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  A força da mulher
Conheça a história de  Ana e Silvia. 

Ambas lutam por uma nova vida, 

um novo tempo, um novo mundo. 

Mudam sonhos antigos por novos, 

refazem suas rotas e são exemplos 

para todos nós. Vale a pena ler 

seus depoimentos.  
                       

                    Páginas 10 e 12

ANO XI - N° 63 
JULHO/AGOSTO - 2015

  Evite ir ao Pronto-Socorro
Além da longa espera, há o risco de contágio

Nos prontos-socorros,os 
plantonistas só realizam 

tratamento de urgência, não 
acompanham seu quadro 

de saúde. Além das longas 
filas de espera há o risco de 
contágio de doenças. O Dr. 
Edivaldo Araújo, médico na 
cidade de Varginha dá as 
orientações de como você 
e seus familiares devem 

proceder. 
                           

                          Páginas 6 e 7

Informativo_julho-agosto2015.indd   1 23/07/2015   17:06:29



INFORMATIVO SAÚDE RURAL2 

                    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) 3146-3131 
                    Site: www.spasaude.org.br 
                    E-mail: comunicacao@spasaude.org.br 

 Em 10 de janeiro de 2001, em reunião da Diretoria Executiva, entre 
outros assuntos, foram apresentados à Diretoria, para conhecimento, 
as correspondências das Cooperativas de Aguaí, Guaratinguetá,  
Carmo do Rio Claro, Jacutinga, e Colascric, informando os desligamentos 
da CCLESP (Cooperativa Central de Laticínios do Estado de São 
Paulo).  

Em 08 de fevereiro de 2001, em reunião do Conselho Deliberativo, 
presentes os Diretores Executivos Srs. Carlos Fernando Lima Dias, 
Reginaldo Balbino Pereira e Adolfo José de Carvalho e os Conselheiros 
Srs. Matusalém Vilela Lemos e Hildo Grassi, foram analisados o relatório 
elaborado pela Moreira Oliveira Advogados Associados com relevâncias 
aos seguintes assuntos: 1) O estatuto do S.P.A. Saúde necessita 
de completa revisão, principalmente ao tocante regimento interno, 
continuidade de cobertura em prol de ex-cooperados, ex-empregados 
e aposentados a ser formatado de acordo com as exigências dos 
dispositivos da Lei nº 9656/98. 2) Processo de registro do programa de 
computador SIGSPA junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
– IMPI.  3) Remuneração dos membros da Diretoria Executiva pode 
colocar em risco a questão da imunidade tributária. 4) Analista de Sistema  
Sr. Eduardo Mugnai fez apresentação sobre o atual processo de 
implantação de informações do SIGSPA, cujo programa vem sendo 
alimentado com dados impostos pelos empregados do S.P.A. Saúde sob 
a supervisão da Sra. Edite Estevão.

Em 23 de março de 2001, em Assembleia Geral Extraordinária, 
reuniu-se os representantes das Mantenedoras, na sede do CIEFAS, à  
Av. Brigadeiro Luiz Antônio nº 2608, bloco B, Jardim Paulista, SP, com 
o objetivo de realizar a Reforma do Estatuto Social,  para adequação à 
Lei 9656 e Legislação subalterna expedida pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar –  ANS, sob a Presidência do Sr. Matusalém Vilela 
Lemos presidente do Conselho Deliberativo, que após discussão, 
foi aprovado pelos presentes nos seguintes termos: Estatuto Social 
Consolidado do Sistema  Paulista  de  Assistência – S.P.A. Saúde. 
Dentre tantas  modificações as mais importantes foram: Extinção  do 
Conselho Deliberativo e da  Diretoria Executiva, Criação do Conselho 
Diretor e da Superintendência Executiva, dividida em Superintendência 
Geral e Superintendência Operacional.

Em ato continuo, instalou-se a Assembleia Geral Ordinária, sob a 
Presidência do Sr. Matusalém Vilela Lemos, com o seguinte objetivo: 1) 
Prestação de contas do exercício de 2000; 2) Eleição dos Membros do 
Conselho Diretor; 3) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. Após 
aprovação das contas, indicado para presidir o Sr. Nicola D’Angelis 
secretariado pelo Sr. José Maurício Carvalho, iniciou-se a eleição do 
Conselho Diretor sendo eleitos como Membros Efetivos: Matusalém 
Vilela Lemos – Presidente; Adolfo José de Carvalho – Vice Presidente; 
Heleno Junqueira Fonseca; Luiz Gonzaga Xavier; Carlos Roberto 
de Toledo Ribeiro. Membros Suplentes: Srs. Paulo Lopes de Oliveira 
e Joaquim José Fernandes. Em seguida passou-se a eleição do 
Conselho Fiscal sendo eleitos os seguintes Membros Efetivos: Oswaldo 
de Paiva Pinto Filho, Luiz Carlos Viotti e Gabriel Francisco Junqueira 
Pereira. Membros Suplentes: Srs. João Lobo de Oliveira e Ivan Lemos 
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Brandão. Atendendo ao novo estatuto a Diretoria Executiva também 
foi composta, indicado os nomes dos Srs. Reginaldo Balbino Pereira 
para Superintendente Geral e Hildo Grassi para Superintendente 
Operacional. Finalizando, o Presidente do Conselho Diretor agradeceu 
a presença de todos “pediu a Deus que iluminasse a todos na árdua 
tarefa de oferecer assistência à saúde aos que dela necessitarem, 
contando com o apoio e compreensão da Família S.P.A. Saúde nessa 
nova jornada” em seguida encerrou a seção.

