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Momento de forte união para proteger as pessoas

CRESCEM OS CASOS DE DENGUE 
E FEBRE CHIKUNGUNYA

Programa de Prevenção  
  e Promoção da Saúde   
    chega em Varginha.

                                                                 Pág. 03

Preocupado com o crescimento dos casos de dengue e Febre Chikungunya em 
diferentes cidades brasileiras, o S.P.A. Saúde mostra os cuidados necessários e 
traz, na página 06 desta edição, um cartaz. Recorte-o e procure afixá-lo em locais 
visíveis, como escolas, padarias, quitandas, clubes, salão de cabeleireiro, entre 
outros. Ajude-nos a divulgar. É importante que um maior número de pessoas possa 
conhecer. E se proteger! Pág. 06

Economia de Energia 
começa em casa. 
Veja dicas de como 
economizar.     

Pág. 12
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Em 14 de janeiro de 1999, em reunião de Diretoria, entre outros assuntos, 
foi informado pelo Sr. Eduardo Mugnai, que dentro dos programas fontes do 
S.P.A. Saúde havia um comando chamado CG.EXE, cuja última alteração 
realizou-se em 16/10/98, por volta das 13 h, e que estava preparado para 
apagar todos os arquivos de programa no final de dezembro de 1998. Isto 
ocorreu de fato, trazendo transtornos e prejuízos ao S.P.A. Saúde pois 
não foi possível faturar a tempo as contribuições variáveis  para todas as 
cooperativas. Diante dos fatos houve a necessidade da contratação de 
funcionários temporários para digitação devido ao atraso ocorrido.

Em 27 de janeiro de 1999, em reunião de Diretoria, foi discutido a 
substituição da Alvim Consultoria e Assessoria Empresarial relativa à 
contabilidade pela empresa LMS Assessoria Empresarial, devido aos sérios 
problemas que vinham acontecendo nos últimos 30 dias. Foi explanado 
também que os funcionários da Alvim Consultoria, Srs. Eduardo Mugnai 
e Daiane Maciel, fossem incorporados como prestadores diretos do  
S.P.A. Saúde

Em 12 de fevereiro de 1999, em reunião de Diretoria foi decidido 
contratar a empresa LMS Assessoria Empresarial pelo valor mensal de  
R$ 1.500,00, cujo objetivo seria centralizar todo processo administrativo em 
São Paulo.

Em 11 de março de 1999, em reunião extraordinária de Diretoria, com a 
presença dos diretores Reginaldo Balbino Pereira, Carlos Fernando Limas 
Dias e Adolfo José de Carvalho, e da Sra. Edite Estevão, Superintendente 
do S.P.A. Saúde, o Prof. Antônio Scagliusi Neto e o Sr. Bruno Scagliusi, 
ambos da Officium Consultoria e o Dr. Domingos Benedito Valarelli, assessor 
jurídico, foi explanado e discutidas as implicações com as coberturas 
exigidas pela Lei 9656/98 que passava a regular todos os planos de saúde.

Em 29 de abril de 1999, em Assembleia Geral Ordinária, com a presença 
de doze representantes das mantenedoras, iniciou-se a prestação de contas 
do exercício de 1998. Foi dito que mesmo com a crise financeira que o 
setor atravessa houve um crescimento de 10% no número de beneficiários, 
contando, na data, com 10.612 usuários inscritos; foi dito também que 
com o crescimento foi necessário efetuar uma reforma no prédio cedido 
pela CCLESP, com instalação de ar condicionado e compra de novos 
equipamentos para informática. Em prosseguimento foi realizada a eleição 
do Conselho Fiscal com os seguintes candidatos inscritos: Membros efetivos 
– Srs. Heleno Junqueira Fonseca, Matusalém Vilela Lemos e José Fernando 
Paiva Nunes e como suplentes – Srs. Hildo Grassi, Gabriel Francisco  
Junqueira Pereira e Luiz Gonzaga Xavier, tendo recebido todos os votos 
dos presentes. Em seguida, houve a ratificação da aprovação das seguintes 
cooperativas agregadas: Coop. Agropecuária do Vale do Sapucaí; Coop. 
dos Cafeicultores da Zona de Varginha; Coop. dos Cafeicultores do Vale 
do Rio Verde; Coop. de Crédito Rural da Região do Leste Paulista e Sul 
de Minas e Coop. de Crédito Rural de Carmo do Rio Claro. Assinam a ata: 
Antônio Borges Filho (Cássia); Carlos Roberto de Toledo Ribeiro (Lorena 
e Piquete); Heleno Junqueira Fonseca (Sta. Rita do Sapucaí); Reginaldo 
Balbino Pereira (Elói Mendes); Antônio Marco de Andrade (Lavras); 
Hildo Grassi (Jacutinga); Gabriel Francisco Junqueira Pereira (Cristina); 
Matusalém Vilela Lemos (Boa Esperança); Hélio Panzoldo Ferreira de 
Souza (Tupi Paulista); José Pereira Lima Neto (Mococa); José Mauricio 
Carvalho (Carmo do Rio Claro) e Claudomiro de Oliveira Pontes (Cachoeira 
Paulista). Participaram também os diretores Carlos Roberto Lima Dias e 
Adolfo José de Carvalho.

Em 26 de maio de 1999, em reunião de Diretoria foi explanado sobre 
os treinamentos realizados em São Paulo e Machado e que a partir de 
agora todos os representantes estarão munidos de manuais e normas 
internas para os processos de autorização de guias; foi aprovado também 
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a confecção de 200 cartazes para divulgar nas cooperativas, com o objetivo 
de chamar a atenção dos cooperados que ainda não têm conhecimento da 
existência do S.P.A. Saúde.

