credenciados e à parceira Unimed, muito obrigado. Estou à disposição para apoiar na luta constante por melhores dias e melhores 
vidas. Conto com a participação pessoal e profissional de cada um de vocês na missão de fazer crescer ainda mais o nosso S.P.A. Saúde.

Estamos juntos! Um ano de muita saúde a todos!

Doença não tem hora para surgir. Acidentes também 
não se programam. Inúmeros depoimentos divulgados 
neste jornal têm mostrado que a situação de beneficiári-
os teria sido muito difícil se não tivessem a segurança 
do atendimento médico-hospitalar do S.P.A. Saúde.  
Infelizmente, muitos produtores precisaram vender 
bens conquistados ao longo de   muitos anos para quitar  
dívidas com médicos e hospitais. Outros falam também 
das dificuldades e tempo de espera para conseguir 
agendar consultas, exames ou cirurgias na saúde  
pública que atravessa, como todos sabem, sérias  
dificuldades.

 Inscrições abertas em todas as associadas
Não espere mais para levar essa segurança para 

você e sua família. Procure a Cooperativa, Sindicato ou  
Associação de sua cidade e converse com a  

Abertas inscrições aos planos

Informativo_jan_fev2015.indd   3 05/02/2015   12:07:22



INFORMATIVO SAÚDE RURAL4 

Considerando as causas que interferem em nossa saúde, apre-
sentadas na ilustração, verificamos que o nosso estilo de vida  
interfere  em  53%  dos  riscos de  consumirmos  nossa  saúde. A genética é  
responsável por 17%, o meio ambiente em 20% e a existência/ 
ausência de serviços de Saúde, em 10%. 

Ao analisarmos estas informações concluímos o grande equívo-
co que cometemos ao buscarmos assistência médica curativa 
sem nunca termos nos preocupado em nos prevenir, em promover  
nossa saúde. No S.P.A. Saúde ao longo dos anos, estamos de forma  
incansável buscando orientar os beneficiários de que o melhor para 
sua saúde é a prevenção e a promoção. As ações curativas devem ser  
buscadas nos casos em que não pudermos evitar o agravamento de 
nossa saúde. 

  Sempre faço considerações no diálogo com nossos representantes 
nas filiadas demonstrando que poderíamos participar de um plano de 
saúde muito mais econômico, se houvesse o engajamento de todos 

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

os beneficiários nos conceitos de prevenção e 
promoção da saúde. Podemos comparar nossa 
saúde de forma hipotética a uma bateria não 
recarregável. 

Quando  nascemos sendo observados nos primei-
ros anos de vida, por nossos pais, a administração  
de alimentação saudável, é o que carrega nossa 
bateria.  Atingindo  a idade jovem, por volta de 15  
anos idade, podemos nos considerar totalmente  
saudáveis portanto, com nossa bateria com toda a carga. Ao passar 
os anos vamos consumindo nossa saúde por hábitos, alimentação  
inadequada e falta de atividade física assim como se gasta uma  
bateria. 

Ações sobre o meio ambiente sem respeito à natureza são um 
grave problema. Muitos de nós acumulamos fortunas que, às vezes, 
não são suficientes para recuperar tudo que perdemos na saúde.

No S.P.A. Saúde, instituímos como nossa missão “Proporcionar 
ao produtor rural o acesso à promoção e assistência à saúde, com 
qualidade”. Para atingirmos essa missão, é necessário a adesão e 
comprometimento de todos.  É importante que você procure se infor-
mar das ações que estão sendo realizadas em sua região. Comece 
a se mexer. Preocupe-se com sua alimentação, evite excessos, faça  
atividade física. 

E não esqueça: Procure os recursos médicos, ambulatoriais e multi 
profissionais para se prevenir e para proteger sua saúde.

           Parceiro em diagnósticos há mais de 10 anos
No centro de Taubaté, um parceiro do S.P.A. Saúde há mais de 10 anos, atende diariamente vários beneficiários 

dos nossos planos, uma média de 80 pessoas por mês. Trata-se da Endocard, uma clínica de diagnóstico, que 
oferece atendimento de alta qualidade nos vários serviços que oferece no local. 

A clínica realiza consultas médicas nas áreas de Endocrinologia, Cardiologia, (daí a origem do nome Endocard), 
Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia Pediátrica, Gastroenterologia, Geriatria, Hematologia, Homeopatia, 
Otorrinolaringologia e Pneumologia, bem como Avaliação Nutricional. 

Também realiza diagnósticos em Cardiologia, Check Up Cardiológico Completo (exames de Eletrocardiograma, 
M.A.P.A. 24h, Holter 03 Canais Digital 24h, Teste Ergométrico Computadorizado, Ecodopplercardiograma Bidi-

mensional com Mapeamento Fluxo à Cores, Ultrassom de Carótidas), exame de Bioimpedância Computadorizada (aquele que dá a composição 
corporal do indivíduo, fornecendo a porcentagem de massa magra, massa gorda e líquidos do organismo), Ultrassom de Tireóide, Espirometria 
Completa e Diagnóstico em Otorrinolaringologia. 