Em 26 de julho de 2001, em Reunião do Conselho Diretor, os 
Superintendentes explanaram as negociações conveniados ao S.P.A. 
Saúde no Sul de Minas e em São Paulo utilizado o CIEFAS para 
acertar tabelas de  serviços, na expectativa de evitar interrupção nos 
atendimentos. Decidido pelo Conselho majoração de 8,71% nas 
tabelas de contribuição do S.P.A. Saúde, autorizado pela ANS a partir 
de outubro de 2001. Foi informado pelos Superintendentes  Executivos 
Hildo Grassi e Reginaldo Balbino Pereira o novo regimento interno que foi 
aprovado, também explanado que foram rescindidos os contratos com 
a Rodyo’s Auditoria e com Moreira e Oliveira Advogados Associados e 
contratados novas empresas como Assistants Assessoria Consultoria 
e Participações S/C Ltda., para atuário, Alonso & Barreto Auditoria 
Independentes, para auditores e Toro & Advogados Associados, para 
assessoria jurídica.

Em 25 de outubro de 2001, em Reunião do Conselho Diretor, 
presentes Superintendentes Reginaldo Balbino Pereira e Hildo Grassi, 
e Conselheiros Srs. Matusalém Vilela Lemos – Presidente, Heleno 
Junqueira Fonseca, Adolfo José de Carvalho, Luiz Gonzaga Xavier 
e Carlos Roberto de Toledo Ribeiro, pelos superintendentes foi 
apresentado avaliação dos programas assistenciais de junho/2000 
a maio/2001, divididos em vários aspectos como associados, 
arrecadação, aspectos técnicos, custos, consultas, exames, 
internações e recursos credenciados, verificando considerável 
estabilidade no números de associados, com idade média variando 
de 33 a 34 anos, média das autogestão, apresentando ligeiro superávit 
no período. Foi noticiado também, com muita tristeza, o falecimento 
do Conselheiro Fiscal Sr. Gabriel Francisco Junqueira Pereira, que será 
substituído pelo Sr. João Lobo de Oliveira. Pelos Superintendentes 
foi informado referente à proposta de aquisição do novo escritório 
do S.P.A. Saúde, no Bairro da Liberdade, situado à Rua Santa Luzia, 
o qual foi visitado pessoalmente pelos Conselheiros Matusalém Vilela 
Lemos e Luiz Gonzaga Xavier acompanhados pelos Superintendentes, 
que não aprovaram. Pelo Sr. Carlos Roberto de Toledo Ribeiro foi 
sugerido analisar o estudo para compra do Imóvel situado à Rua 
Marechal Bittencourt, 335, que após apreciação 
foi autorizado apresentação de proposta para 
pagamento à vista, por acharem o investimento 
mais seguro, apesar de mais caro e por tratar de 
uma região próxima ao metrô Santa Cruz. Pelo 
Superintende Hildo Grassi, foi informado que a 
WW Solutions está na fase final da implantação 
do programa SIGSPA tendo como objetivo 
trabalhar em paralelo a partir de janeiro de 2002.  
Resumo das atas relatadas por Hildo Grassi, 
     Superintendente Operacional.
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Se você ou um de seus familiares, beneficiários dos planos 
do S.P.A. Saúde encontrar qualquer dificuldade de atendimento 
seja em consultório, laboratório ou hospital, já sabe: Não precisa 
procurar ninguém fora do seu plano. Há um serviço gratuito, 
capacitado e de confiança para ajudá-los em quaisquer situações.

É isso mesmo. A administração do plano mantém em sua 
Sede, em São Paulo, uma área conhecida como SABe - Serviço 
de Atendimento ao Beneficiário. Foi criada exclusivamente para 
facilitar a vida dos beneficiários em quaisquer situações que 
encontrarem dificuldades, seja sobre recursos, demora de 
conseguir atendimento, especialidade médica, condutas, dúvida 
sobre que recurso procurar, etc. 

Desde sua criação, centenas de pessoas já recorreram ao 
serviço. Na maioria das vezes as dúvidas são sobre agendamento, 
procura pelo melhor recurso para a necessidade que está 
vivenciando, entre outros. Enfim, teve dúvida, procure pelo SABe. 
O atendimento é rápido, seguro e pode ser feito por telefone 
ou e-mail.  Além de ajudar e orientar os beneficiários, o SABe 
também age como um intermediário de controle de qualidade. A 
área registra todos os atendimentos, e encaminha todos os casos 
para as áreas envolvidos, ajudando no controle da qualidade dos 
serviços oferecidos.

Quando precisar é só procurar 
Atualmente são oferecidos diferentes canais para o atendimento. 

