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Que o brilho dos olhares de 
nossas crianças faça renascer 

a esperança de um mundo 
mais humano, de relações 

mais solidárias , da busca pela 
felicidade e o compromisso de 
cuidar da sua saúde e a de seus 

familiares.

   

Feliz Natal!

Vale a pena conhecer: Mais de 2.000 pessoas 
estão de olho na saúde

Elas estão sendo acompanhadas de perto pelo Programa de Promoção da Saúde e  
Prevenção de Doenças desenvolvido pelo S.P.A. Saúde. E com bons resultados! Pág.06

 
Beneficiários devem  

procurar o Sindicato Rural e 
solicitar a transferência  de 
seus planos de saúde para 
a Associação Comercial.   

Conheça as razões da 
mudança na pág. 03

Márcio 
 Atalla dá  

dicas  
exclusivas  

                            
                               Pág.12

Seu exemplar está encartado nesta edição

Calendário 2016: Atenção Itapeva Cuide-se:
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NOSSA HISTÓRIA
                  

CAPÍTULO 15 - CONTINUAÇÃO

Em 21 de fevereiro de 2003, em reunião do Conselho Diretor, 
sob a Presidência do Sr. Matusalém Vilela Lemos, e com a presença 
dos conselheiros Adolfo José de Carvalho, Dr. Carlos Roberto Toledo 
Ribeiro, Heleno Junqueira Fonseca e Luiz Gonzaga Xavier, entre outros 
assuntos foi informado da inadimplência da Cooperativa de São Carlos 
que havia pedido o parcelamento da dívida e que a diretoria se negava 
de dar o aval, fato que levou o Conselho a entregar para o Jurídico 
para que tomasse as providencias cabíveis. Foi apresentado o projeto 
pela WWW Solutions através do Eduardo Mugnai visando integração/
comunicação do S.P.A. Saúde com as Mantenedoras e Credenciados 
que foi aprovado, pedindo acompanhamento da Superintendência e 
levantamento de valores a serem investidos. Autorizado a compra da sala 
nº 93, do 9º andar uma vez oferecida ao S.P.A. Saúde pelo proprietário, o 
que foi realizado pelo jurídico Dr. José Luiz Toro da Silva e pela Auditora 
Sra. Ângela Alonso. Foi comunicado sobre a necessidade de se fazer a 
inscrição do S.P.A. Saúde no Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo orientando que contratasse um médico como responsável 
técnico, e foi sugerida a contratação do Dr. Wilson Scarpioni Grassi, já 
conhecido devido a responsabilidade e confiança que o cargo exige.

Em 24 de abril de 2003, em reunião do Conselho Fiscal às 10hs, 
sob a Presidência do Dr. Oswaldo de Paiva Pinto Filho e dos conselheiros 
fiscais Luiz Carlos Viotti e João Lobo de Oliveira, após discutidas todas as 
peças do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2002, foi aprovado 
por humanidade e encaminhado para apreciação da Assembleia Geral, 
indagados pelos Conselheiros sobre o resultado ínfimo do exercício, os 
Superintendentes  informaram sobre as despesas que ultrapassaram 
R$750.000,00 com um beneficiário no Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz e a necessidade de provisão determinada pela ANS no valor de 
R$271.000,00 impactaram negativamente no resultado. 

Em 24 de abril de 2003, em Assembleia Geral Ordinária, às 
14h30, foi prestado conta do exercício de 2002 e eleitos novos membros 
do Conselho Fiscal, foram apresentados relatórios: números de 
beneficiários 11.977, número de mantenedoras 33, principais investimentos 
informática R$105.215,38, compra da nova sede R$790.908,33, resultado 
do exercício R$29.411,91. O Sr. Reginaldo Balbino Pereira apresentou 
o Dr. Wilson Scarpioni Grassi, prestador de serviços contratado pelo 
S.P.A. Saúde, para exercer o cargo de Responsável Técnico perante 
à ANS – Agencia Nacional de Saúde Suplementar, e responsável pelo 
Departamento de Auditoria Médica. Aprovados a inclusão das seguintes 
Mantenedoras: Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha; Sindicato 
Rural de Três Corações; Associação Comercial, Industrial e Agropecuária 
de Avaré; Cooperativa de Crédito Rural dos Cafeicultores da Região de 
Varginha e Sindicato dos Produtores Rurais de Machado e Carvalhópolis. 
Após aprovação da Auditoria Alonso & Barreto, e parecer do Conselho 
Fiscal pelo Presidente Dr. Oswaldo de Paiva Pinto Filho, foi encerrado 
e em ato continuo nomeado o Sr. Ronan Danilo de Resende como 
presidente e o Sr. Ivan Lemos Brandão para secretariar. Foi realizada 
a eleição do Conselho Fiscal. Eleitos: Dr. José Eugenio Vilela Marinho, 
Noé Francisco Rodrigues e Carlos Marcondes Neto. Suplentes: Rinaldo 
de Castro Junqueira e José Mauricio de Carvalho. Também estavam 
presentes: Algênio Ferraz de Castro, Antônio Dias Cunali, Breno Pereira 
de Mesquita e Nicola D’Angelis.

Em 26 de junho de 2003, em reunião do Conselho Diretor entre 
outros assuntos foi apresentado o resultado do Balanço Patrimonial 
encerrado em março de 2003, apresentando superávit considerável, 

dificuldades de autorização de materiais e medicamentos importados 
dos usuários dos planos não regulamentados pelo Departamento 
Médico que impactam nos estudos atuariais, aumento das dívidas 
da Cooperativa de São Carlos e Rio Claro impondo prazo de 10 
dias para quitação sob pena de suspensão dos atendimentos, pelo 
Superintendente Hildo Grassi foi apresentado o novo organograma 
do S.P.A. Saúde, que foi aprovado por unanimidade, pelo Sr. Heleno 
Junqueira Fonseca foi questionado sobre o andamento do processo de 
credenciamento do Hospital Samuel Líbaneo (Pouso Alegre), Reginaldo 
informou que está acompanhando o processo pessoalmente.