A clínica firmou parceria com o Laboratório Mil (Medicina Integrada Laboratório), que disponibiliza posto de coleta na Endocard, onde os pa-
cientes podem colher seus exames laboratoriais, de segunda a sexta-feira. A Endocard fica na Av. John F. Kennedy, 991, no Jardim das Nações 
e atende pelos telefones (12) 3621-8381 | 3621-7212 | 3633-4859 | 3413-1571 | 3413-1566. 

No atendimento o beneficiário deve apresentar a carteirinha do S.P.A. Saúde e um documento de identificação com foto.

         
         Estilo de Vida 

         Existência/ Ausência de     
         Serviços de Saúde 

         Genética 

         Meio Ambiente

“Quem não tem tempo para cuidar da saúde, 
                         terá que ter tempo para cuidar da doença”
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Atrás daquela mulher pequena, voz calma, risonha de  
olhinhos puxados  está uma séria e competente profissional.  
Ela    tem   um  modo    inconfundível     de     estar    com  o  outro,  principalmente  nos  
momentos mais difíceis, num cuidado 
onde seu esforço se concentra na 
preservação da saúde, porque sabe que 
esse é o bem mais valioso de cada um.   
Assim é Cecília Satiko Imakado Nishida, 
a enfermeira e Coordenadora Assisten-
cial do S.P.A. Saúde há nove anos,  
depois de ter atuado durante 27 anos no  
Hospital Beneficência Portuguesa.

No dia a dia de trabalho quem vê Cecília 
apressada pelos corredores ou atrás 
dos óculos compenetrada na telinha do  
computador, não imagina a dimensão de 
seu envolvimento e responsabilidade que  
resultaram em muito carinho. Por 
onde a redação do nosso jornal passa,  
alguém sempre manda abraços para 
Cecília, numa demonstração de carinho e  
agradecimento. Nossa japonesinha 
reúne como ninguém, uma atuação firme, 
solidária e protetora dos beneficiári-
os. Elo de ligação entre beneficiários,  
credenciados    e   o     plano,   é     difícil     saber     quantos  
milhares de quilômetros ela já percorreu 
na unidade móvel por diferentes estradas 
que a levam às cidades de Minas Gerais,  
interior e Grande São 
Paulo, para conferir de perto a evolução de  
pacientes e a qualidade da assistência que está sendo prestada.  
Auditar o fechamento de contas hospitalares também faz parte da sua 
rotina de trabalho. 

 
               Muitas emoções

Ninguém nunca ouviu Cecília queixar-se de cansaço. Ao  
contrário. Quando chega de alguma viagem traz na bagagem a alegria 
de ter conseguido melhorar a vida do paciente visitado. Emoções ao  
longo  desses  anos  foram muitas. Mas duas, que por  
ética , ela não cita seus nomes, deixaram marcas especiais: A de uma  
beneficiária idosa com doença pulmonar crônica, internada na UTI por 

quatro meses dependente de respirador, com dieta por sonda, mas 
consciente. Ela manifestava repetidas vezes à família e à Cecília sua 
vontade de voltar para casa, de terminar seus dias perto da família. 
Cecília promoveu uma avaliação com a equipe multidisciplinar e  

atendeu seu desejo. Um forte elo 
de ligação naturalmente se criou  
entre ela, a família e a paciente que 
se mostrava mais feliz em poder partir  
desta vida mais tranquila, desfrutando 
em seus últimos dias, da companhia e 
dos cuidados de seus familiares.

Outra situação que a emo-
ciona é lembrar-se de um bebê  
que nasceu com patologia neu-
rológica grave. Depois de passar  
por várias cirurgias, ficou por sete  
meses na UTI, totalmente dependente.  
 A família era muito simples,  
residia no interior e não tinha  
estrutura para atender as   
necessidades da criança. Sempre  
apoiada pela administração do 
plano, ela acompanhou passo a  
passo a evolução do quadro, ajudou na  
captação de recursos para a família 
e levou a assistência no domicílio da  
criança. A recompensa: Hoje a criança, 
com quase quatro anos de idade, está 
estável e recebe atendimento integral 
do S.P.A. Saúde.

Cecília é assim. Cuidadosa, solíci-
ta, zelosa e atenciosa com nossos beneficiários, independente da 
idade, sexo ou se mora perto ou longe. Cecília é profissional, enér-
gica quando precisa ser, sem nunca perder a ternura.  Cecília está 
sempre ligada às questões especiais, à promoção, à recuperação 
da saúde e à própria morte, como deveria ser sempre a atuação 
de quem optou por cuidar e respeitar o outro quando escolheu a  
enfermagem como profissão.