Escolha o que for melhor para você e quando precisar é só ligar, 
escrever ou ir até lá. Veja como:

Por telefone:
Ligar para (11) 3473-1617 (Horário comercial)
Pela Internet: sabe@spasaude.org.br
E-mail: faleconosco@spasaude.org.br
Pessoalmente: O atendimento presencial é feito de segunda à    
sexta-feira, das 8h00 às 17h00, na sede do S.P.A. Saúde, na Rua  
Maestro Cardim, 1.191, 8º andar – Paraíso – São Paulo.

Sua representante
As cooperativas, associações e sindicatos contam com  
representantes dos planos do S.P.A. Saúde em suas sedes, em 
diferentes cidades do interior de São Paulo e sul de Minas 
Gerais.  Se preferir, busque orientação junto à entidade em que 
se filiou ao S.P.A. Saúde. Todas as representantes foram  

    treinadas e conhecem as regras e direitos dos beneficiários.

Dificuldades, Dúvidas ou Sugestões?
O SABe é a solução!

Não resolveu seu problema no SABe?
Fale com a Ouvidoria! 

Outro canal de comunicação importante criado pelo plano é a Ouvidoria.  Ela também fica na Sede do S.P.A. Saúde, em 
São Paulo e está à disposição daqueles beneficiários que, por qualquer motivo, não tiveram suas dúvidas ou problemas 
resolvidos pelo SABe.

Ou seja: mesmo com todos os recursos disponíveis no SABe, se o seu problema persistir sem solução, contate a 
Ouvidoria. Para se comunicar é preciso ter o número do protocolo de atendimento fornecido pelo SABe e encaminhar 
seu questionamento para ouvidoria@spasaude.org.br
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Talvez poucos conheçam sua origem, mas milhares de 
pessoas em todo mundo sabem da importância do cooperativis-
mo.  Sua história data de 1844, quando um grupo de tecelões 
ingleses se reuniu e fundou uma sociedade.  Unidos, conheceram 
a força na defesa de seus direitos, passaram a adquirir produtos 
e serviços, cultivando o espírito de cooperação, igualdade e 
solidariedade.  O movimento deu tão certo que atualmente existem 
milhares de cooperativas dos mais diversos segmentos como 
as agropecuárias, muitas delas oferecendo serviços e grandes 
benefícios, como é o caso da assistência médica proporcionada 
por várias cooperativas através do S.P.A. Saúde, exclusivo aos 
produtores rurais.  

O 93º Dia Internacional do Cooperativismo foi comemorado pela 
ONU – Organização das Nações Unidas no último dia 4 de julho 
e destacado o papel das cooperativas para o alcance das metas 
do desenvolvimento sustentável.  Hoje, as cooperativas estão 
presentes em mais de 100 países, reunindo cerca de 1 bilhão de 
cooperados. Neste ano, o tema do dia foi “Escolha Cooperativas, 
Escolha Igualdade”, para lembrar que a “desigualdade é um 
obstáculo ao desenvolvimento, impedindo que as pessoas tenham 
acesso a bens e serviços”.

A Diretoria e equipe do S.P.A. Saúde congratulam pela passagem 
da data a todas cooperativas, ciente de suas responsabilidades e 
papel social em nosso País.

Cooperativismo : uma ideia que deu muito certo

Pesquisa Ibope confirma:
Ter plano de saúde é um dos maiores desejos dos brasileiros

Contar com a segurança de um atendimento médico- hospitalar 
diante de quaisquer necessidades sempre foi uma das maiores 
preocupações das famílias, principalmente diante dos problemas 
enfrentados pelo setor de saúde pública em nosso país.E isso 
acaba de ser mais uma vez constatado em uma pesquisa realizada 
pelo Ibope Inteligência: Ter um plano de saúde é o maior desejo 

dos brasileiros. Só perde para dois itens: educação e casa própria. 
A pesquisa foi encomendada ao Ibope pelo IESS–Instituto de 

“Ter um plano de saúde é o maior desejo dos 
brasileiros. Só perde para dois itens: educação e 
casa própria. Para 95% dos consultados, ter um 

plano de saúde é essencial”.

Estudos de Saúde Suplementar, entidade sem fins lucrativos que 
objetiva  promover  e  realizar  estudos  sobre  saúde suplementar. 
Segundo os dirigentes do Instituto, “os resultados da pesquisa 
mostram que os planos de saúde são um elemento-chave na 
estrutura da saúde do Brasil e que, para a maioria dos beneficiários, 
têm prestado atendimento adequado”. A pesquisa encomendada 
pelo IESS revelou que 86% das pessoas ouvidas pretendem “com 
certeza” ou “provavelmente” permanecer com  plano já contratado.

O Ibope  Inteligência ouviu, entre abril e maio de 2015, 3,2 mil 
pessoas entre beneficiários e não beneficiários em oito regiões 
metropolitanas do País (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Salvador, Recife, Porto Alegre, Brasília e Manaus). A margem 
máxima de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para 
mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. 
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Vegetais, frutas e cereais integrais (aveia, centeio, farelos      
de trigo, arroz integral, etc.): eles são ricos em fibras e  
substâncias antioxidantes. 

   
Peixes como sardinha, salmão, cavalinha e atum, que           
são ricos  em Ômega-3. Evite frutos do mar como     

         marisco, camarão, lagosta, lula. 