Em 27 de agosto de 2003, entre outros assuntos foi informado 
pelo superintendes que o S.P.A. Saúde recebeu fiscalização da ANS 
- Agência Nacional da Saúde Suplementar, em 19/08/2003, elogiaram 
a administração e a organização do S.P.A. Saúde, e o motivo da 
fiscalização é que gostariam de conhecer melhor nossa entidade devido 
às peculiaridades e objetivos estatutários, diferentes dos comerciais, 
pelo Sr. Hildo foi informado que recebeu Ofícios da Câmara dos 
Deputados, solicitando informações para a “CPI dos Planos de Saúde”, 
pedindo diversas documentações as quais foram de pronto atendidas.

Em 30 de outubro de 2003, em reunião do Conselho Diretor, 
entre muitos assuntos foi informado que devido aos baixos índices 
de adesão aos planos S.P.A. Gold e S.P.A. Silver, provavelmente pelos 
valores praticados e a difícil situação financeira dos produtores rurais,  
encontra-se em fase final os estudos dos novos planos (econômicos 
– regulamentados) denominados  Bronze “A” e  Bronze “C” dando 
coberturas às órteses, próteses, remoção terrestre, atendimentos 
psiquiátricos e demais exigências da Lei 9656/98, da ANS, com preços 
atrativos muito próximo aos Planos “A” e “C”, não regulamentados. 
Apresentado correspondência do Sindicato Rural de Varginha 
agradecendo os votos de solidariedade e apoio recebidos pela 
manifestação do falecimento do Sr. Ângelo Hairan Roquim.

Em 28 de novembro de 2003, em reunião conjunta do Conselho 
Diretor e Fiscal, atendendo a carta encaminhada pela Auditoria 
Independente Sra. Ângela Alonso, referente à necessidade urgente da 
mudança de nosso Estatuto Social, em atendimento ao Novo Código 
Civil até a data de 11 de janeiro de 2004. Encarregado o Dr. José Luiz 
Toro da Silva irá apresentar uma minuta do novo estatuto.

Em 18 de dezembro de 2003, em reunião do Conselho Diretor, 
às 09hs, foi autorizado e quitado uma pendência financeira junto ao 
INSS no valor de R$315.609,87, referente ao processo decorrente da 
atuação desastrosa do advogado Dr. Domingos Valarelli, e de acordo 
com autorização prévia do Conselho Diretor na reunião de 30/10/2003. 

Em 18 de dezembro de 2003, em Assembleia Geral Extraordinária 
às 14hs, convocada exclusivamente para aprovação do novo Estatuto 
Social atendendo ao novo Código Civil, elaborado pelo Dr. Toro, 
contando com as presenças do presidente 
Matusalém Vilela Lemos, Antônio Dias Cunali, 
Carlos Roberto de Toledo Ribeiro, José Benedito 
da Costa, Ozany Pereira Barbosa, João Emygdio 
Gonçalves, Noé Francisco Rodrigues, Adolfo 
José de Carvalho, Heleno Junqueira Fonseca, 
Hildo Grassi, Reginaldo Balbino Pereira e  
Dr. José Luiz Toro da Silva. 

Resumo das Atas relatadas por Hildo Grassi, 
     Superintendente Operacional.
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Itapeva: mudança do plano do Sindicato para 
Associação já começou

                    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     -     CEP: 01323-001 
                    Fone: (11) 3146-3131 
                    Site: www.spasaude.org.br 
                    E-mail: comunicacao@spasaude.org.br 

Preocupado com o atendimen-
to ao beneficiário, o Superinten-
dente Assistencial do S.P.A. Saúde, 
Reginaldo Balbino reuniu-se  com os 
responsáveis do Sindicato Rural de 
Itapeva, para viabilizar a migração da 
carteira de  beneficiários inscritos nos 
planos de Saúde daquele Sindicato 
para a Associação Comercial e 
Agropecuária de Itapeva.

A mudança já começou. Teve 
início no dia 16 de novembro e vai 
até o dia 15 de dezembro próximo. 

Beneficiários ligados 
ao plano do S.P.A. 

Saúde no Sindicato 
Rural devem fazer 

suas transferências 
para a Associação, 

sem despesas, até o 
dia 15 de dezembro

 É importante lembrar que não será possível a transferência do 
beneficiário que estiver em débito de suas contribuições para o plano 
no sindicato. Antes da transferência é necessário quitá-las.

Não deixe para a última hora. Procure o Sindicato e faça sua 
transferência. A partir do dia 1º de janeiro próximo, as novas adesões 
serão efetuadas somente na Associação Comercial e Agropecuária 
de Itapeva em face ao término do contrato com o Sindicato Rural de 
Itapeva.

Em caso de dúvidas, procure  a Sra. Connie Lara Prestes na 
Associação no telefone telefone (15) 3524-9090, ou ligue para  
(11) 3146-3131.

• O S.P.A. Saúde não mantém convênio com a Unimed  
Paulistana, e sim com Unimed fora da abrangência do 

Estado de São Paulo. Se algum beneficiário tiver quaisquer 
dificuldades com relação à Unimed, deve procurar o 
representante do S.P.A. Saúde na instituição que está 

filiado ou ligar para o SABe – Serviço de Assistência ao 
Beneficiário no telefone (11) 3473-1617; 

• O S.P.A. Saúde oferece recursos de qualidade em 
diferentes cidades do interior e grande centro de Minas 

Gerais e São Paulo e compra serviços da Unimed nos 
locais em que não possui rede própria, e 

• O S.P.A. Saúde não tem fins lucrativos, seus planos 
são exclusivos para atendimento aos produtores rurais. 
Sua situação financeira está segura, e com os recursos 

garantidores em dia, conforme exigência da ANS – 
Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Atendimento Unimed
Alguns beneficiários continuam com dúvidas a respeito do atendimento da Unimed em função 

do encerramento de atividades da Unimed Paulistana. A direção do S.P.A. Saúde tranquiliza seus 
beneficiários e informa que:

Não deixe para a última hora. Procure o 
Sindicato e faça sua transferência

Na Associação haverá um profissional para orientar e prestar todo o 
atendimento necessário aos beneficiários da região. Os profissionais 
do SABe - Serviço de Assistência ao Beneficiário do S.P.A. Saúde 
já começaram a contatar os beneficiários para orientá-los nesse 
processo.