Nota da redação: Esta matéria é uma surpresa e homenagem à 
Cecília. Em nome dos vários beneficiários que demonstram carinho e 

reconhecimento por sua atuação, registramos aqui os nossos  
agradecimentos. Obrigada Cecília por ser “a cara do plano” e fazer 

parte do nosso time.

Ela é a “cara” do plano

É assim que ele responde quando alguém elogia sua disposição 
e condição física. Aos 74 anos, Adhemar Jesus Miranda, é a prova 
viva de que a prevenção é a melhor aliada da saúde. Foi presidente 
da Cooperativa de Taubaté durante sete anos e sério defensor da  
vinda do plano para os produtores da região. Naquela ocasião ele nem  
imaginava o quanto ia precisar do plano. 

Em 2006, num exame de rotina recebeu o diagnóstico de câncer no 
estômago. “Claro que a gente assusta. Mas rapidamente providenci-
aram a minha cirurgia em São José dos Campos, no Hospital Pio XII, 
recomendado pelo cirurgião. Fui muito bem atendido e ainda precisei 
passar por mais oito cirurgias. Fui de 120 para 50 quilos, mas, aos 
poucos, me recuperei e hoje, com 74 quilos, levo uma vida normal”.

Sua esposa, já falecida, também precisou usar vários recursos  
credenciados no S.P.A. Saúde. “Vítima de um câncer de pulmão, ficou 
79 dias internada no Hospital A.C. Camargo, em São Paulo, e teve 
tudo que precisava”. Quando saiu de lá, o plano montou uma estrutu-

ra de home care em minha casa que 
parecia um atendimento de hospital. 
Até compressor foi instalado para  
garantir que em nenhum momento ela 
ficaria sem oxigênio. Foram mais três 
meses de acompanhamento médico, 
visitas, remédios, assistência total.  
Enfim, esse plano é mesmo nosso 
“anjo da guarda”. 

Hoje Adhemar controla regularmente 
sua saúde, o estômago está curado 
e não deixa de fazer exames pre-
ventivos. Ele também sabe que sua  
filha e as netas estão seguras quando 
o assunto é saúde porque são suas  
dependentes no mesmo plano.

“A culpa é do S.P.A. Saúde”

NOSSA GENTE
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A primeira edição deste ano do programa Fantástico, da 
TV Globo, trouxe uma reportagem que chocou e alertou a 
sociedade: a máfia das próteses colocadas em cirurgias, 
muitas vezes desnecessárias e que podem colocar em risco 
a vida do paciente. 

 O S.P.A. Saúde tem alertado constantemente os  
beneficiários que recebem indicações para cirurgias que  
envolvem colocação de próteses: isso só deve ocorrer como 
última opção. Recursos como os programas preventivos e 
outros tratamentos oferecidos pelos planos tem apresenta-
do ao longo dos últimos anos, resultados muito positivos, 
evitando em muitos casos, a necessidade de submeter o 
paciente à cirurgias que envolvem risco e nem sempre tem 
a indicação precisa. 

Infelizmente, dar uma atenção diferenciada aos pacientes 
não é regra no Brasil. O Fantástico mostrou em programas 
seguidos, a triste realidade vivenciada no setor. Depois 
de uma investigação em diferentes estados brasileiros foi 
apresentado um esquema que transforma a saúde em um  
balcão de negócios, principalmente quando há necessidade 
de colocação de próteses e órteses em cirurgias que ocorrem 
com maior frequência nas áreas de ortopedia, neurocirurgia e 
cardiologia. 

Um golpe se destaca como o mais preocupante: a indi-
cação de cirurgias sem necessidade,com o pagamento de 

                                                       DENÚNCIA

comissões por fornecedores dos materiais e até mesmo 
o uso de documentos falsos para enganar a Justiça na 
liberação de liminares.

    

 O cuidado do S.P.A. Saúde

Uma série de cuidados e procedimentos é observada  
pelos médicos e enfermeiras que atuam no S.P.A. Saúde 
e que acompanham de perto todos os pedidos de cirurgias 
mais complexas e sofisticadas como é o caso de colocação 
de próteses, stents, entre outros. Aliás, quando necessário, 
orientam e indicam a obtenção de uma segunda opinião 
de especialistas, num cuidado que tem um único objetivo: 
preservar a saúde dos beneficiários. 

O Dr. Ademar Baptista de Andrade e Silva, médico  
coordenador de Auditoria Médica do S.P.A. Saúde, desde julho 
de 2007, explica que “Todas as solicitações de procedimentos 
cirúrgicos, em que são utilizados materiais especiais de alto 
custo, são analisados por mim antes de serem autorizados”. 
Uma das justificativas para esse cuidado é cumprir o que 
prevê as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS, órgão governamental que supervisiona todos os planos 
de saúde do País.