Tempere os pratos com ervas, alho e cebola.

Reduza o consumo de sal. Leia sempre o rótulo dos   
alimentos e procure evitar os que têm maior teor de sódio.

Dê preferência a laticínios pobres em gordura, como leite     
e iogurte desnatados.

Procure comer alimentos grelhados ou cozidos, e tome    
bastante água, sucos, chás.    

Use moderadamente azeite de oliva, bem como abacate
e nozes, castanhas e amêndoas. 

          
         Evite o consumo de bebidas alcoólicas.

          
          Não fume.

          
         Evite ganhar peso. 
 
         
         Evite frituras.

          
        
         Não tome remédios sem orientação médica.

Força total no combate ao Colesterol
No dia 8 de agosto, o Brasil comemorou o Dia Nacional de 

Combate ao Colesterol. Os alertas foram os mais diferentes 
pela importância que o assunto merece e, principalmente, pela 
necessária conscientização das pessoas para esse problema.

O S.P.A. Saúde insiste em alertar que manter a saúde de seus 
beneficiários sempre será seu carro chefe. Nem podia ser diferente, 
afinal, é muito melhor prevenir problemas do que buscar recursos 
para combater doenças.

Entenda o problema

Quando em níveis elevados, o colesterol é considerado a 
principal causa de infarto agudo do miocárdio e de acidente 
vascular cerebral (derrame), ambos responsáveis no grupo de 
doenças cerebrovasculares, os que mais matam no Brasil e no 
mundo. O Dr. Wilson Grassi, médico coordenador do S.P.A. 
Saúde, lembra que “o colesterol é um tipo de gordura presente 
nos alimentos, sobretudo na carne vermelha. Há o LDL, conhecido 
como o mau colesterol. Quando em níveis elevados, geram placas 
de gorduras que causam obstrução. O bom colesterol, o HDL, 
retira o colesterol ruim da parede do vaso e o leva para o fígado, 
onde é metabolizado”. E alerta: “Sabe-se que 30% do colesterol é 
fornecido pelos alimentos que ingerimos. O restante, outros 70% 
são fabricados pelo nosso corpo. O problema está justamente em 
controlar esses 30%, que entram pela nossa boca”. 

Previna-se

A melhor maneira de prevenir o colesterol está justamente 
em evitar os fatores de risco. Os principais são: alimentação 
inadequada, sedentarismo, tabagismo, álcool, obesidade e 
estresse.  As gorduras de origem animal, como manteiga, banhas 
e as gorduras das carnes, facilitam o aumento do colesterol no 
sangue.

As dicas incluem ainda a realização de atividade física 
regularmente, pelo menos três vezes por semana, por no mínimo 
30 minutos – já que o sedentarismo reduz o LDL, o colesterol ruim. 
Os exercícios devem ser aeróbicos como andar, nadar, pedalar, 
enfim que se tornem um hábito de vida. É a atividade física que 
proporciona uma melhor oxigenação ao organismo. 

Fique ligado 
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É cada vez mais comum a superlotação nas salas de 
espera de prontos-socorros nas mais diferentes cidades e 
regiões de todo o país.  Aliás, essa situação tem feito com 
que os próprios administradores de hospitais alertem seus 
clientes para as reais necessidades de procurarem esse tipo 
de atendimento.  

Além  do transtorno criado com filas  de  espera  e    
superlotação, há outro problema a ser considerado: o risco 
de contágio, afinal as pessoas que estão ali aguardando 
atendimento, podem ser  portadores  de  doenças   transmissíveis.

Nossa redação foi conversar com gente experiente no 
assunto, para esclarecer nossos leitores: o Dr. Edivaldo Araújo, 
médico clínico e geriatra, credenciado no S.P.A. Saúde, e 
que atende na cidade de Varginha, em Minas Gerais. Nesta 
entrevista, ele alerta os beneficiários sobre a importância de 
manter um clínico de confiança para acompanhar a saúde 
das pessoas. Segundo ele, “quando temos um clínico de 
confiança, temos alguém que conhece nosso histórico de 
saúde e com este conhecimento será mais fácil chegar a 

diagnósticos corretos e a tratamentos mais adequados”. 

Ele também esclarece que em qualquer nível de 
atendimento o diagnóstico e o tratamento devem ser os mais 

precisos. “Porém, no ambiente de pronto-socorro o foco é 
resolver aquela situação de urgência e que oferece risco à 
vida do paciente, para que posteriormente ele possa ter seu 
seguimento a nível ambulatorial”. Ou seja, resolve-se o que 
se apresenta de imediato para que o paciente possa procurar 
seu clínico e dar continuidade à solução do seu problema.

Pronto-socorro não investiga doenças
Ir ao pronto-socorro ao invés de levar seu problema ao clínico de sua confiança pode  

demorar a fechar o seu diagnóstico e tratamento adequado.

É bem melhor para sua saúde levar as 
queixas dos sintomas que tem sentido ao 

seu médico clínico, durante a consulta 
marcada no consultório, criando um 

relacionamento estável e de confiança, 
do que estar sendo atendido em 

pronto-socorro, com plantonistas daquele 
momento, que estão ali para realizarem 

atendimentos de urgência.  
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Pronto-socorro não investiga doenças
Ir ao pronto-socorro ao invés de levar seu problema ao clínico de sua confiança pode  

demorar a fechar o seu diagnóstico e tratamento adequado.