Como mudar

Os beneficiários dos planos do S.P.A. Saúde ligados ao Sindicato 
devem ir até sua sede, que fica na Rua Josino Brisola, 296 – Vila Santana 
– Itapeva/SP, e solicitar a transferência para a Associação, instalada 
na Rua João Augusto Lico, 103. Depois de efetivada a mudança. 
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Eduardo Mugnai, Gestor da área de Tecnologia da Infor-
mação em Saúde do S.P.A. Saúde recebeu, em setembro último, 
o Prêmio ABNT de Excelência em Normalização, na catego-
ria Destaque Comitê Técnico. A premiação ocorreu na sede da 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, em São Paulo, 
e reveste-se de um caráter especial: cerca de 190 Comitês e 
Comissões Técnicas concorriam na categoria.

Eduardo está na ABNT/CEE-78 desde 2007, onde participava 
como observador das discussões no Brasil da comissão, junto 
com Daiane Maciel. A partir de então tornou-se especialista de 
Informática em Saúde. Em 2010 foi indicado para ser o relator do 
Grupo de Trabalho de Arquitetura e em 2012 foi eleito Coordenador 
da CEE-78. Anualmente ocorrem eleições para a Coordenadoria e 
o Gestor do S.P.A. Saúde tem sido eleito, por unanimidade para a 
função.

Atualmente Eduardo está em seu quarto mandato. Durante sua 
gestão, com apoio e recursos financeiros da FINEP e Ministério da 
Saúde, sua atuação destacou-se pelo trabalho na normalização da 
área no País e foi convidado para participar da criação do docu-
mento de Visão Estratégica de e-Saúde para o Brasil do Ministério 
da Saúde.

Prêmio ABNTEncontro ANS 

Reginaldo Balbino também representou o S.P.A. Saúde no evento 
realizado no Instituto Fernando Henrique Cardoso, no último mês 
de outubro, em São Paulo.

Na oportunidade reuniram-se especialistas e profissionais da 
área de saúde do País numa discussão sobre os rumos da saúde 
e a necessidade de sua sustentabilidade.

O desenvolvimento e avaliação de Programas de Promoção 
da Saúde e Prevenção de Doenças na saúde suplementar e a 
regulação assistencial no segmento foram os principais assuntos 
do seminário organizado pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) no último dia 10/11, no Rio de Janeiro. No 
encontro foi lançado o novo inquérito Vigitel da Saúde Suplementar 
e apresentado o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2016. 

O S.P.A. Saúde marcou presença no evento, representado pelo 
Superintendente Reginaldo Balbino e o gerente Técnico Opera-
cional Denilson Luciano, oportunidade em que puderam trocar 
informações e experiências com os profissionais e especialistas 
presentes ao encontro.

Instituto FHC

Eduardo é cumprimentado pelo presidente da ABNT, Dr. Pedro B. Costa

Marcelo Caponi, Hildo Grassi e  Dennys Alberto Gonzales Bandeira

Denilson Luciano e Reginaldo Balbino Pereira, na ANS

Estamos entre os melhores de 2015
O S.P.A. Saúde foi eleito o melhor plano de saúde da cidade de Jacutinga (MG). O prêmio “Mérito Empresarial” é 

uma iniciativa da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Jacutinga (Acija) 

À indicação do S.P.A. Saúde surgiu depois de amplo trabalho 
feito por pesquisadores junto a grande parte da população da  
cidade. Entre outras questões levantadas como melhor 
empresário, indústria, gráfica, jornal, estava a pergunta 
sobre o plano de saúde que reunia a melhor qualidade de 
atendimento aos seus beneficiários: deu S.P.A. Saúde. No 
evento, que contou com cerca de 500 pessoas no Palácio 
das Artes de Jacutinga, o S.P.A. Saúde foi representado pelo  
Superintendente Hildo Grassi que, após receber o prêmio 
destacou sua importância: “Ter nosso trabalho reconhecido 
pelos beneficiários é o maior estímulo que eu e toda a equipe 
do S.P.A. Saúde podem receber. Estendo esta homenagem  
a todos que, como eu, por anos consecutivos não mediram 
esforços para oferecer segurança e qualidade de recursos 
médico-hospitalares para milhares de produtores rurais e seus 
familiares. Nossos agradecimentos pelo prêmio. Ele signifi-
ca muito para todos nós. E reafirma nosso compromisso de 
trabalhar cada vez mais pela saúde e qualidade de vida  do  
produtor rural”.  

A Gráfica Casa da Criança onde nosso jornal é impresso 
também foi agraciada como a melhor em sua atividade. 
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O S.P.A. é seu. Use-o da melhor forma!
O principal compromisso que o S.P.A. Saúde tem ao longo de sua existência é o de 

atender da melhor forma, com qualidade e segurança seus milhares de  
beneficiários, sem descuidar da sua saúde financeira.

Administrar um plano como o nosso, instituído na 
modalidade de Autogestão, ou seja, não foi criado para ter 
lucro e é exclusivo dos produtores rurais, seus familiares, 
consanguíneos e afins, é um grande desafio. De um lado, há 
a preocupação de buscar, nas mais diferentes cidades em que 
atua o que há de melhor em atenção médica ambulatorial e 
hospitalar. Na outra ponta está o permanente acompanhamen-
to de sua saúde financeira. Nem podia ser diferente, afinal, é 
preciso atender várias exigências do órgão governamental que 
regula planos como o nosso e, acima de tudo, ter a garantia de 
manter as contas e reservas em dia.