Reportagem do Fantástico mostra máfia  
que  estimula cirurgias desnecessárias
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                                                       DENÚNCIA

 “Em caso de solicitação de próteses e órteses, pedimos 
para os hospitais três cotações de fornecedores diferentes 
checamos o registro na ANVISA – Agência Nacional de  
Vigilância Sanitária de todos os itens solicitados. Fazemos 
isso para garantir que nenhum deles esteja com a validade 
vencida. Também analisamos se a indicação médica e técnica 
a ser utilizada está correta obedecendo as diretrizes clínicas 

Reportagem do Fantástico mostra máfia  
que  estimula cirurgias desnecessárias

Dr. Ademar Baptista de Andrade e Silva

das respectivas especialidades e a Medicina Baseada em 
Evidências-MBE”.

O médico acrescenta que, se houver qualquer dúvida de 
que o procedimento vai ser o melhor possível para o beneficiário, 
é solicitado um parecer da empresa Evidências , com larga  
experiência na área, e uma segunda opinião de especialista 
com experiência renomada naquela especialidade. “Tudo 
isto é realizado após contato com o médico credenciado e 
discutido o caso de acordo com os preceitos da ética médi-
ca. Essas medidas são tomadas no intuito de diminuir custo, 
sem prejuízo da qualidade e principalmente na defesa da 
integridade física do nosso beneficiário”, conclui.

O responsável Técnico Médico do S.P.A. Saúde , Dr. Wilson 
Grassi, acrescenta: “O beneficiário deve buscar orientação no 
S.P.A. Saúde. Nossa equipe está capacitada para ajudá-lo a 
encontrar a melhor solução do seu problema”.

Fale com a gente
Os beneficiários podem tirar suas dúvidas por telefone,  

ligando no SABe - Serviço de Atendimento ao Beneficiário, pelo fone  
(11) 3473-1617, por e-mail no sabe@spasaude.org.br, junto às  
representantes do S.P.A. Saúde nas filiadas ou, se preferir, pessoal-
mente, na sede do S.P.A. Saúde que fica na rua Maestro Cardim, 
1.191, 8° andar, no bairro do Paraíso, em São Paulo.
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Situada entre o Rio de Janeiro e São Paulo e próxi-
ma de Minas Gerais, o município de Cachoeira Paulista 
fica no Vale do Paraíba, entre as serras da Mantiqueira 
e da Bocaina, e grande parte de sua renda provém 
da pecuária, produzindo em média 38 mil litros de 
leite diários, tratados pela Colacap – Cooperativa de  
Laticínios de Cachoeira Paulista.

A Colacap, com 71 anos de existência, nasceu do 
desejo de produtores rurais em obter uma forma de 
colocar sua produção no mercado a um preço melhor, 
sem a individualização, pois nesta modalidade eram 
obrigados a entregarem a preços que lhes eram ofere-
cidos. Vinte e um produtores rurais, ansiosos por uma 
melhor distribuição de suas produções, reuniram-se na 
Sociedade União de Produtores do Vale do Paraíba, e 
fundaram a Colacap.  O auge da Cooperativa foi na dé-
cada de 90, quando tinha 62 funcionários, recebia quase 
60.000 litros de leite diário e empacotava 12.000 litros/
dia. 

Atualmente a Cooperativa conta com 150  
filiados ativos. Afrânio Ferreira Reis responde pela  
Presidência há 10 anos e destacou a parceria firmada com a Coopera-
tiva de Guaratinguetá, a Serramar, na captação conjunta de leite, que 
propiciou economia aos associados, em especial no frete do produto.  
Para Afrânio, o atendimento médico hospitalar oferecido pelo S.P.A. 
Saúde “é de excelente qualidade, muito valorizado pelos beneficiários 
principalmente no município que tem escassez de recursos. A meu 
ver, o único problema para termos apenas 11 beneficiários no plano, 
ainda é o preço para os pequenos produtores que atravessam mo-
mento difícil no mercado leiteiro”.

Exemplo de superação

Ivo Capucho da Silva, 70 anos, é um exemplo de superação. Com 
problemas físicos de locomoção devido a uma doença hereditária  
desde a infância, venceu as dificuldades e preconceitos, fez  
curso técnico, faculdade de Economia e é contador há 50 anos. Nem 
mesmo a aposentadoria o fez “pendurar as chuteiras” e descansar.  
Diminuiu o ritmo, mas continua firme controlando os dados contábeis 
da Colacap. Casado há 40 anos, ele e sua esposa são beneficiários 
do S.P.A. Saúde. “Uso os recursos para exames de rotina, e médicos 
de Guaratinguetá, mas minha esposa tem problemas de saúde e faz 
tratamento com especialistas de São Paulo. Sempre fomos bem aten-
didos. Não dá para ficar sem o plano”.

Ivo Capucho da Silva, Fabiano Cruz Costa, Afrânio Ferreira Reis

A seu lado, Fabiano Cruz Costa ingressou no S.P.A. Saúde há dois 
anos. ”Eu, minha esposa e duas filhas estamos seguros. Faço check 
up todos os anos e recentemente precisei me submeter a uma cirurgia 
de vesícula. Somos todos sempre muito bem atendidos”. 