Em 11 de junho de 1999, em reunião de Diretoria, foi dito pelo Sr. Carlos 
Fernando de Lima Dias que foi acertado um contrato de confissão de dividas 
de saldos remanescentes com a Cooperativa de Bragança Paulista e também 
sobre os cálculos realizados para a execução judicial do contrato de confissão 
de dívida com a Coop. de Laticínios de Avaré, totalizando R$ 291.820,85. 
      Em 15 de junho de 1999, em reunião de Diretoria ficou decidido a efeti-
vação de um retorno de 1,5% da arrecadação de cada cooperativa para 
cobertura de custos operacionais locais, e que vigorará retroativo a partir 
do mês de abril de 1999.

Em 29 de junho de 1999, em reunião de Diretoria, entre outros assuntos 
o Sr. Reginaldo Balbino Pereira explanou que no dia 28/06/99 a Assembleia 
da Coopersum (Elói Mendes) decidiu pela liquidação espontânea da 
cooperativa e a mesma está enviando ao S.P.A. Saúde o comunicado de 
rescisão contratual, sendo que os associados ao plano de saúde estão 
providenciando a transferência para outras cooperativas vinculadas ao 
S.P.A. Saúde. 

Em 30 de setembro de 1999, em reunião de Diretoria foi exibido a 
cópia da ação contra a Cooperativa de Laticínios de Bragança Paulista e 
as correspondências referentes à suspensão de atendimento dos benefi-
ciários a partir de 01/10/99. Foi também explanado sobre a dificuldade de 
aquisição do DBASE, que é o software onde o sistema atual foi feito e que 
na época, 1996, não foi adquirido em nome do S.P.A. Saúde mas sim do 
analista responsável, em 17/09/99 os Srs. Adolfo José de Carvalho e Carlos 
Fernando de Lima Dias estiveram na Coop. de Avaré para negociação das 
dívidas.

Em 11 de novembro de 1999, em reunião de Diretoria foi explanado 
pelo Jurídico o processo de execução judicial da Cooperativa de Bragança 
Paulista e a penhora do prédio principal. Em relação aos usuários que 
estão suspensos, mas não excluídos do plano, ficou decidido aguardar a 
formação de uma Associação de Produtores Rurais para a transferência.

Em 28 de dezembro de 1999, em Assembleia Geral Extraordinária foi 
aprovado o Estatuto Social Consolidado do Sistema Paulista de Assistência 
e que, cumprindo determinação deste Estatuto, e em conformidade com o 
mesmo, todos os presentes deliberaram, por aclamação, aprovar como 
membros do Conselho Deliberativo os Srs. Heleno Junqueira Fonseca, 
Matusalém Vilela Lemos, Reginaldo Balbino Pereira, Adolfo José de 
Carvalho, Carlos Fernando Lima Dias, Hildo Grassi e José Fernando de 
Paiva Nunes. Para a Diretoria Executiva, também por aclamação, foram 
aprovados os seguintes membros: Diretor Superintendente Reginaldo 
Balbino Pereira; Diretores Executivos Carlos Fernando Lima Dias e Adolfo 
José de Carvalho; para o Conselho Fiscal foram aclamados os Srs. Luiz 
Gonzaga Xavier, Gabriel Fonseca Junqueira Pereira e Oswaldo de Paiva 
Pinto Filho.

 Em 28 de novembro de 1999, foi realizada a primeira reunião do 
Conselho Deliberativo o qual com a presença de todos os membros elegeu 
para presidente o Sr. Matusalém Vilela Lemos e para vice-presidente o Sr. 
Hildo Grassi, e deu poderes ao Superintendente e 
Diretores Executivos, para firmar qualquer tipo de 
contratos, convênios e acordos; assinar cheques, 
ordem de pagamentos, procurações e aceites em 
títulos cambiais; contratar funcionários e prestado-
res de serviços; aprovar a adesão e exclusão de 
usuários do plano de saúde, assinar os cheques 
com no mínimo duas assinaturas.

Resumo das atas relatadas por Hildo Grassi, 
     Superintendente Operacional.
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“Nosso principal objetivo neste encontro é mobilizar e 
sensibilizar Diretorias e lideranças no desafio de colaborar 

com a conscientização de seus associados e familiares 
sobre a importância da prevenção de doenças e promoção 

da saúde de nossos beneficiários”.   

Essa foi a tônica da mensagem do superintendente do S.P.A. 
Saúde, Reginaldo Balbino, na reunião realizada no último dia 13 
de março, na cidade de Varginha.

O encontro foi o primeiro passo para levar aos beneficiários da 
região a oportunidade de participarem do Programa de Promoção 
à Saúde e Prevenção de Risco de Doenças do S.P.A. Saúde.  
O coordenador do grupo dessa ação é o Dr. Wilson Scarpioni 
Grassi – Responsável Técnico do S.P.A. Saúde, que conta com 
o apoio de enfermeiras e técnicas da área.  A atuação do grupo 
está voltada principalmente em identificar beneficiários com 
risco de doenças crônicas na maioria dos casos, e atuar para 
orientá-los a buscar o tratamento e a conduta correta que vão 
melhorar a qualidade de vida de cada um deles. Ou seja: atuam 
principalmente na medicina preventiva e não somente na curativa 
e de reabilitação, por isso o rumo do programa é desenvolvido 
em três principais linhas de cuidados: Promoção, Prevenção e 
Alta Complexidade.