Ao contrário do que ouvimos pela imprensa sobre suspensão 
de vendas para novos usuários, interdição ou mesmo encerra-
mento de planos de saúde oferecidos no mercado da saúde 
suplementar, o S.P.A. Saúde, em nenhum momento figurou em 
situação desconfortável. Pelo contrário. Somos reconhecidos 
por nossa qualidade de atendimento aos nossos beneficiários 
pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

Você é o principal fiscal 

Os custos com saúde são os que mais sobem no mundo. 
Atendimentos complexos que exijam cirurgias, dias de UTI e 
internação são de custos altíssimos. Por isso, converse com 
seus dependentes e amigos que integram nosso plano. Os 
beneficiários são os principais fiscais dos seus planos. Oriente-
os a sempre procurar os recursos médico-hospitalares creden-
ciados diretamente pelo S.P.A. Saúde. Quando for ao médico, 
clínica, laboratório ou hospital apresente sua carteirinha de 
identificação do S.P.A. Saúde e nunca assine guias em branco. 
Se surgir qualquer dúvida, procure a representante do seu plano 
em sua associada ou ligue para o S.P.A. Saúde no telefone  
(11) 3146-3131.

Também oriente para que as pessoas guardem seus exames, 
principalmente os de imagem, como radiografias, ultrassonografi-
as e tomografias. É importante apresentá-los ao médico em suas 
consultas ou levá-los em caso de internação. A repetição de exames 
como esses, que não perdem sua validade num curto espaço 
de tempo, também contribui na contenção de gastos do plano.  
Que é seu! Que é de todos nós. 

O homem rural, melhor que ninguém, sabe como é 
preciso acompanhar de perto seus custos, orçamentos 

e planejamento para a atual e futuras colheitas. Se contar 
com a compreensão e apoio de quem está do seu lado, 
defendendo os mesmos interesses e compartilhando o 
desafio a ser superado, a tarefa tem tudo pra dar certo.  

No S.P.A. Saúde, que é administrada por homens do 
campo, as necessidades são as mesmas. É preciso que 

cada um dos seus beneficiários saiba que todos, sem 
exceção, precisam colaborar para ter a segurança de 

que, se precisar, vai sempre poder contar.
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“Um número superior a  2.000 pessoas já participam do 
programa desenvolvido pelo S.P.A. Saúde voltado a acompanhar 
a qualidade, prevenção e promoção da saúde de seus beneficiários”.  
A informação é do Dr. Wilson Scarpioni Grassi, assessor médico 
e responsável pelo programa que, mais uma vez, alerta os bene-
ficiários sobre a importância de atenderem os convites quando 

forem convocados. Afinal, trata-se de uma iniciativa voltada 
exclusivamente à melhoria de qualidade de vida e com vários 

benefícios para os envolvidos.  

Como funciona 

A área médica, com base em estudos e análises feitos nas 
diferentes regiões em que atende seus beneficiários, verifica 
aquela que registra o maior número de usuários que precisam de 
um acompanhamento mais próximo e contínuo de seus quadros 
de saúde. Com esse mapeamento, passa a convidar esses benefi-
ciários para o programa que inclui uma série de exames feitos 
por recursos de qualidade e confiança em cada região e com um 
diferencial importante: para a realização dos exames previstos no 
programa não há coparticipação dos beneficiários.

O programa é iniciado com entrevistas feitas por experientes 
enfermeiras que integram o quadro do S.P.A. Saúde. Elas se 
encarregam de levantar todo o quadro de saúde e uma vez inscrito 
passa a ser acompanhado periodicamente pela equipe.

Há uma série de exames que são realizados logo no início, 
conhecidos como exames de rastreamento, que incluem os de 
sangue como glicemia em jejum, perfil de colesterol, hemograma, 
sódio, potássio, uréia, creatinina, entre outros. Há ainda a 
solicitação de RX, ultrassom, Colonoscopia e Endoscopia, entre 
outros específicos para homens e mulheres, dependendo da faixa 
etária.

Para se ter uma ideia da extensão e importância do programa, 
basta lembrar que atualmente mais de 1.100 pacientes acometi-
dos por doenças crônicas são monitorados pela equipe que acom-
panha permanentemente a evolução do quadro de cada paciente.

Enfim, os benefícios são inúmeros. “Nosso compromisso em prol 
da saúde do produtor rural e seus familiares é árduo, complexo, mas 
bastante motivador pelos resultados que temos alcançado levando 
saúde, dignidade e segurança no atendimento”, lembra o Dr.Wilson, 
acrescentando que a iniciativa vai ao encontro dos objetivos da ANS 
– Agência Nacional de Saúde Suplementar, no quesito voltado a 
melhorar a qualidade de vida dos beneficiários de planos de saúde.  

Localidades e filiadas atendidas 

Dez filiadas já contam com o programa. São elas: Capebe, na 
cidade de Boa Esperança, Credivar, Minasul e Cocamig, em 
Varginha; Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de 
Elói Mendes; Associação Comercial Ind. Tur. e Agronegócios de 
Paraguaçu; Cooperativa Agropecuária de Guaratinguetá, Serramar 
e Sindicato Rural, em Guaratinguetá e no Sindicato Rural de Lorena 
e Piquete, na cidade de Lorena.

O objetivo do S.P.A. Saúde, como lembra o Dr. Wilson “é levar 
o programa a outras cidades, um trabalho que precisa ser feito 
de forma gradativa diante das exigências previstas e recursos 
da equipe que continuamente busca credenciamento próprio 
em várias localidades para garantir a sequência e qualidade dos 
atendimentos”.