Antonio Celso Ferreira, é agrônomo e membro do Conselho de  
Administração da Cocalap. Aos 49 anos, casado e com três filhos, ele 
compartilha da mesma opinião dos colegas e diz que ‘‘ a qualidade do 
plano é indiscutível’’. Ajudou a levar o plano para a Cooperativa porque 
conhecia o valor desse benefício para os produtores rurais da cidade. 
Seus filhos são acompanhados pelo mesmo pediatra e elogiou o trata-
mento ortopédico que utilizou na Santa Casa de Lorena, recurso que 
integra a rede do S.P.A. Saúde. 

    Colacap: 71 anos na defesa dos produtores

 
 O 12°  encontro anual acontece nos próximos dias 22 e 23 de abril, 
em São Paulo.

A programação já está sendo definida procurando reunir um  
conteúdo de informações importantes para o dia a dia de trabalho dos 
participantes.

A equipe do S.P.A. Saúde estará encaminhando com antecedência 
todas as informações e os convites de participação. 

Assembleia
A exemplo dos anos anteriores, ao final do encontro dos  

representantes será realizada a Assembleia anual do S.P.A. Saúde.  
Ela acontece no dia 24 de abril e todos os envolvidos também serão  
informados e convidados com antecedência.

A presença de todos é muito importante. 

 
       Nossa homenagem

Como poucos homens ele passou por esta vida deixan-
do sua marca e sua dedicação voltadas  ao bem-estar 
do homem do campo. É com pesar que informamos o 
falecimento, em janeiro último, do Sr. Heleno Junqueira 
Fonseca, ex-diretor presidente da CooperRita por sete mandatos 
consecutivos e grande defensor da criação e expansão do 
S.P.A. Saúde, onde participou ativamente como inte-

grante do seu Conselho Diretor.   
Aqui registramos nossa solidariedade à família  
Junqueira Fonseca e nossa eterna gratidão ao grande  

colaborador.
      
Diretoria e equipe do S.P.A. Saúde

Encontro anual dos representantes  
  do S.P.A. Saúde
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A excelência dos produtos oferecidos pela Comevap – Coopera-
tiva de Laticínios do Médio Vale do Paraíba é comprovada pelas 12 
vezes consecutivas em que obteve a nota “A” de qualidade do SIF 
- Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura.  À frente 
da Presidência da Cooperativa há dois mandatos consecutivos, está 
José Francisco Rodrigues Gomes, que também integra o Conselho  
Administrativo do S.P.A. Saúde.

A história da Comevap está diretamente ligada à região. Na  
década de 30 nasceram as Cooperativas de Laticínios de Roseira,  
Pindamonhangaba e Taubaté e, em 1974, elas realizaram sua fusão 
formando então a Comevap. O objetivo da união foi o fortalecimento 
dessas cooperativas que se consolidou ainda mais seis anos depois, 
quando a Comevap adquiriu uma unidade da Vigor e as atividades 
passaram a ser realizadas na nova usina.

Com uma tradição de mais de oitenta anos, a Cooperativa tem  
crescido ano a ano. Hoje a Cooperativa conta com 496 coopera-
dos, 220 funcionários, 141 terceirizados e 2.000 clientes do Vale do  
Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Sul de Minas Gerais e 
São Paulo. O leite captado é dos produtores da região do Vale do 
Paraíba. Atualmente, a Cooperativa recebe 150.000 litros de leite 
por dia. Ali são pasteurizados 90.000 litros, 20.000 são destinados 
para UHT, 25.000 litros para a fabricação de derivados e 15.000 para  
venda spot, sempre com a marca Comevap e seu selo de qualidade. 

A exemplo de outras regiões, as altas temperaturas e a falta de 
água dos últimos meses tem sido um sério problema. Ao longo dos 
anos, a influência da economia nacional também trouxe impactos  
positivos e negativos à produção em diferentes momentos mas,  
segundo José Francisco, o maior problema enfrentado nos dias atuais 
está na mão de obra: “Há uma alta rotatividade de trabalhadores, o 
que dificulta bastante o trabalho do produtor”. 

  
          Mais beneficiários no S.P.A. Saúde
 
Dos 496 associados da Comevap, 170 são beneficiários dos 

planos do S.P.A. Saúde. Para José Francisco o custo ainda é 

um problema, até porque “60 a 70% dos produtores associados  
entregam pouca quantidade de leite: entre 150 a 200 litros por dia. 
“Para esses produtores o ideal seria a criação de um plano regional”.  
    Ainda assim, ele acredita que é possível aumentar esse núme-
ro. “Estamos com sérios problemas de planos de saúde na cidade 
e acredito que investir numa maior divulgação do S.P.A. Saúde nos 
meios de comunicação da região pode trazer um número maior de  
associados”. Uma das possibilidades levantadas por ele é a partici-
pação da equipe do plano durante o calendário anual de palestras pro-
movido pela Cooperativa. A sugestão é bem-vinda e a equipe do S.P.A. 
Saúde, apesar de reduzida, vai se organizar para participar.