                       O que vem por aí 

A exemplo do trabalho desenvolvido pelo grupo, na cidade de 
Guaratinguetá, a idéia é iniciar em Varginha, os trabalhos junto 

aos associados que residem naquela região. Serão identificados 
os beneficiários que precisam ser acompanhados mais de perto, 
orientando-os sobre cuidados necessários na linha de preservar 
sua saúde, controlar seus quadros e orientar na prevenção de 
doenças.

Reginaldo Balbino reforçou a importância dos representantes 
das associadas presentes ao encontro, no trabalho de despertar 
o interesse dos beneficiários em se engajarem ao programa. 
Lembrou ainda que o S.P.A. Saúde, a exemplo dos demais planos 
de saúde do País, é regido pelas normas da ANS - Agência 
Nacional de Saúde Suplementar: “Dentro das regulamentações 
da ANS, há a indicação de implantação de Programas de 
Promoção e Prevenção como diretriz para funcionamento e 
acreditação das Operadoras de Saúde. 

Vale lembrar que os profissionais envolvidos no programa 
conhecem a grande responsabilidade desse desafio e precisam 
contar com a participação e envolvimento dos beneficiários.  O 
sucesso do programa é justamente a adesão, a conscientização 
dos beneficiários. O presidente da Cooperativa dos Cafeicultores 
da Zona de Varginha, Osvaldo Henrique Paiva Ribeiro recebeu o 
grupo, que contou também com a participação de representantes 
da Credivar de Varginha, da Cooperativa dos Cafeicultores 
e Agropecuaristas de Minas Gerais, Associação Comercial 
Industrial e Agropecuária de Elói Mendes, Associação Comercial 
Industrial de Turismo, Serviços e Agronegócios de Paraguaçú, 
além de representantes do S.P.A. Saúde em diferentes associadas 
e profissionais da área de saúde que integram o grupo técnico 
responsável pelo desenvolvimento do novo trabalho na região.  

Varginha vai receber o programa  
de promoção da saúde

No primeiro encontro as discussões sobre as vantagens do Programa que será levado aos beneficiários da região 
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Natália Azevedo ocupa há quatro anos o cargo de provedora da 
Santa Casa de Misericórdia de Boa Esperança que, em 2017 , completa 
100 anos de existência. Assim que se aposentou como Defensora 
Pública, foi convidada a assumir o cargo que tem exigido constantes 
esforços para garantir qualidade no atendimento aos moradores da 
região. “Atravessamos sérias dificuldades para o atendimento dos 
pacientes que não tem outro recurso a não ser o atendimento pelo 
Sistema Único de Saúde”, diz a provedora, lembrando que o hospital 
passa por dificuldades financeiras causadas principalmente em função 
de não ter recebido qualquer reajuste do SUS há mais de 10 anos.

Ela lembra que numa cidade 
com 40 mil habitantes, e com um 
percentual alto de população de 
baixa renda torna-se imperioso 
o apoio das inst i tu ições 
governamentais para atender 
essas pessoas, que na maioria 
dos casos, não possuem planos 
privados de saúde. “Aqui nossa 
força vem do povo dorense, de 
suas doações e do excelente 
corpo clínico do hospital. Nossos 
médicos são reconhecidos em 
toda região pela experiência, pela 

Santa Casa de Boa Esperança, dificuldades  
não superam empenho

dedicação de cada um em atender sempre com a maior eficiência e 
qualidade possível nossos pacientes”, informa Natália.

O hospital tem 71 leitos, e um quadro próprio, incluindo o corpo 
clínico, de 85 profissionais. Ali são encontrados atendimentos de 
especialistas em pediatria, clínica geral, obstetrícia, cirurgia, cirurgia 
plástica corretiva e cardiologia.

A média de atendimento anual  de internações de 
beneficiários do S.P.A. Saúde no hospital é de 96 casos. “Nosso 
relacionamento com o plano é muito bom, sem dificuldades na 
liberação do que é preciso para garantir conforto e qualidade no 
atendimento aos  seus pacientes”, conclui a provedora Natália. 

           
                                   Como colaborar

Os moradores e produtores rurais da cidade interessados em 
colaborar com a Santa Casa podem procurar o hospital para conhecer 
a melhor forma de participar dessa ação. Uma sugestão apontada é 
sensibilizar os produtores a doarem, por exemplo, uma saca de café e 
negociar que o valor seja repassado ao hospital pela sua cooperativa, 
ou até mesmo a doação de animais para serem leiloados. 

Vale a pena contribuir para o atendimento dos mais carentes.
Provedora Natália Azevedo

Santa Casa de Misericória de Lavras

Santa Casa de Lavras dá exemplo de superação

Este ano a Santa Casa de Misericórdia de Lavras, credenciada do 
S.P.A. Saúde completa 150 anos de existência e tem bons motivos para 
comemorar a data: está há seis anos superavitária e sem quaisquer 
dívidas com fornecedores. Ou seja: ao contrário de muitas instituições 
do mesmo segmento, tem apresentado expressivo lucro no final dos 
exercícios. 

Para  André Borin, um dinâmico jovem de 33 anos, com formação 
em administração hospitalar e há sete anos ocupando o cargo 
de administrador daquele hospital o segredo está “em fazer uma 
gestão de custo inteligente, transformar a administração da Santa 
Casa num negócio, numa empresa que precisa buscar lucro para 
sua sobrevivência”. E foi atuando dessa forma que ele conseguiu o 
apoio da equipe e mudou o paradigma do hospital. “A Santa Casa é 
muito maior do que nós. É preciso fazê-la funcionar da mesma forma 
que se administra uma empresa, observando suas necessidades e 
projetando seu futuro”, diz André que, entre as iniciativas implantadas 
na organização, rediscutiu contratos, foi atrás de todos os recursos 
disponíveis no Ministério da Saúde, que se não utilizados dentro do 
período, retornam ao ministério, diminuiu os valores e quantidades 

de produtos no estoque, renegociou com fornecedores, entre outras 
iniciativas.