Cresce a abrangência e o interesse pelo Programa
Fique atento: quando for convidado a participar, dê retorno imediato.  

É bom pra você. Melhor ainda para sua saúde

Minasul

Coopervass

Coapeja

Cooperrita

Sindicato Rural de Lorena e Piquete
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Tratamento Diferenciado
 O nome da família de Ferdinand Ramos Padredi está direta-

mente ligada à cidade de Avaré desde 1870 quando ali chegou 
seu avô paterno. Bastante conhecido na região Ferdinand, mesmo 
ligado à produção rural, fundou a primeira rádio FM da cidade na 
década e 70 e é um dos maiores propagandistas do S.P.A. Saúde. 

“Eu tinha outro plano bastante conhecido no mercado, mas o 
tratamento diferenciado que se recebe no S.P.A. ninguém oferece. 
Ainda bem que troquei, fugi das dificuldades de aprovação e 
liberação de recursos na hora que a gente mais precisa”, diz bem 
disposto, aos 72 anos, muitos dos quais não usou nenhum recurso 
médico.  Mesmo tão saudável, há dois anos surgiram tumores que 
exigiram tratamentos complexos e de alto custo, realizados por 
médicos, laboratórios de várias localidades bem como hospitais 
de Botucatu e Campinas. “Um tratamento desse porte exige gastos 
muito altos que eu  não conseguiria pagar se fosse particular”.

A gravidade da doença não tirou sua disposição e bom humor 
que o ajudaram a enfrentar todo o tratamento. Hoje ele faz o trata-
mento, visitas constantes ao médico que o acompanha e manda 
seu recado: “É preciso divulgar, fazer campanhas da importância 
e qualidade do nosso plano. Indico o S.P.A. Saúde a todo mundo. Ferdinand e sua esposa:” Indicamos o S.P.A. Saúde a todo mundo”

Ouço pessoas comentarem que usam recursos da Unimed sem 
saber que quem paga por isso é o nosso plano. Falta divulgar e 
informar os usuários de que é mais vantajoso utilizar direto os re-
cursos do nosso plano”.

No último dia 29 de outubro, a ACIA – Associação Comercial, Industrial e Agro-
pecuária de Avaré comemorou 82 anos de existência. Da sua fundação em 1833, 
fortes raízes se criaram em torno da iniciativa que ao longo de sua história reuniu 
homens com um único objetivo: trabalhar sempre em prol do Comércio, Indústria 
e Agropecuária da cidade. 

Cássio Jamil Ferreira está à frente da presidência da ACIA desde 2009 e 
reconhece que como em todo o país, lutam e estão ao lado do associado para 
ultrapassar as dificuldades enfrentadas nesse momento delicado da economia 
nacional. “Através de diferentes parcerias temos oferecido ao longo dos anos 
apoio e vários benefícios aos nossos associados, hoje um número próximo a 850 
pessoas”.

Natural da cidade, casado e pai de dois filhos, ele não poupa esforços para 
oferecer uma atuação eficiente junto aos colegas da Diretoria e equipe da 
Associação priorizando sempre o interesse do associado.

“Aqui na cidade não temos dúvida de que o S.P.A. Saúde é o melhor plano 
para garantir bons recursos médicos. Falo sempre aos nossos associados da 
importância desse benefício e minha intenção é me aliar aos gestores do plano 
para fazer uma ampla campanha de divulgação aos produtores rurais da nossa 
cidade. Temos potencial para trazer mais vidas a serem beneficiadas”, diz Cássio.

A ACIA absorveu os associados do plano que eram ligados à Cooperativa que 
encerrou suas atividades na cidade. Do seu quadro atual de 850 associados, 147 
são beneficiários do S.P.A. Saúde, totalizando o atendimento a 579 vidas entre 
titulares e respectivos dependentes.

ACIA – 82 anos de forte atuação em Avaré

Farmácias Credenciadas em Avaré

CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

 DROGARIA BIFARMA 70 
DROGAL AVARÉ FILIAL 32  

 DROGARIA SÃO PAULO AVARÉ 
 DROGASIL AVARÉ  

 PADRE TAVARES   
 PERNAMBUCO   
 DOMICIANO SANTANA 
  DA INDEPENDÊNCIA    

(14)  3732-7455  
(14)  3733-6833    
(14)  3274-7416    
(14)  3733-6191    

 Bairro   Farmácia  Endereço  (Rua)  N°  Telefone
  142
 1309
 1283
  91 

Cássio Jamil e Valdineia representante do plano na ACIA
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Em Itaí, a redação do nosso jornal foi recebida na regional 
do Sicoob-Crediceripa da cidade por Carlos Alberto Cezário, 
diretor administrativo financeiro e por Eduardo Ferreira, o gerente 
Administrativo da instituição.  “Aqui nossos cooperados usufruem 
de baixo custo financeiro na concessão de empréstimos e ainda 
participam da distribuição de resultados, em suas transações”, 
diz Cezário. Toda a equipe que forma o quadro de colaboradores 
dessa unidade, um total de 122 colaboradores são beneficiários 

Assistência total aos colaboradores

Desta vez,nosso apelo é para as mulheres: Por favor 
conversem com seus pais, namorados, maridos, filhos e 
amigos sobre a importância da prevenção do câncer de 

próstata

Uma intensa campanha novamente ganha as ruas para alertar 
os homens da importância da detecção precoce do câncer de 
próstata e o S.P.A. Saúde dá todo seu apoio e volta a alertar seus 
beneficiários.   

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de 
próstata é o tumor mais frequente no sexo masculino e o sexto 
tipo mais comum no mundo. Um a cada seis homens é portador 
da doença e o índice de morte atinge um a cada 36 homens. Por 
ano, a estimativa do Inca é o diagnóstico de 69 mil novos casos. 