    

Comevap: uma tradição de mais de 80 anos

José Francisco Rodrigues Gomes: ‘‘Vale a pena investir na divulgação e trazer 
novos beneficiários para o S.P.A. Saúde’’.

A Comevap recebe 150.000 litros de leite por dia.
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A sede própria do Sindicato Rural de Taubaté, inaugurada em 2012, 
é destaque na cidade. Instalada numa área total de 80.000m2, tem 
430m2 de área construída e espaço de sobra para a realização de 
leilões de gado, eventos, fóruns, provas equestres, entre outros.

Na sua Presidência há pouco mais de dois anos está Ricardo  
Araújo Barbosa e Sebastião Mauro de Medeiros, o diretor Tesoureiro 
que receberam a visita de nossa redação na sede do sindicato mostrando 
entusiasmo em apoiar uma campanha de adesão de novos beneficiários 
no S.P.A. Saúde. O sindicato, fundado em 1952, tem atualmente 300 
associados e apenas 21 deles são titulares dos planos, totalizando 73 
beneficiários.

Para Ricardo há “chances de expandir o S.P.A. Saúde na cidade 
porque a população tem enfrentado sérios problemas com o atendi-
mento médico local”. Ele tem a esposa e as filhas como dependentes 
e é uma prova viva de que a prevenção ainda é o melhor remédio para 
se manter a saúde em dia. Em 2012, um exame mostrou que tinha 
uma veia obstruída no coração. “Fiz a cirurgia no Hospital do Coração 
em São Paulo, que todos sabem que é um recurso de ponta no País  
nessa área, precisei colocar um stent e não tive nenhuma dificuldade 
para liberação de procedimentos ou despesa. Em compensação,um 
diretor nosso teve o mesmo problema e precisou pagar mais de 
R$30.000,00 na época”, lembra.

Cuidando das finanças do sindicato, Sebastião também já uti-
lizou diferentes recursos credenciados no plano, não teve quaisquer  
despesas adicionais e elogiou o atendimento: “A gente sempre percebe 
uma atenção especial, diferenciada, quando se é atendido pelo S.P.A. 
Saúde. Estou sempre orientando as pessoas a se inscrever. Trata-se 
de uma segurança fundamental em nossas vidas”, informou.

Produtores precisam conhecer melhor os planos

Ambos os diretores afirmam que atualmente o maior desafio do 
sindicato é manter o número de associados. “O produtor tem sido mal 
remunerado”, diz Sebastião ressaltando que são oferecidos, gratuita-
mente, vários serviços aos sindicalizados, como a realização do atual 
CAR – Cadastro Ambiental Rural, uma exigência legal e que é feita 
por um engenheiro ambiental credenciado, especialmente contratado 
para esse fim. Além do CAR eles também oferecem aos produtores, 
serviços de contabilidade, jurídico, odontologia e serviço social.

Como disseram, mesmo com as dificuldades financeiras enfren-
tadas, os produtores rurais precisam conhecer melhor a segurança 
oferecida pelo S.P.A. Saúde. Ficou entre os planos para 2015, inserir 
uma apresentação dos planos para seus associados no próximo Fórum 
que devem realizar ainda neste primeiro semestre. 

Presidente do Sindicato de coração novinho em folha

               O mais jovem beneficiário
Risonho e dono de um par de olhos verdes que chama a atenção, 

João Ricardo Barbosa Roman é o mais jovem beneficiário do S.P.A. 
Saúde, na cidade de Taubaté.

Com oito meses de vida,  Roman chegou ao mundo esbanjan-
do saúde graças ao bom  
acompanhamento de pré-natal  
feito por sua mãe, Milena Neves 
Barbosa. “Fiz todos os exames 
e consultas em clínicas aqui 
em Taubaté, sempre recebendo  
atendimento de excelente quali-
dade”, diz Milena que é beneficiária 
do plano há bastante tempo. 

Segundo ela, “o plano nos 
oferece recursos melhores do 
que os previstos em planos de 
saúde vendidos no mercado e 
com valores mais acessíveis”. 
Agora a rotina de Milena é a de  
acompanhar o pequeno Roman ao 
pediatra que também faz parte da 
rede credenciada do plano. Milena e o filho

Ricardo Araújo Barbosa e Sebastião Mauro de Medeiros

O Sindicato tem 430 m2 de área construída e grande espaço para realização de eventos.
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CDHU