O hospital conta com um bloco cirúrgico avançado, com estrutura 
completa de trabalho. Atualmente são 123 leitos, 60% de internações 
do SUS, o Sistema Único de 
Saúde, e seu Pronto Atendimento 
atende convênios como o S.P.A. 
Saúde e particulares. A média 
mensal de internações é de 600 
pacientes. Hoje, o hospital tem um 
corpo clínico de 140 médicos em 
todas as especialidades, possui 
UTI neonatal e adulto, e um 
quadro total de 373 funcionários. 
No próximo dia 14 de agosto, o 
Hospital inaugura outra unidade 
de Pronto Socorro, com seis novos 
consultórios. 

População de Boa Esperança pode colaborar com a instituição que atende diariamente dezenas de pessoas carentes

André Borin, administrador do hospital
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O tempo passa. O compromisso continua. 
Nossa conquista é a sua vitória

Esse é o slogan comemorativo 
dos 50 anos da Cooperativa 
Agropecuária de Boa Esperança 
Ltda. - Capebe, completados em 
2014. Os números mostram que 
seu crescimento ao longo dos anos 
foi marcado por uma sequência de 
conquistas: hoje conta com 7.000 
cooperados, 500 funcionários, e 
tem sua sede própria instalada 
numa área de 121.000 m2 em Boa 
Esperança. Além da matriz, conta 
com mais seis filiais em diferentes 
cidades: Nepomuceno, Coqueiral, 
Cristais, Campo do Meio, Ilicínia e 
Guapé. 

Clésio Vilela Reis está à frente 
da presidência da Capebe há 
sete anos e informou os grandes 
números da Cooperativa: recebe 
em média 600.000 mil sacas de 
milho, 600 mil sacas de café, 
soja, e no leite, a captação gira em média a 200 mil litros por dia. 
A Capebe dispõe aos cooperados serviços de: Armazenamento e 
Comercialização de milho; Armazenamento, classificação, prova 

“Sem o S.P.A. Saúde eu estaria perdido”
A afirmação é de um dos funcionários mais antigos da Capebe, 

José Antonio Ferreira, há 33 anos na Cooperativa, onde construiu sua 
carreira: entrou como guarda noturno, depois faxineiro no armazém, 
furador de café, classificador, até chegar ao cargo atual: degustador 
de café.

Nessa trajetória profissional foi surpreendido num exame de rotina 
com o diagnóstico de câncer de próstata. “A notícia não é bem recebida 
por ninguém”, lembra José que depois de um sério acompanhamento 
que incluiu 33 sessões de radioterapia, conseguiu curar a doença.

Ele diz que as pessoas não conseguem avaliar a importância de ter 
um benefício como o plano de saúde oferecido pela Capebe, o S.P.A. 
Saúde: “Não tive qualquer despesa e fui atendido pelos melhores 
recursos de Boa Esperança e Varginha. Pago o plano também 
para minhas duas filhas e a neta de quatro meses. Todos utilizam 
e sentem-se seguros da qualidade. Recentemente minha filha mais 
velha precisou de um transplante de córnea. Hoje enxerga melhor que 
eu”, conclui bem humorado.

e comercialização de café; Comercialização de leite e derivados 
(leite pasteurizado) e fabricação de queijo; Comercialização de 
combustível, óleo lubrificante e lavagem de veículos; Assistência 
Técnica Agronômica e Veterinária; Laboratório de Análise de Solos 
e foliar; Loja de peças de tratores, implementos e material elétrico; 
Oficina mecânica de tratores, implementos, motores elétricos;Loja de 
Produtos agropecuários, vestuários e calçados e silo de Calcário. 

Clésio é um dos grandes incentivadores em trazer novos beneficiários 
para os planos do S.P.A. Saúde, que define como “uma segurança 
na manutenção da saúde do produtor rural e seus familiares. Em 
comparação com planos de mercado, sem dúvida é muito bem avaliado 
pela qualidade dos serviços oferecidos e, comparativamente com 
custos, mais acessíveis”. Ele também sugere aos dirigentes do plano a 
implantação de um trabalho diferenciado na região para a conquista de 
novos beneficiários que ainda desconhecem a qualidade dos planos. 
Além disso, lembra que há um grande número de associados com 
baixo poder aquisitivo, “para os quais um plano regional com valores 
menores poderia atender essa população”, conclui. 

Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda. - Capebe

José Antonio Ferreira, hoje curado da doença, faz acompanhamentos periódicos

Clésio Vilela Reis esta há sete anos na presidência da Capebe
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O fato é inquestionável: Subiram significativamente os  
casos de dengue nas mais diferentes cidades brasileiras, 
que passaram a enfrentar mais um problema: a febre 
Chikungunya. A doença é causada por um vírus transmitido 
pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a 
dengue. 

O Dr. Wilson Grassi, assessor médico do S.P.A. Saúde 
lembra que “com o calor e a umidade da estação, agravados 
pelo armazenamento de água em casa, feito por muitas 
pessoas, principalmente nesta época, por conta da atual crise 
hídrica, está criada a condição perfeita para a proliferação 
do mosquito. A água limpa e parada que se acumula, tanto 
em grandes recipientes quanto em pequenos locais, pode 
ser um criadouro do inseto transmissor das doenças”. 
 