Só a prevenção cura

Não existe outro caminho: diagnosticar cedo o problema é fun-
damental para a cura. O câncer de próstata quando detectado 
precocemente tem um índice de cura que chega a 90%. Por isso 
é da máxima importância a prevenção e atenção dos fatores de 
risco que envolvem idade e histórico familiar. A prevenção deve ser 
feita principalmente a partir dos 50 anos de idade e consiste em 
exames rápidos e simples junto ao urologista de sua confiança. 

Homens: Não morram por medo

dos planos do S.P.A. Saúde com mensalidades 100% subsidiadas 
pela cooperativa. 

“Não há dúvida que é um benefício que traz alta satisfação 
para nossa equipe” afirma o diretor. Fabiana é a representante do 
plano na entidade e reforça que “a agilidade de atendimento e a 
abrangência do plano são sempre elogiadas pelos usuários”.

Mais qualidade de vida para Ana
Só quem sofre com problemas respiratórios sabe avaliar o 

drama de quem o enfrenta. Ana Paula Rocha, supervisora do 
Posto de Atendimento de Itapetininga da Sicoob era uma dessas 
pessoas. 

“O desvio de septo me incomodava demais”, lembra Ana que 
há mais de um ano fez a cirurgia em hospital onde reside e diz que 
“a mudança traz muita qualidade de vida pra gente. Parece que 
você nunca tinha respirado direito antes”. 

Ela é uma das funcionári-
as beneficiadas pelo plano 
oferecido pela empresa. 
“Estou há três anos no S.P.A. 
Saúde e só tenho elogios.  
Não há burocracia, o 
atendimento é feito por 
profissionais muito bons, 
o processo de aprovação 
é rápido e isso traz muita 
segurança a todos nós”.

PREVENÇÃO

Carlos Alberto, Eduardo e Fabiana no Sicoob de Itaí

Ana: “O S.P.A. Saúde traz segurança”
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Em Itaí, o feijão foi o carro chefe da produção agrícola durante 
muitos anos. Hoje a maior produção é de soja, seguida por milho, 
algodão e cana de açúcar, que abastecem duas usinas. Ali está 
instalado o Sindicato Rural de Itaí, fundado em 1989. À frente da 
presidência da entidade há 10 anos está Manoel José Rahmi Garcia, 
filho da cidade que quando jovem foi para São Paulo onde fez 
Engenharia mecânica, Computação e Direito. “Larguei tudo, voltei 
pra lavoura e fui escolhido para presidir nosso sindicato”, lembra 
Rahmi. Um dos maiores desafios do presidente é a construção 
da sede própria do sindicato. “Esse objetivo está há muitos anos 
em nossos planos e, felizmente, tudo indica que conseguiremos 

Paulo Henrique Nagazi sempre foi 
ligado ao campo. Fez odontologia e é 
um dos profissionais que atendem os 
moradores de Itaí. Casado com Maria 
do Carmo, tem uma filha de 11 anos, 
a pequena Stella, que deu um susto e 

tanto nos pais. 

Stella quebrou o braço e precisou de uma 
cirurgia ortopédica bastante complexa. “Além 
do susto que passamos com o que aconteceu, 
ficamos acompanhando nossa filha na Santa 
Casa de Avaré e, felizmente, atendidos com 
qualidade por profissionais gabaritados”, lembra 
Paulo.

Itaí tem planos para trazer novos beneficiários

Manoel Rahmi e sua esposa Alessandra

Dentista, produtor rural e beneficiário do nosso plano
“Não precisamos dispor de qualquer  

 quantia em dinheiro: O S.P.A. Saúde pagou to-
das as despesas e tivemos acesso a tudo que 
nossa filha precisou sem qualquer burocra-
cia”. Segundo Paulo, o plano é um diferencial 
na região, considerado o melhor da cidade por 
oferecer recursos locais, em cidades próximas e, 
dependendo da necessidade, é possível utilizar 
recursos de ponta em São Paulo.

E deixa uma sugestão para os gestores do 
S.P.A. Saúde. “Temos condição de ter mais 
pessoas em nosso plano. Como me relaciono 
de forma mais próxima com os médicos da 
cidade, seria interessante reuni-los, apresentar 
suas vantagens e, com isso, aumentar o número 
de credenciados na região”.  

Paulo H. NagaziAna: “O S.P.A. Saúde traz segurança”

Farmácias Credenciadas em Itaí

CENTRO FARMAIS   PADRE ERNESTO ODINO   (14)  3761-1683  
 Bairro   Farmácia  Endereço  (Rua)  N°  Telefone

1108

finalizar a documentação de um 
terreno para dar início ao projeto”, 
fala entusiasmado o presidente. 
Lembra que a cidade reunia cerca 
de 1.300 produtores rurais, número 
que hoje é de aproximadamente 900. 
“Essa diminuição ocorreu muito em 
função da incorporação de proprie-
dades pequenas pelos maiores 
produtores”, lembra.

Hoje o sindicato conta com 150 
produtores diretamente ligados à 
entidade. Desses, apenas 15 são 
titulares do plano e segundo Rahmi 
porque não foi possível desenvolver 
um trabalho de conscientização para novos filiados, uma tarefa 
que passará a ser feita por Luciane Ferroni Sanchez, com sete anos 
de casa e indicada pelo presidente para ser a nova representante 
do plano no sindicato. “Ela vai procurar nossos associados 
pessoalmente, onde eles estiverem. Junto com Luciane, vamos 
investir fortemente para trazer novos beneficiários que ainda não 
tiveram a chance de conhecer de perto as vantagens e segurança 
oferecidas em nosso plano de saúde”, diz Rahmi.