Ainda há pessoas que acreditam poder fazer tratamento 
em consultas esporádicas em pronto-socorro. Sobre esse 
comportamento, o Dr. Edivaldo é taxativo: “O melhor é iniciar 
um acompanhamento médico em consultório, pois sabemos 
que um bom acompanhamento evitará descompensação de 
doenças crônicas e poderá até evitar doenças agudas. O 
pronto-atendimento deve ser procurado somente em situação 
que necessitem resolução rápida, naquele momento, e não 
apenas para controle de doenças pré-existentes”. 

O médico alerta que é importante a visita periódica a um 
clínico de sua confiança: “Essa conduta vai ajudar a prevenção 
de doenças e controlar as doenças crônicas como hipertensão 
arterial sistêmica, diabetes ou doenças reumáticas, entre 
outras”. 

Em Varginha, o consultório do Dr. Edivaldo Araújo fica 
na Rua Dona Zica, 202, Vila Pinto. O fone de contato é  
(35) 3222 9600.

Quando ir ao pronto-socorro
Na verdade, o papel do pronto-socorro ou pronto- 

atendimento é atender pacientes que estão em real situação 
de urgência ou emergência. Ou seja, quando a pessoa 
corre risco iminente de vida, como acidentados, derrames, 
apendicite, fraturas, suspeita de infartos, dores de forte 
intensidade, convulsão, falta de ar, queimaduras, reações 
alérgicas graves, entre outras complicações. 

Dr. Edivaldo Araújo é clínico e geriatra na cidade de Varginha.
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Um grupo de produtores rurais com visão de futuro da região 
rural de Rio Claro uniu-se e criaram a Associação Rural da cidade, 
com o objetivo de defender os interesses dos produtores rurais. A 
história mostra que logo perceberam que não deviam representar 
apenas a pecuária e agricultura, mas inserir outros setores do 
agronegócio. Dessa decisão, nasceu em 1969, o Sindicato Rural 
de Rio Claro, que passou a representar e defender os interesses da 
agropecuária. Mas esse sindicato, só foi oficialmente reconhecido 
em 1981, graças aos esforços de José Schmidt Pinto, que 
estendeu sua base de ação também aos municípios de Analândia, 
Corumbataí, Ipeúna, Itirapina e Santa Gertrudes.

Pode-se dizer que a gestão do sindicato é uma herança de 
pai para filho. Com o falecimento de José Schmidt Pinto, seu 
filho Ricardo Schmidt Pinto, foi eleito para dar sequencia ao seu 
trabalho. Atualmente ele está em sua primeira gestão frente ao 
sindicato.

A visita da nossa redação foi recebida na sede da entidade 
por Thiago Scatolin, encarregado financeiro do sindicato que 
atualmente conta com 350 associados, 50 deles titulares dos 
planos do S.P.A. Saúde.  Thiago também falou das dificuldades 
enfrentadas ao longo do tempo pelos produtores da região, como 
a falta de chuva, o baixo preço para a cana de açúcar e os altos 
custos para criação do gado. “Tudo isso afeta o orçamento dos 
nossos associados dificultando sua adesão aos planos do S.P.A. 
Saúde”. 

        Segurança para a família

Angélica optou pelo plano há um ano

Thiago Scatolin e Aparecida Maria, representante do S.P.A. Saúde

 Uma história na defesa da agropecuária  
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  JARDIM AMÉRICA  
  SANTA CRUZ  
  SANTA CRUZ  
  SANTA CRUZ  

SAÚDE  
  VILA ALEMÃ  
  VILA ELIZABETH (BNH)  
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  DROGA RIO CLARO II FILIAL 20  
  FARMAZUL  
  DROGA RAIA RIO CLARO B    
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  DROGAL RIO CLARO III FILIAL 120    
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  1760 
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(19)  35315800     
(19)  35325615     

(19)  35341823     
(19)  25329917     

(19)  35331129     

Farmácias Credenciadas em Rio Claro

Maria Angélica Melato Magrin, trabalha no Departamento Pessoal do Sindicato Rural de Rio Claro. 
Casada, sempre se preocupou em ter uma segurança para o casal e entre essas preocupações está a 
garantia de ter um plano de saúde  que possa atendê-los com segurança.

“Foi exatamente isso que me levou a aderir ao S.P.A. Saúde há um ano”, diz Angélica que enfrentou 
uma forte crise de enxaqueca e teve de ser atendida em emergência no hospital da cidade. 