      Os sintomas da febre Chikungunya são semelhantes aos 
da dengue: febre alta, acima de 39°, fraqueza, dor muscular, 
dor de cabeça, náuseas e manchas avermelhadas na 
pele. A principal diferença da Chikungunya com a dengue 
são as fortes dores nas articulações (artrite), que podem 
permanecer por muito tempo após o período de infecção. 

 O médico alerta que não existem vacinas contra a  
dengue ou para a febre Chikungunya. “Para  prevenir-se 

                                               PREVENÇÃO

Crescem os casos de dengue 
e Febre Chikungunya.

Informe-se e proteja sua 
família

delas  é preciso conscientizar a população. Não basta uma 
pessoa cuidar bem de sua casa e quintal se os vizinhos não 
fizerem o mesmo. É  preciso eliminar os focos para evitar a 
reprodução dos insetos”. 

                O mosquito Aedes aegypti 
Responsável por tanta preocupação, o mosquito Aedes 

aegypti mede menos de um centímetro, cor café ou preta 
e listras brancas no corpo e nas pernas. Costuma picar,  
transmitindo a dengue, nas primeiras horas da manhã e nas 
últimas da tarde, evitando o sol forte. No entanto, mesmo 
nas horas quentes ele pode atacar à sombra, dentro ou fora 
de casa. Há suspeitas de que alguns ataquem durante a 
noite. O indivíduo não percebe a picada, pois não dói e nem 
coça no momento. Por ser um mosquito que voa baixo - até 
dois metros - é comum ele picar nos joelhos, panturrilhas e 
pés.

A fêmea do Aedes aegypti voa até mil metros de distância 
de seus ovos. Com isso, os pesquisadores descobriram que 
a capacidade do mosquito é maior do que os especialistas 
acreditavam.

Momento de forte união para  
  proteger as pessoas 

Recorte o quadro na página ao lado e 
afixe-o em local visível para que um número 
maior de pessoas possa conhecer. Pode ser 
na padaria, bar ou quitanda do bairro onde 
você mora. É importante divulgar ao máximo: 
apenas a prevenção vai nos proteger contra 
essas doenças. 
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Não há vacinas contra a dengue e a febre Chikungunya, ambas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A única 
forma de prevenir é juntar nossos esforços para manter nossa casa, nossa rua e nosso bairro longe dele. Fique 
atento e converse com familiares, amigos e vizinhos. Não basta que apenas sua casa esteja longe dos riscos.   

                                                                           Espalhe estas dicas: 

 Guarde pneus e garrafas em locais secos e cobertos
 
           Coloque areia nos pratinhos de vasos

   Mantenha caixas d’água, cisternas, galões, poços e tambores fechados com tampas sem  
rachaduras ou cobertas com tela tipo mosquiteiro
 

    Faça a limpeza periódica de calhas e canos para evitar que pequenos entupimentos gerem retenção 
de água

 
Lave diariamente o bebedouro de seu animal de estimação e troque a água com freqüência

 
 Verifique locais próximos à sua casa como bueiros que tenham latas ou copos plásticos e peça                          

para serem recolhidos
  
                                            Não armazenar água em recipientes que não estejam bem fechados
 
 
                                                                            Outros cuidados:
 
   Colocar telas nas portas e janelas de casa pode ajudar evitando que o mosquito entre. O problema é quando       

o criadouro já está dentro da residência. É preciso verificar os possíveis focos de proliferação também nos locais 
úmidos da casa, como cozinha e banheiros. 

   Os mosquitos têm hábitos diurnos, por isso inseticidas também são fortes aliados dentro e fora de casa.  
Entre os produtos disponíveis no mercado, é possível encontrar alguns que, além de exterminar os insetos, 

eliminam também as larvas.
 

   Os repelentes podem ser usados como um cuidado a mais, lembrando de reaplicar o produto para ter maior         
proteção. Atualmente os repelentes feitos à base de icaridina são os mais eficazes disponíveis no mercado. 

   Mesmo em lugares quentes, use calça e blusa com manga comprida, que podem ou não estar impregnadas                    
com repelentes. 

   Se possível, fique em ambientes fechados com tela e com uso de inseticida. 

   Se for dormir em redes ou barracas, use mosquiteiros impregnados de repelentes para se proteger.
 

Lembre-se: Não tome qualquer medicamento sem indicação médica.  
Se apresentar os sintomas descritos, procure orientação de um médico.

Atenção, muita  
atenção!

O S.P.A. Saúde, o plano de saúde 
dos produtores rurais informa:
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Criada em 1953, a Cooperativa Alto Rio Grande - CAARG, com sede 
na cidade de Lavras, tem uma história marcada por buscar sempre 
o melhor para seus associados e entregar ao mercado produtos de 
qualidade. Atualmente, a Cooperativa conta com um quadro de 64 
funcionários e mais de 1.735 associados produtores de leite, café e 
milho.

Transplante trouxe uma vida nova para Paulo
Aos 75 anos, casado, duas filhas e avô 

de cinco netos, Paulo Lopes de Oliveira 
associado da CAARG, em Lavras, é o 
exemplo vivo de alegria e bom humor. Mas 
também passou por maus bocados. E por 
um bom tempo. Descobriu em um exame 
de rotina com seu nefrologista em Belo 
Horizonte um problema renal que exigiu 
acompanhamento constante: de 1980 até 
2005, quando o quadro exigiu que fosse 
submetido a um transplante renal.

“Eu cheguei, assinei e entrei. Quando 
acordei soube que a cirurgia tinha sido bem 
sucedida e quatro dias depois já estava 
em casa, sem qualquer problema, sem 
qualquer despesa”, diz Paulo que tem uma 
dívida de gratidão por seu sobrinho, seu 
doador. A compatibilidade para doação foi 
perfeita e os dois internaram-se juntos no 
Hospital São Paulo, onde o procedimento 
foi realizado.