Ele foi um dos primeiros a ingressar no S.P.A. Saúde para garantir 
assistência médica de qualidade e com segurança para ele e sua 
família.  “Eu usei para procedimentos de rotina e acompanhamen-
to da saúde e em todos os procedimentos fui atendido muito bem 
por profissionais credenciados em São Paulo, Piracicaba e aqui 
na cidade”. Sua esposa Alessandra Lourenço Rocha também 
elogia o atendimento: “Tive minha filha Lia, hoje com 10 anos, em 
hospitais credenciados e atendida por médicos de nossa confiança 
sem quaisquer problemas ou burocracia. Felizmente só usamos 
os recursos disponíveis para fazer exames preventivos com  
profissionais daqui de Itaí ou de cidades vizinhas, quando 
necessário”, diz Alessandra.

Luciane, representante em Itaí
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  Gastroenterologia GASTROCLÍNICA DE GUARATINGUETÁ R. Prof. Sylvio José Marcondes Coelho, 21 - 
Chácara Selles (12) 3132-8085

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

GUARATINGUETÁ  - SP

CAMPINAS  -  SP

TAUBATÉ - SP

(Recorte, guarde e avise a família)

POUSO ALEGRE - MG

SÃO PAULO - SP

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

VARGINHA - MG

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MARCONDES SERV. MÉDICOS - CENTERCLIN CAMBUÍ

CLÍNICA BADARÓ DERMATOLOGIA

R. Dr. Emilio Ribas, 805 - Cambuí

Av. John Fitzgerald Kennedy, 180  - Jd das 
Nações

(19) 3324-9512

(12) 3413-4048

Endocrinologia

Dermatologia

Otorrinolaringologia

Nutrição

Psicologia

Psicologia

Ortopedia e Traumatologia

Clínica Médica

Reumatologia

Oftalmologia

Cardiologia

Pediatria

Oftalmologia

Coloproctologia

Gastroenterologia

MARCONDES SERV. MÉDICOS - CENTERCLIN CAMBUÍ

CLÍNICA BADARÓ DERMATOLOGIA

CLÍNICA BADARÓ DERMATOLOGIA

LUCY PREVIATO COSTA DA CONCEIÇÃO

BRANDANI CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

LAURA CRISTINA MARTINS ROSA DE SOUZA

LAURA CRISTINA MARTINS ROSA DE SOUZA

INSTITUTO DA VISÃO DE POUSO ALEGRE

BM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

BM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CLÁUDIO SÉRGIO TAVARES DO VALE

GASTROMED INSTITUTO ZILBERSTEIN LTDA

GASTROMED INSTITUTO ZILBERSTEIN LTDA

R. Dr. Emilio Ribas, 805 - Cambuí

Av. John Fitzgerald Kennedy, 180  - Jd das  
Nações
Av. John Fitzgerald Kennedy, 180  - Jd das 
 Nações
R. Carneiro de Souza, 66 - Centro- Jd das 
Nações

R. Comendador Custodio Ribeiro, 497 - Centro

Av. Dr. João Beraldo, 755 - Centro

Av. Dr. João Beraldo, 755 - Centro

Av. Vicente Simões, 901 - Nova Pouso Alegre

R. Maria Rezende Braga, 75 - Vila Verde

R. Maria Rezende Braga, 75 - Vila Verde

Av. Presidente Castelo Branco, 222 -  
Jd Petrópolis

Av. Nove de Julho, 4440 - Jd Paulista

Av. Nove de Julho, 4440 - Jd Paulista

(19) 3324-9512

(12) 3413-4048

(12) 3413-4048

(12) 3026-3157

(35) 3471-6344

(35) 3422-7101

(35) 3422-7101

(35) 3422-9024

(35) 4101-0225

(35) 4101-0225

(35) 3222-8453

(11) 3082-8000

(11) 3082-8000

NOVOS CREDENCIADOS
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O Natal está chegando e principalmente a dona de casa começa a 
se preocupar com os preparativos. Cá entre nós, em também buscar 
uma forma de gastar menos nos dias atuais sem perder a oportunidade 
de reunir a família, que é o que realmente conta na comemoração. Para 
ajudar nessa tarefa, fomos buscar algumas receitas que podem substi-
tuir os pratos mais caros, além de serem gordurosos e calóricos que 

Salpicão
Ingredientes: 1 peito de frango, 2 cenouras cruas e raladas, 1 lata de milho verde, 1 lata de ervilha, 1 vidro 
de palmito, 2 maçãs sem casca cortadas em cubinho, ½ abacaxi, 100g de uva-passa sem semente, 100g 
de azeitonas, 5 talos de salsão, 1 cebola, 1 vidro (500g) de maionese, 1 pacote (200g) de batata-palha.
Modo de preparo: Cozinhe o frango e desfie. Coloque em um recipiente e adicione a cenoura ralada, 
milho, ervilha, palmito picadinho, maçã em cubinhos, abacaxi em cubinhos, uva-passa, azeitona picadinha, 
os talos de salsão picado e a cebola picada. Mexa bem e depois coloque a batata-palha. Mexa novamente 
e coloque a maionese. Decore com frutas ou só com batata-palha por cima.

Peixe assado recheado
Ingredientes: 1 pescada ou namorado de 1,5kg, 1/3 xícara (chá) de manteiga, 1 colher (sopa) de farinha 
de trigo, sal e pimenta do reino a gosto, 2 colheres (sopa) de suco de limão, 1 1/2 xícara de bolachas água 
e sal passadas no liquidificador, 1/3 xícara (chá) de água fria, 3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina 
derretida, 1 ovo batido, 1/2 xícara (chá) de salsão picado, 1 colher (sopa) de pimentão vermelho picado, 
1/2 xícara (chá) de cebola picada, 1 colher (sopa) de salsa picada, 1/4 xícara (chá) de água quente.
Modo de preparo: Lave bem o peixe e enxugue. Bata a manteiga até que fique cremosa.
Adicione a farinha de trigo, o sal, a pimenta e o suco de limão e misture bem. Passe esta mistura no peixe, 
por dentro e por fora. Coloque o peixe numa assadeira, cubra e leve à geladeira durante 30 minutos. 
Respingue as bolachas moídas com a água. Adicione a água, a manteiga derretida, o suco de limão, o 
ovo, o salsão, o pimentão vermelho, a cebola, a salsa picada e misture bem. Recheie o peixe e prenda 
a abertura com palitos para que o recheio não saia. Pré aqueça o forno em temperatura média (170º). 
Misture a manteiga com a água, regue o peixe e leve-o ao forno pré-aquecido, sem cobrir, por 1 hora e 30 
minutos. A cada 20 minutos, regue o peixe com a mistura de água e manteiga.