CENTRO  

  CENTRO 

  CENTRO 

  CENTRO 

  CENTRO 

(12)  31014284 

(12)  36214775

  CENTRO 

  CENTRO 

FARMA 7 FARMAVALE CDHU 

  DROGA RAIA TAUBATÉ  

DROGARIA MALHEIROS 1 

DROGASIL TAUBATÉ DUQUE DE CAXIAS  

FARMA 7 FARMAVALE 

  DROGASIL TAUBATÉ PRAÇA EPAMINONDAS  

FARMA 7 FARMAVALE

  DROGASIL TAUBATÉ PÇ. SANTA TEREZINHA  

EDITH RANGEL FERREIRA 

DONA CHIQUINHA DE MATTOS  

BERNARDINO DE CAMPOS 

  DUQUE DE CAXIAS  

570

252  

(12)  31012277

(12)  36212544  

SETE DE SETEMBRO 

  DOM EPAMINONDAS  

5

270  

(12)  31014455 / 
(12)  31014474 

(12)  36351448 

284

42  

BERNADINO DE CAMPOS 

  SANTA TEREZINHA  

536

6  

(12)  31012277 

(12)  36226997

 Bairro

 Bairro

  Farmácia 

  Farmácia 

 Endereço  (Rua)

 Endereço 

 N°

 N°

 Telefone

 Telefone

JARDIM SANTA 
CLARA 

DROGASIL 391 TAUBATÉ MARECHAL 
DEODORO 

  MARECHAL DEODORO 18 (12)  36322278  

VILA EDMUNDO DROGA RAIA TAUBATÉ B   CHARLES SCHNNEIDER 1575 (12)  36218761 

Farmácias Credenciadas em Cachoeira Paulista

  

  

Ginecologia e Obstetrícia

Clínica Médica /  Dermatologia / Fisioterapia 

DRA. TETZI OLIVEIRA BRANDÃO

CLÍNICA MULTIPROFISSIONAL PRÓ VIDA 
SANTARITENSE LTDA-ME

Rua José de Almeida Andrade Paiva, n°66 - Família 
Andrade

Rua Comendador Custódio Ribeiro, n° 563 - Centro (35) 3473-0580

(35) 3471-1155 
(35) 3471-4360

 Especialidade   Credenciado  Endereço  Telefone
SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG 

 Especialidade   Credenciado  Endereço  Telefone
  Neurologia  / Neurocirurgia (35) 3422-9648 DR. MARCELO MASSOTE DE TOLEDO Rua Coronel Otávio Meyer, n°81 - Centro

POUSO ALEGRE - MG

  Ortopedia e Traumatologia / Ginecologia 
e Obstetrícia 

ORTOMED/ CLÍNICA DE ORTOPEDIA E  
TRAUMATOLOGIA S/C LTDA-ME

Av. Rui Barbosa, n°193 - Centro (35) 3221-6444 

VARGINHA   -  MG
 Especialidade   Credenciado  Endereço  Telefone

 Especialidade   Credenciado  Endereço  Telefone
  

Oftalmologia  DR. CRISTIANO FERIS BUSTAMANTE Rua Feijó, n°81  -  Centro (12) 3122-5481

GUARATINGUETÁ - SP

 Especialidade   Credenciado  Endereço  Telefone
  Cirurgia Geral e Ultrassonografia DR. DAGOBERTO CORACINI   Rua José Bonifácio, n°743  - Centro  (19) 3641-2261   

(19) 3641-2951

VARGEM GRANDE DO SUL-SP

 Especialidade   Credenciado  Endereço  Telefone
  Ortopedia e Traumatologia (11) 3259-1000SAMAX – SAÚDE  MÁXIMA LTDA Rua Sergipe, n° 401 Cj. 102   - Higienópolis

SÃO PAULO - SP

 Especialidade   Credenciado  Endereço  Telefone

  

  

  

  

  
Ginecologia ALBUQUERQUE CLÍNICA DE GINECOLOGIA 

E OBSTETRÍCIA LTDA-ME
Rua Engenheiro Fernando de Mattos, n°262  
Sl. 56 - Centro

(12) 3022-1122 
(12) 3629-6370

Otorrinolaringologia 

Cardiologia

CAUDURO SALGADO CLÍNICA MÉDICA LTDA

CARDIOVITA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Rua Quinze de Novembro, n°910/1°Andar - Centro

Rua do Côrrea, n°255 Sl.12  - Centro

(12) 3426-2021

(12) 3432-4850 
(12) 3432-4810

Oftalmologia e Endocrinologia

Otorrinolaringologia

COE CENTRO DE OLHOS E ESPECIALIDADES  
LTDA-EPP

OTORRINO CLÍNICA LTDA - EPP

Rua Equador, n°149 - Jardim das Nações

Rua Prof. Luiz Augusto da Silva, n°67  - Centro

(12) 3608-2210 
(12) 3622-4461

(12) 3633-3977 
(12) 3633-3289

TAUBATÉ - SP

Farmácias Credenciadas em Taubaté

NOVOS CREDENCIADOS

(Recorte, guarde e avise a família)
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Encontre as palavras

As notícias sobre a necessidade da população economizar água 
são diárias e o apelo tem fundamento: com o imenso calor desta época 
do ano e a pouca chuva os problemas com a falta de água começam a 
ganhar grandes proporções.