“Participei da fundação do S.P.A. 
Saúde em 1993 e trouxe o plano para a 

CAARG busca maior desenvolvimento 
para beneficiar associados

Hoje sua atenção está com os olhos voltados à implantação 
de um novo processo de gestão, como informa o engenheiro 
agrônomo Eduardo de Carvalho Pena, diretor Administrativo da 
CAARG, no cargo desde agosto de 2014. Pouco tempo no cargo, 
mas muito tempo acompanhando a história da Cooperativa onde 
também integrou seu Conselho de Administração.  Segundo 
Eduardo, ”todo o mercado e também o setor agropecuário 
se ressentiu dos efeitos vivenciados em 2014, um ano de 
alterações políticas e sociais que se refletiram fortemente no 
cenário econômico-financeiro do setor”, informa.

Para ele, que passou a responder por uma função executiva 
dentro da cooperativa. “O objetivo é lutar por um maior 
desenvolvimento. Para isso é necessário diminuir despesas 
para voltar a ter um melhor faturamento. O processo não 
é simples, mas sem dúvida muito importante. Vale a pena o 
empenho de todos para garantir benefícios cada vez maiores e 
seguros para nossos associados”.

A Cooperativa dispõe de cinco lojas – uma matriz e quatro 
filiais, fábrica de ração, de laticínios, plataforma em parceria 
com a Itambé e a de leite pasteurizado, entre outros benefícios e 
serviços disponibilizados aos seus cooperados que movimentam 
100.000 litros de leite diários, 33.000 sacas de café por ano e 
um número próximo a 8.000 toneladas/ano de milho.

Eduardo estimula a adesão dos associados no plano do 
S.P.A. Saúde que, segundo ele, “é bem conceituado pelos 
usuários. Prova disso é a experiência vivida por Paulo Lopes 
de Oliveira, associado ativo da CAARG”. 

O diretor Administrativo da Cooperativa também responde pela 
vice-presidência da FAEMG – Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Minas Gerais e é presidente do Sindicato Rural de Lavras. 
“Temos muitos desafios pela frente. Um deles também será levar os 
benefícios do S.P.A. Saúde para os associados do sindicato, cerca de 
180 vidas”, conclui. 

cooperativa no mesmo ano. Não fui só 
eu o beneficiado. Sei de muitas pessoas 
que também tiveram seus problemas 
de saúde resolvidos sem precisar 
dispender de nenhum recurso para isso. 
Na época, há quase 10 anos, a minha 
cirurgia estava orçada em mais de  
R$ 21.000,00. Todos os procedimentos, 
dezenas de exames feitos por mim e 
pelo meu sobrinho, foram totalmente 
cobertos e tivemos um atendimento 
de excelente qualidade”, lembra. Hoje, 
Paulo participa da vida da Cooperativa, 
m a s  n ã o  e m  c a r g o  e x e c u t i v o .  

Foi até a sede para uma conversa pra 
lá de animada com nossa equipe que, em 
nome do S.P.A. Saúde lhe deseja muita, 
muita saúde para curtir com tranquilidade 
a vida gostosa que leva com sua família 
e amigos na cidade.

Paulo Lopes: uma vida nova e saudável depois do transplante

Eduardo de Carvalho Pena, diretor Administrativo da Cooperativa
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Nos últimos anos, o número de pessoas com doença 
renal crônica tem crescido expressivamente em todo o 
mundo. Vale salientar que tal aumento não é atribuído 
às doenças dos rins propriamente ditas, mas à doenças 
sistêmicas que secundariamente lesam os rins, como 
hipertensão arterial, aterosclerose e diabetes, com 
destaque para esta última. De fato, cerca de 10% da 
população adulta de diferentes países têm doença 
renal crônica, em estágios variados de lesão.

Boa parte das pessoas com a doença não tem 
conhecimento de sua condição, por causa da forma 
de apresentação com poucos sintomas, muitas vezes 
bastante vagos, ou até sem sintomas, nos estágios 
iniciais sobretudo. Por este motivo, comumente a 
doença só é detectada em estágios avançados, quando 
a lesão aos rins se tornou irreversível. 

Entre as manifestações da doença renal crônica, 
destacam-se: edema de membros inferiores, face ou 
corpo inteiro; urina muito espumosa ou com sangue; 
palidez, náuseas ou vômitos, sem causa evidente; 
pressão arterial elevada, entre outros. Como os 
sintomas e sinais de doença dos rins podem tardar 
ou não ser claros, se deve esperar por manifestações 
evidentes para se proceder à prevenção das doenças 
renais. De fato, a prevenção depende do diagnóstico 
precoce, que se baseia na realização de exames de função renal.       
Esses exames de rastreamento de doença são simples, facilmente 

Dra. Gianna Mastroianni Kirsztajn

                                                                                                                Gianna Mastroianni Kirsztajn

Professora Adjunta Livre-Docente da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina e 
Médica Nefrologista. Diretora do Departamento de Epidemiologia e Prevenção de Doenças Renais da SBN. 

                            

acessíveis e, num primeiro momento, correspondem a um exame 
de urina comum (sumário de urina ou urina I) e a uma dosagem de 
creatinina no sangue. Juntos eles são suficientes para diagnosticar 
doença renal e não deveriam faltar em “check ups” de rotina.