“O atendimento foi rápido e eficiente. Hoje, eu e meu marido utilizamos o plano apenas para 
acompanhamento periódico de nossa saúde, diz ela, lembrando que optou pelo S.P.A. Saúde depois de 
pesquisar e verificar que ele tinha valores mais baixos e com melhor qualidade que os demais existentes 
na cidade. “Sinto-me insegura sem esse plano, que é exclusivo para a nossa categoria. Agora pretendo 
incluir outros familiares para que tenham a mesma garantia”, concluiu.
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“A agricultura não consegue acompanhar 
a subida dos preços em todo o mercado”. Essa 
constatação é do experiente Viriato Rahrer de 
Lacerda, presidente da Copamribo – Cooperativa 
Agrícola Mista de Ribeirão Bonito. Fundada 
em 1959, a cooperativa conta atualmente com 
466 associados e a situação econômica é uma 
das preocupações de Viriato. Segundo ele a 
cana de açúcar sempre foi a principal fonte de 
riqueza e de produção da região. “Muitos dos 
que decidiram optar pela plantação de cana de 
açúcar em nossa cidade, estão gradativamente 
voltando para a agropecuária uma vez que o 
preço da tonelada de cana tem caído bastante”, 
lembra.

Em 2012 foi inaugurada a nova sede própria 
da cooperativa, que fica logo na entrada da 
cidade. Ocupa uma área de 2.200 m2, onde 
estão instalados seus escritórios e na visita 
realizada à nossa associada, pudemos conferir 
sua bem equipada loja de ferragens e insumos 
agrícolas, que atende os produtores rurais de 
Ribeirão Bonito e cidades próximas. A sede 
antiga transformou-se num depósito, fica bem 
em frente à nova, e ao lado, um movimentado 
posto de gasolina, também de propriedade da 
cooperativa.

Três décadas de dedicação

A Coopama – Cooperativa Agrária de Machado – completou dia 3 de julho, 71 anos de existência com bons motivos para comemorar: 
figura entre as 10 melhores Cooperativas com Excelência em Gestão Cooperativista, de acordo com a OCB - Organização das Cooperativas 
do Brasil, conta com três Unidades nas cidades de Elói Mendes, Poço Fundo e Turvolândia, além de sua matriz em Machado. Apesar do 
ano de 2014 ter sido de instabilidade na economia nacional, a Coopama alcançou em 2014 um crescimento de 24%. 

Com muito a festejar, a cooperativa inaugurou este ano a sua Loja Agripeças, onde os produtores rurais podem realizar compras de 
tratores e peças da John Deere, marca internacionalmente conhecida por sua qualidade na cidade de Machado, através da cooperativa, 
e também adquirir secadores e máquinas para processamento de café e cereais, da Palini & Alves. Com mais de 1800 cooperados, a 
cooperativa também conta com a parceria de outras grandes empresas do segmento.  A Coopama já organiza sua 11ª FENEC – Feira de 
Negócios Coopama – realizada tradicionalmente no mês de setembro. 

   Coopama : 71 anos e crescimento de 24% em 2014

Viriato ocupa a presidência da  Copamribo há quase três 
décadas. São 29 anos consecutivos no cargo, sendo sempre 
reeleito em função dos bons trabalhos que tem desenvolvido 
voltados aos produtores rurais da região.

Ele defende e tenta motivar seus associados a ingressarem 
no S.P.A. Saúde, mas acredita que a situação financeira 
ainda é o grande empecilho. “Quem não quer ter um plano 
tão bom como esse?’’, diz Viriato que já sentiu na pele sua 
fundamental importância. Num exame de rotina foi surpreendi-
do com um problema cardíaco e transferido imediatamente para 
o Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. “Tive todos 
os recursos à minha disposição e logo me recuperei. Foi uma 
experiência acompanhada de excelentes profissionais e na época, 
vi no demonstrativo de despesas que a cirurgia custou quase  
R$40.000,00”. Hoje, Viriato felizmente  esbanja  saúde, não  descuida 
do acompanhamento periódico e está diariamente recebendo 
seus associados na cooperativa que faz parte   integrante de sua 
vida.Cordialidade e eficiência marcam a postura da equipe da Copamribo

O presidente Viriato recebeu a visita do S.P.A. Saúde na Sede da Cooperativa
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“Eu dormi e acordei com a pele 
amarelada. Como tinha extraído 
um dente e tomado antibióticos 
achei que podia ser reação 
do medicamento. Na manhã 
seguinte, não havia branco 
em meus olhos, só amarelão”. 
Esses foram os sintomas que, de 
repente, apareceram no corpo 
de Silvia Rodrigues de Lacerda.  
Achando estranho que um 
medicamento provocasse tanto 
efeito colateral, ela procurou 
o médico, fez exames e veio o 
inesperado diagnóstico: câncer 
de pâncreas.

“Quando recebi a notícia 
não me desesperei, apesar de 
minha mãe ter sido vitima da 
mesma doença. Tive fé, sabia da 
gravidade, mas também sabia 
que diagnosticado no início as 
chances de cura são grandes”, 
diz a simpática e sempre risonha 
Silvia que encontrou forças para 
enfrentar a doença e acalmar a família. 

A cirurgia foi realizada na  Casa  de  Saúde São Carlos, 
credenciada do nosso plano. Lá ficou seis dias na UTI - Unidade de 
Terapia Intensiva, outros seis no quarto acompanhada sempre por 
seus familiares. Três dias depois de ter alta, outro susto: retornou 
para uma nova cirurgia, uma intercorrência estomacal. Depois 
disso, encarou o tratamento quimioterápico que faz em Jaú, no 
Hospital Amaral Carvalho, também parceiro do S.P.A. Saúde.