 O S.P.A. Saúde volta a orientar seus beneficiários e solicitar 
que conversem com amigos e familiares sobre a necessidade 
urgente de economizar. Mais do que isso: de usar a criatividade para  
economizá-la.

Um condomínio próximo à sede do S.P.A. Saúde, em São  
Paulo, chamou a atenção por estar lavando a calçada do prédio.  
Moradores manifestaram o desagrado e veio a surpresa: o edifício  
utiliza água reaproveitada. Combinou com os condôminos em armaze-
nar a  água  usada  da  máquina de lavar (do enxágüe) em galões. Eles são  
recolhidos diariamente e a água é utilizada na limpeza da garagem, 
corredores e áreas comuns. A iniciativa permitiu uma economia  
significativa e um bom desconto na conta mensal.

Copinho na hora de escovar os dentes: as crianças têm surpreendi-
do. Estão mostrando aos pais o que aprenderam nas salas de aula. No 
banheiro, um copo de água é o suficiente para escovar os dentes, sem 
precisar abrir a torneira.

Na cozinha as mulheres tem poupado o que é possível. Passaram 
a ensaboar toda a louça antes do enxágüe. Isso reduz bastante o 
tempo da torneira aberta.  Na hora de lavar verduras, o ideal é utilizar 
cloro ou água sanitária de uso geral (uma colher de sopa para um litro 
de água, por 15 minutos). Depois, colocar duas colheres de sopa de  
vinagre em um litro de água e deixar por mais 10 minutos, economi-
zando o máximo de água possível.

O hábito de usar a vassoura, e não a mangueira na hora de limpar 
áreas está cada vez mais popular.  Lavar calçada com a mangueira 
traz grandes prejuízos. Em 15 minutos são perdidos 279 litros de água.  

Garrafas plásticas de refrigerantes passaram a servir de regadores 
de plantas. No jardim, as pessoas tem prendido as garrafas com o 
fundo cortado para cima. Na tampa um pequeno furo que vai gradati-
vamente molhando as plantas com a água recolhida pela chuva.

Aproveitando a água do banho: uma bacia ou um balde no box junta 
a água que iria direto para o ralo na hora do banho. Essa água serve 
para limpeza dos pisos ou até mesmo nas bacias, evitando utilizar a 
válvula de descarga.

Se você tem outra boa dica para economizar água, compartilhe 
com amigos e vizinhos. É hora de esforço comum na preservação 

da água, elemento indispensável a saúde de todos nós.

  Água: É hora de economia. 
                                 E de criatividade

1. Lucro / 2. Pediatra / 3. Primavera, verão, outono, inverno./ 4. Cooperativa, Sindicato, Associação 
5. Cecilia / 6. Estamos Juntos / 7. Coração / 8.São Paulo / 9. Colacap / 10.Taubaté. 

Respostas: 

1. O quê, ao contrário dos vendidos no mercado, os planos do S.P.A.     
    Saúde não objetivam?
2. Profissional que cuida das crianças.
3. As quatro estações do ano.
4. Que  entidades procurar para se inscrever nos planos do S.P.A. Saúde?
5. Nome da enfermeira que responde pela Coordenadoria Assistencial do    
    S.P.A. Saúde.
6. Título da mensagem do Dr. João Emygdio Gonçalves.
7. O que está novinho em folha no corpo do presidente do sindicato de    
    Taubaté, operado pelo plano do S.P.A. Saúde.
8. Cidade onde fica a sede própria do S.P.A. Saúde.
9. Nome da Cooperativa que fica em Cachoeira Paulista. 
10. Cidade onde fica a Comevap.

         Idéias criativas

 C     I    A    S    S    O    C   I    A    Ç    A   O   A  U
  E    D   O   A    L   U    C   R    O   C    C   P   C    L
 C     A    I    U   N   T    O   S    U    I    U    R   I    O
  I     D   E    A   T    O   U   N   T    O    S    I    O  U
  L    C   O    R   A    Ç   A   O   O    D    I   M   P    L
  I     G   E    N   C    A    I    P   N    A    E   A   M  O
 A     E   S     T   A   M   O    S    J    U    N   T   O   S
 A    C   G     E   N   C    M  A   O    E    S    V   I    A
 C    O   O    P    E    R    A   T    I    V   A    E   O   O
 C     L   N    T   O    S    A   G    E   N   C    R   T    P
  I     A   O   O    A   T    O   G   V   E    E    A   O   A
 O    C    I    N    N   T    O   S    U   N   T    O   S   U 
  P    A   E    R    A   T    A   U    B   A    T   E    A   L
 M    P   V    E   M   E    R    G   E    N   C    I    A   O
 A     I     I    V   A    P    E    S    S    E    G   O   S    A
  I     E   O    N    S    I    N   D    I    C    A   T   O    I
  P    E   D     I    A   T    R    A   G   E    N   C    I    E
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