Vale salientar que as recomendações para diagnóstico precoce  
dirigem-se a todos, mas são ainda mais importantes para os indivíduos 
com maior risco de desenvolver doença renal (diabéticos, hipertensos, 
parentes de pacientes com doença renal crônica, idosos, pacientes com 
doença cardiovascular), que devem ser submetidos periodicamente a 
uma triagem para doença renal com os exames já descritos e, no caso 
do diabetes, também é preciso fazer a pesquisa de “microalbuminúria”, 
pelo menos uma vez ao ano. 

Diante do diagnóstico, os rins devem ser protegidos através de 
cuidados individualizados com a dieta e modificação do estilo de vida, 
procurando o estilo mais saudável possível, que envolva atividade  
física regular, assim como perda peso, buscando alcançar o peso  
ideal, e também medicações próprias para proteger os rins (que serão 
iniciadas pelo médico, quando necessário), para controle da pressão 
arterial     e  para    diabetes, se presente, evitando   sempre o uso de 
medicações     que      possam   causar   dano aos rins, entre outras 
providências.  

É  preciso que as pessoas tenham consciência de que o uso de remédios   
por   conta  própria, entre eles os anti-inflamatórios, sem indicação  
atualizada do seu médico, pode ser causa de doença dos rins.

Vale ressaltar que as pessoas idosas  são  particularmente  
propensas a ter problemas renais e a danos decorrentes do uso 
inadequado de medicações. Por tudo isso, prevenir a doença renal é 
muito importante para a saúde geral do indivíduo. 

Prevenção de doenças dos rins e a sua saúde

Artigo Médico
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(Recorte, guarde e avise a família)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Centro

  Centro 

  Centro 

  Centro 

  Centro 

(35)  3851-3135

(35)  3851-2030

  Centro 

  Maringá 

  Drogaria Boa Esperança

  Drogaria Americana  

Drog Ultrapopular - Uai Farma

Pharmacêutica 

  Drogaria São Geraldo Boa Esperança  

Natus Farma

  Drogaria Leandro  

Drogaria do Bairro - Minas Farma

Santa Cruz

Santa Cruz

Jarbas Pimenta 

XV de Outubro

517  

168  

(35)  3851-2441  

(35)  3851-3369  

Quinze de Outubro

Praça Santa Cruz

90  

194  

(35)  3851-1985 

(35)  3851-1593 

201  

240  

Quinze de Outubro

Pernambuco

203  

249  

(35)  3851-3300

(35)  3851-7178

 Bairro   Farmácia  Endereço (Rua)  N°  Telefone

Centro

Sinara

Drogaria Monsenhor José Ribeiro 

Drogaria Santa Luzia

Governador Valadares

João Júlio de Faria

382 

817 

(35)  3851-3761  

(35)  3851-1605  

Centro Farmácia Nova Era João Júlio de Faria 396 (35)  3851-1611 

Farmácias Credenciadas em Boa Esperança

Sicoob Credigrande é nossa nova filiada

A Cooperativa de Crédito Rural Alto do Rio Grande, com 26 anos 
de existência, iniciou suas atividades com 32 associados. O trabalho 
desenvolvido ao longo dos anos comprova o sucesso da instituição: 
hoje são 2.200 associados e um patrimônio de R$ 5 milhões.

Wilson Ribeiro Diniz é seu presidente e Adriano Vasconcelos 
Godinho, o diretor financeiro que receberam a visita da equipe do 
S.P.A. Saúde na sede da Cooperativa em Lavras. 

As cooperativas de crédito do Sicoob são instituições financeiras 
sólidas regulamentadas pelo 
Banco Central do Brasil. A de 
Lavras consolidou seu cresci-
mento e apoia os produtores 
rurais da região em suas 
necessidades, oferecendo 
os mais diferentes serviços 
existentes nos bancos, com 
uma significativa diferença, 
lembra Adriano: “as taxas 
são em patamares mais 
acessíveis e os custos do 
correntista também”.

Seus associados, em última 

instância, também são os donos da Cooperativa. “Trata-se de um 
sistema que não visa lucro. O resultado de sua rentabilidade é rateado, 
proporcionalmente à movimentação de cada associado”, informa o 
presidente, acrescentando que o processo de decisões da Sicoob são 
locais, o que permite agilidade de decisões. 

Mais um benefício 
Os diretores começam a divulgar o novo benefício entre seus 

associados, que poderão escolher qual dos planos oferecidos pelo 
S.P.A. Saúde melhor se adapta às suas necessidades. “Conhecemos 
a qualidade do plano pelos depoimentos e experiências de diferentes 
produtores rurais”, confirmou Wilson que acredita numa adesão 
significativa na Sicoob.

Os associados interessados em conhecer 
detalhes dos planos do S.P.A. Saúde devem 

procurar a Sicoob Credigrande que fica na Praça 
Doutor Augusto Silva, n° 730 no centro de Lavras, 

ou pelo telefone (35) 3821-1338

Sede da Sicoob Credigrande em Lavras 

Wilson Diniz e Adriano Godinho defendem a 
proteção do plano de saúde aos seus associados 

  Centro 
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Angiologia

Cirurgia Vascular

CLÍNICA CARDIOVASCULAR DE VARGINHA

CLÍNICA CARDIOVASCULAR DE VARGINHA

Rua Irmão Mário Esdras, n°08 - Vila Pinto

Rua Irmão Mário Esdras, n°08 - Vila Pinto (35) 3222-2766

(35) 3222-2766

 Especialidade   Credenciado  Endereço  Telefone
VARGINHA – MG 

  Cirurgia Cardiovascular (35) 3222-2766CLÍNICA CARDIOVASCULAR DE VARGINHA Rua Irmão Mário Esdras, n°08 - Vila Pinto
  Fonoaudiologia AUDIOSUL LTDA - ME Rua Doutor Arnaldo, 198 - Centro (35) 3221-2844 