 No dia de nossa entrevista, na primeira semana de julho, em 
Ribeirão Bonito, ela não demonstrava qualquer preocupação em 
ir no dia seguinte para sua quinta sessão de quimioterapia. E se 
tem uma coisa que não a incomoda é o medo de perder o cabelo. 
“Não estou nem aí com isso. Estou viva! Isso é o melhor presente”.   

 Experiências vividas por 
mulheres como Silvia e Ana, 
(pág.12), não se programam, 
não avisam quando podem 

ocorrer.Simplesmente 
surgem, acontecem. 

Nos depoimentos das duas 
beneficiárias está implícito 
que enfrentar as situações 

seriam muito, mas muito mais 
difíceis se não contassem 
com a segurança de um 

plano como o S.P.A. Saúde 
para poder contar com 

recursos de qualidade e de 

Garra, fé e alegria não estão na medicação
Mas são fundamentais para vencer o câncer

Vale a pena refletir sobre a frase dita espontaneamente por Silvia, 
casada com Viriato Lacerda, o presidente da Copamribo, mãe de 
Patrícia e Gustavo: “É preciso ter garra, fé e alegria de viver para 
enfrentar tudo na vida, principalmente a doença. Ela não escolhe 
pessoa ou hora para surgir”.

Todos nós do S.P.A. Saúde trabalhamos para preservar a saúde 
dos beneficiários. Mas como diz Silvia, não se sabe quando a 
doença vai surgir. É aí que o nosso trabalho, empenho e vigilâncias 
são redobrados. Porque Silvia tem razão: Viver, sempre será o 
melhor presente.  

Ao lado do marido Viriato, Silvia fala como lutar contra a doença

Mulheres: Protejam suas famílias
alto custo na área médica e 

hospitalar.

Converse com seu 
marido, irmão ou pai que 

seja produtor rural filiado à 
alguma instituição da sua 
cidade, seja cooperativa, 

sindicato ou associação. Vá 
até lá e conheça os planos 

oferecidos. Você estará 
assegurando a saúde e, se 
for preciso, garantindo um 

ótimo  atendimento médico, 
laboratorial e hospitalar para 

toda sua família. 
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Nem sempre cuidar dos cabelos em salão cabe no orçamento 
das pessoas. Nessas horas é bom lembrar-se de algumas recei-
tas da vovó que, aliás, nunca perdem validade. A de hidratar os  
cabelos, deixando-os brilhosos, sempre envolveu a famosa ba-
bosa, hoje conhecida nos produtos lançados para cuidar dos 
cabelos como aloe vera e é infalível no tratamento dos fios.  
A babosa é rica em minerais,  vitaminas e possui propriedades 
nutritivas.

Fazer a hidratação usando a folha da planta é simples e dá bons 
resultados. Veja como:

Ingredientes: 
     Polpa de 1 folha de babosa

100 ml de água filtrada

Modo de fazer: 
Retire a parte verde da folha com cuidado e bata a polpa com 
a água no liquidificador. Lave os cabelos normalmente com 
o shampoo que está acostumada a usar e aplique a mistura 

Curtir a família também é 
uma das atividades mais 
prazerosas para passar 
bons momentos juntos. 
Convide seus filhos ou 
netos para curtir essa 
brincadeira. É só ligar 
os pontos em ordem 
crescente e depois 

colorir.

Divirtam-se!

ESPAÇO INFANTIL

Dicas de hidratação caseira 
 É barato e funciona!

com os fios ainda úmidos.  Aguarde 20 
minutos com touca térmica. Enxague 
com água corrente.

Atenção: é recomendável tomar cuida-
do ao manusear a folha de babosa. A 
polpa tem vários benefícios, mas a casca 
pode manchar a pele. Tome cuidado e 
sempre enxague bem mãos e cabelos 
após o uso.

Hidratação  
de amêndoas

Se você não gosta do cheiro da babosa, outra dica é a 
hidratação de amêndoas. Vale a pena experimentar:

Ingredientes: 
    1 colher de sopa de mel

½ abacate
3 colheres de sopa de creme de hidratação
1 colher de sopa de óleo de amêndoas

Modo de fazer:
Amasse bem o abacate  e  mis ture  com os demais  
ingredientes para obter um creme homogêneo. Aplique no cabelo 
depois de lavado, ainda úmido, massageie e deixe agir por trinta 
minutos com touca térmica. Depois lave e use o condicionador 
que está habituada a aplicar.

BELEZA

PASSATEMPO
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Como Deus escolhe as mães de 
crianças especiais? 

“Uma vez visualizei Deus pairando sobre a Terra, 
selecionando seu instrumento de propagação 
com um grande carinho, e compassivamente. 
Enquanto observava, Ele instruía seus Anjos a 
tomarem nota em um grande livro:

Para Beth, um menino. Anjo da Guarda, 
Matheus. Para Miriam, uma menina. Anjo da 
Guarda, Cecília.

Para Regina, gêmeos. Anjo da Guarda Geraldo, 
ele já está acostumado. Finalmente, Ele passa um 
nome para o Anjo, sorri e diz: Para esta dê a ela 
uma criança deficiente. O Anjo, cheio de curio-
sidade, pergunta: porque ela, Senhor? Ela é tão 
alegre!