Frango de Natal
Ingredientes: Para o recheio: 100 g de bacon picado, 2 colheres (sopa) de azeite, 1/2 cebola picada, 1 pão 
amanhecido, 1/2 xícara de castanha portuguesa cozida e picada, sal e pimenta-do-reino a gosto, 2 ovos 
batidos, 2 colheres (sopa) de salsinha picada. 
Para o Frango: 1 frango grande limpo e seco, 50 g de manteiga, 1 colher (sopa) de colorau, 1 xícara (240 ml) 
de vinho branco, sal e pimenta a gosto.
Modo de preparo: Recheio: Frite o bacon no azeite, junte a cebola, o pão, a castanha, e tempere com sal 
e pimenta. Acrescente os ovos batidos e a salsa e misture bem. Recheie a cavidade do frango com essa 
mistura e amarre bem as pernas. Se precisar, costure a cavidade da ave, se você achar que vai vazar.
Frango: Derreta a manteiga e misture o colorau. Unte o frango com a manteiga, tempere com sal e pimenta, 
coloque numa forma e regue com o vinho. Cubra o frango com papel alumínio e leve para assar por aproxi-
madamente 1h a 1h15, depende do tamanho da ave. Retire o papel alumínio e asse por mais meia hora 
para dourar.
Decoração: Coloque o frango pronto numa bandeja e arrume batatas cozidas, uvas ou outra fruta de sua 
preferência. Deixe o frango descansar por uns 10 minutos antes de cortar. 

Use a criatividade: Dicas saudáveis                             

Sobremesa gelada de morango
Ingredientes: 2 latas de leite condensado, 2 colher (chá) de maisena, 1 litro de leite, 100 g de coco ralado.
2 pacotinhos de gelatina de morango, morangos para decorar.
Modo de preparo: Em uma panela média, misture o leite e a maizena, até dissolver. Logo em seguida 
ligue em fogo médio e acrescente o leite condensado e o coco ralado, mexa até engrossar. Divida o creme 
em tacinhas ou copinhos plásticos, somente até a metade de cada um, deixe esfriar. Faça a gelatina nor-
malmente, acrescente água gelada de preferência. Divida a gelatina sobre as tacinhas com o creme. Leve 
à geladeira para endurecer. Quando durinhas as sobremesas, corte os morangos ao meio e coloque por 
cima da gelatina nas tacinhas, sempre com a parte mais grossa para baixo para não cair.

acabam interferindo nos níveis de colesterol, sem contar do ganho a 
mais no peso nessa época do ano.

Publicamos  a seguir algumas receitas que selecionamos. Escolha 
uma delas, faça sua própria decoração, coloque frutas e verduras que 
são essenciais à saúde de sua família, acrescente carinho e grande 
Natal para todos!

NATAL
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“Sem tempo?  
       Essa não é a desculpa para não se exercitar”

Conhecido pelo quadro Medida Certa no Fantástico da 
Rede Globo, Atalla ganhou popularidade quando orientou o 
ex-jogador Ronaldo, que voltou à forma física diante de todos 
os brasileiros. Logo em seguida, mostrou um condomínio inteiro 
onde os moradores mudaram seus estilos de vida.

A redação do nosso jornal foi procurá-lo buscando dicas para 
orientar os beneficiários do S.P.A. Saúde nessa conscientização 
e mudança de hábitos.  Atalla passou algumas dicas que devem 
ser incorporadas ao dia a dia: “Caminhar todas as distâncias 
possíveis, trocar escadas rolantes e elevadores por escadas 

convencionais e fazer pequenos intervalos 
para se movimentar durante o expediente 
de trabalho, para não passar tanto tempo 
sentado. Isso sim é importante e faz uma 
grande diferença depois de algum tempo”, 
diz Atalla.

O segredo está na  
regularidade 

Para qualquer que seja a atividade 
física escolhida o segredo é manter a 
regularidade. A Organização Mundial da 
Saúde recomenda cerca de 150 minutos 
de atividades físicas aeróbicas, como 
caminhada, corrida ou natação, de 
preferência divididas em cinco vezes na 
semana. Ou ainda, caminhar durante o dia 
cerca de 10 mil passos, o que corresponde 
a sete ou oito quilômetros. Com esse 
mínimo o organismo já começa a ter 
respostas positivas com relação à saúde e 
o corpo deixa de ser sedentário. 

Atalla reforça que seja qual for a 
atividade física que você escolher, ela deve 
ser feita diariamente. Por isso, recomenda: 
“É fundamental que o praticante goste de 
fazer a atividade a que se propôs, porque 
tendo prazer em fazer consegue se manter 
por muito mais tempo”. O bacana é 
aproveitar momentos de lazer em família 
para praticar atividades que envolvam 
a todos, como partidas de vôlei, futebol, 
caminhadas e trilhas. “Qualquer lazer que 
consiga misturar diversão e movimento é 
válido”, conclui Atalla.

“Não precisa muito. 
20 minutos por dia 

já fazem a diferença. 
Você tem 20 minutos 
do seu tempo para 

dar para sua saúde?”
Atalla: “Ter uma vida saudável só depende de você. Quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa”

SAÚDE

A afirmação é do educador físico Márcio Atalla, que derruba o mito de que apenas as pessoas com 
tempo para frequentar academias conseguem manter-se em forma e com a saúde em dia.
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