  Psicologia  DANIELA CHAGAS Rua Alberto Cabre, 172 - Vila Pinto (35) 8804-1641

MACHADO - MG

NOVOS CREDENCIADOS

(Recorte, guarde e avise a família)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Artur Bernardes

Centro

Centro

  Centro 

  Centro 

  Centro 

  Centro 

  Centro 

  Centro 

(35)  3821-8122 

(35)  3821-6577 

(35)  3821-1496 

  Centro 

  Centro 

Vila Joaquim Sales

Brasil Farma - Rede Liga Farma

Drogaria Teixeira

Drogasil Lavras

Drogaria Hermeto 

Drogaria Teixeira - 3 

Drogaria Santa Efigênia

Drogaria Medicar

Drogaria Teixeira Filial

Droga Farma 

Drogaria São Miguel

Drogaria Minas Mais

Drogaria São José

Comandante Soares Júnior

Francisco Sales

Leonardo Venerando Pereira

Francisco Sales

Francisco Sales

Ernesto Matiolli

248

248

1000 - A

(35)  3821-6330

(35)  3821-6577

(35)  3821-8384

Lourenço Menicucci

Comandante Soares Júnior

Barão do Rio Branco

82  -  A

798

270

(35)  3822-6815  

(35)  3821-6577 
 

(35)  3826-4522 
 

420- Lj 02

435

290 - B

Francisco Sales

Dr. Augusto Silva

Toniquinho Pereira

385

104

617- Lj B

(35)  3821-1752 

(35)  3422-6284 

(35)  3826-0147 

 Bairro   Farmácia  Endereço  (Rua)  N°  Telefone
Farmácias Credenciadas em Lavras

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Urologia INSTITUTO DE UROLOGIA SUL DE MINAS

INSTITUTO DE UROLOGIA SUL DE MINAS  Av. Antonieta Esper Kallas, 255 - Parque Mariela (35) 3221-4518  

(35) 3221-4518  Av. Antonieta Esper Kallas, 255 - Parque Mariela

Ultrassonografia

Cirurgia Geral

Clínica Médica 

Endoscopia

Oftalmologia

Fonoaudiologia

Psicologia

Oftalmologia

Patologia Clínica

Psicologia

KUEHNE CLÍNICA MÉDICA

KUEHNE CLÍNICA MÉDICA

KUEHNE CLÍNICA MÉDICA

THALES VILHENA GIACCHETTA 

CLÍNICA DE PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA

CLÍNICA DE PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA

CLÍNICA DE OLHOS DR. BRENO SIGNORETTI ARAÚJO

LABORATÓRIO GOLD DR. BRENO SIGNORETTI ARAÚJO

CLÍNICA ANALYSIS BRENO SIGNORETTI ARAÚJO

Rua Sete de Setembro, 35 - Centro

Rua Sete de Setembro, 35 - Centro

Rua Sete de Setembro, 35 - Centro

Rua. Vital Brasil, 11 - Centro

Av. Santa Cruz, 30 - Centro

Av. Santa Cruz, 30 - Centro

Pça. Antônio Carlos, 240 - Centro

Rua Prof. Marcos Maciel Dias, 62 - Centro

Rua Francisco Lisboa, 200 - Chácara das Rosas

(35) 3295-7558

(35) 3295-7558

(35) 3295-7558

(35) 3295-2233

(35) 8868-0642

(35) 8868-0642

(35) 3295-3080

(35) 3267-1134

(35) 3231-2765

PARAGUAÇÚ - MG

TRÊS CORAÇÕES - MG
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                               Ar condicionado

Desligue o aparelho quando o ambiente estiver  
desocupado.

 Evite o calor do sol no ambiente, fechando cortinas 
e persianas.

                              
                            Câmera e notebook

 

Não deixe o aparelho “dormir” carregando. Retire da tomada 
quando a bateria estiver carregada.

Mais dicas você confere no site www.eletrobras.com.br, no 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).

O assunto tem preocupado toda a sociedade que, conscientizada sobre o problema, lança mão de atitudes voltadas ao combate 
ao desperdício, preservação do meio ambiente, sem falar na economia familiar. Evitar o desperdício não significa racionar energia e não 
compromete necessariamente a qualidade de vida das pessoas. Pequenas mudanças de hábito fazem a diferença. Veja algumas dicas: 

 Procure não usar aparelhos elétricos no horário de maior consumo de energia (das 18h às 21h); 
    

 Evite deixar os equipamentos em stand-by (modo de espera). Tire-os da tomada quando não estiverem sendo usados; 
  

   Na hora da compra, prefira eletrodomésticos com o Selo Procel, com modelos que consomem menos energia; 
 

    Evite o uso de benjamins. O acúmulo de ligações na mesma é arriscado, pode causar o seu aquecimento e aumentar as 
perdas elétricas; 

 
    Incentive filhos a apagar lâmpadas dos ambientes desocupados, e 

  
   Lâmpadas fluorescentes são mais eficientes que as lâmpadas comuns.

                          

                          Chuveiro elétrico

É um dos vilões no gasto de energia. Não utilize nos horários 
de pico e quando não estiver fazendo frio, deixe a chave na 

posição “Verão”.

                            Geladeira e freezer 

 Não deixe a porta aberta sem necessidade ou por  
tempo prolongado; e

 Não forre as prateleiras, pois isso dificulta a  
circulação de ar.

A energia nossa de cada dia
Buscar o máximo de desempenho com o mínimo de consumo é uma forma 

eficiente e responsável de garantir menor consumo de energia elétrica
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