- Exatamente por isso, diz Ele. Como eu 
poderia dar uma criança a uma mãe que não 
sabe o valor de um sorriso? Seria cruel…  
    - Mas será que ela vai ter paciência? Perguntou 
o anjo.

- Eu não quero que ela tenha muita paciência – 
disse Deus – porque aí ela se afogará no mar da 
autopiedade e desespero. Logo que o choque e 
o ressentimento passarem, ela saberá como con-
duzir-se. Eu a estava observando hoje. Ela tem 
aquele forte sentimento de independência.

Retrucou o Anjo: - Ela terá que ensinar a criança 
a viver no seu mundo e não será fácil. Além do 
mais, Senhor, acho que ela nem acredita na Sua 
existência. Deus sorri, e diz:- Não tem importância. 
Eu posso dar um jeito nisso. Ela é perfeita. Possui 
o egoísmo no ponto certo.

O Anjo engasgou. – Egoísmo? E isso é, por aca-
so, virtude?  Deus acenou que sim e acrescentou:

- Se ela não conseguir se separar da criança 
de vez em quando, ela não sobreviverá. Sim, 
esta é uma mulher que abençoarei com uma 
criança menos perfeita. Ela ainda não faz ideia, 
mas ela será, também, muito invejada. Sabe, ela 
nunca irá admitir uma palavra não dita, nunca 
considerará um passo como uma coisa comum. 
Quando sua criança falar “mamãe” pela primeira 
vez, ela pressentirá que está presenciando um 
milagre. Quando ela descrever uma árvore com 
um pôr-do-sol para seu filho cego, ela verá como 
poucos que já conseguiram ver a minha obra… eu 
permitirei ver claramente coisas como ignorância, 
crueldade, preconceito e a ajudarei superar tudo. 
Eu estarei a seu lado a cada minuto de sua vida, 
porque ela estará trabalhando junto comigo.

- Bom – disse o Anjo – e quem o Senhor está 
pensando mandar como Anjo da Guarda? Deus 
sorriu; e disse: Apenas dê a esta mãe um espelho, 
já é o suficiente anjo. Já é o suficiente…”

                                                  
                                              Autor desconhecido

Nos milhares de quilômetros percorridos pelas equipes do S.P.A. Saúde 
para chegarem a diferentes cidades onde moram seus beneficiários há 
descobertas preciosas. Uma é constatar a importância do S.P.A. Saúde 
que cuida e salva vidas de pessoas das mais diferentes idades, raças ou 
religião. Outra, é conhecer pessoas como Ana Lúcia Galhardo, uma mulher 
sensível, alegre e corajosa que compartilha sua história com outras mães 
que vivem problema semelhante. O que a gente aprende com ela?  Que na 
vida é preciso ir à luta, ter determinação para vencer os desafios. Porque 
desafiante mesmo é aguardar o nascimento de uma criança, saber amá-la 
quando nem sempre consegue olhar nos seus olhos, ou caminhar sem sua 
ajuda. E mesmo assim você a ama mais do que qualquer outra coisa no 
mundo. Isso é o que faz de Ana, uma mãe pra lá de especial.

Nota da redação: Publicamos nesta página o texto “Como Deus escolhe as mães de crianças 
especiais?”, numa forma de homenagear Ana e todas as mães que são escolhidas para 
assumirem a missão de criar uma criança especial , sorrindo e transbordando felicidade. 

Tudo começou há 15 anos quando nasceu sua filha Bianca, na Maternidade 
da Santa Casa, em São Carlos. Assim que veio ao mundo foi diagnosticado 
que Bianca era uma criança especial e precisou ir para a Unidade de Terapia 
Intensiva. “Toda mãe quer sair da maternidade com seu filho no colo”, lembra Ana 
que colocou em ação a coragem peculiar que só uma mãe tem para as inúmeras 
intercorrências e acompanhamento minuto a minuto de sua filha. Ela deu início 
à inúmeras idas e vindas a pediatras, neurologistas, psiquiatras, especialistas, 
fonos e outras especialidades necessárias ao desenvolvimento de Bianca. “Não 
sei realmente como seria se não tivesse a cobertura dos recursos do S.P.A. Saúde, 
tudo é muito caro”, diz Ana, que não mede esforços para estar presente em todas 
as fases, como a de 2011, quando a filha precisou ficar 47 dias com gesso depois 
de ter sido submetida a uma cirurgia de osteotomia, ou seja, um enxerto de osso 
retirado da bacia para colocar na correção dos pés, feita na Santa Casa.

Ana é professora na rede municipal de Ribeirão Bonito. Há anos trabalha com 
crianças especiais, como sua filha. “Ser mãe de uma criança assim é imensamente 
prazeroso. É preciso ser forte, tomar sozinha as decisões, mas recompensado no 
desenvolvimento da criança. Bianca me traz muita alegria. Cada aprendizado, que 
demora muito mais que outra criança, é uma vitória. É sinal que o esforço está 
valendo a pena. Agradeço por Deus ter confiado a mim esse amor tão intenso”.

Ana, uma mãe pra lá de especial

Ana Lúcia  Galhardo compartilha sua história com outras mães também especiais
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