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Vistorie sua casa e 
propriedade rural

Não deixe acumular água parada em nenhum 
lugar. Só assim venceremos a luta contra a  

Dengue, Zika e Chikungunya.
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 Todo ano é a mesma coisa: Fazemos promessas e planos que, com a correria do dia a dia, 
vão sendo esquecidos. Nesta primeira edição de 2016 queremos ajudar você e seus  

familiares a colocá-los em prática. Tudo vale a pena por uma vida melhor. E mais saudável!  
                                                                                                                                                                                          Pág.12

2016: Coloque saúde em seus  
planos e eles darão certo
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NOSSA HISTÓRIA
                  

CAPÍTULO 16 - CONTINUAÇÃO

Em 11 de março de 2004, a reunião do Conselho Diretor contou com 
a presença dos Srs. Matusalém Vilela Lemos (presidente), Adolfo José de 
Carvalho, Carlos Roberto Toledo Ribeiro, Heleno Junqueira Fonseca, Luiz 
Gonzaga Xavier, os superintendentes Hildo Grassi e Reginaldo Balbino 
Pereira, Ricardo de Oliveira Garcia, gerente Administrativo Financeiro, 
Laurindo Macedo da Silva, contador e o  Dr. José Luiz Toro da Silva, advogado. 
Foi apresentado o Balanço Geral de 31/12/2003, já auditado pelos auditores 
independentes e que será levado para o parecer do Conselho Fiscal. Dr. Toro 
explanou sobre o enquadramento das operadoras de planos de saúde no 
pagamento do ISS, (Lei 13.701, de 24/12/2003), podendo o S.P.A. Saúde 
optar por recolher o imposto ou entrar na Justiça com Ação Declaratória, ou 
Mandato de Segurança. Houve consenso pelo não recolhimento até que a 
situação seja melhor esclarecida, observando junto à UNIDAS como outras 
operadoras congêneres estão agindo. Dr. Toro expôs a obrigatoriedade da 
retenção de CSLL, COFINS, PIS/PASEP, nos pagamentos efetuados para 
pessoa jurídica. Foi também informado que o grande problema está na 
retenção destes impostos nos pagamentos efetuados pelas UNIMED´s que 
apresentam declarações informando que não estão sujeitas a esta retenção, 
porém, não apresentam liminar e informam que, se retido os impostos, os 
contratos serão inviáveis. O Sr. Heleno Junqueira questionou o credenciamento 
do Hospital Samuel Libaneo de Pouso Alegre e o Sr. Reginaldo informou que 
o contrato está sendo desenvolvido. O Sr. Carlos Roberto Toledo mostrou 
preocupação quanto à remuneração dos profissionais médicos e propôs 
que se estudasse a possibilidade de melhor remuneração. Sr. Adolfo José 
de Carvalho sugeriu que o S.P.A. Saúde invista em divulgação do plano e os 
superintendentes informaram que o projeto está sendo desenvolvido e que 
os Planos Bronze “A” e Bronze “C” estão sendo registrado na ANS.

Em 29 de abril de 2004, às 10:00 horas, na Reunião do Conselho 
Fiscal, presentes os conselheiros fiscais Srs. Noé Francisco Rodrigues 
(presidente), Carlos Marcondes Neto e Dr. José Eugenio V. Marinho. O Sr. 
Noé leu o pedido de demissão do conselheiro Dr. José Eugenio, que alegou 
motivos extremamente particulares para sua saída. Foi acatada a proposta 
do Sr. presidente que convocou para assumir o cargo o primeiro suplente Sr. 
Rinaldo de Castro Junqueira, que prontamente aceitou. Abertos os trabalhos, 
os conselheiros fiscais assinaram o parecer favorável ao Balanço Geral 
encerrado em 31/12/2003, que será levado à apreciação da A.G.O.

Em 29 de abril de 2004, às 14:00 horas, em Assembleia Geral Ordinária, 
o presidente Sr. Matusalém Vilela Lemos, nomeou para presidir a assembleia, 
após consultar o plenário, os Srs. Oswaldo Henrique P. Ribeiro e Ronaldo 
José Nogueira, que dirigiram os trabalhos e solicitaram voto de louvor aos 
conselheiros e superintendentes pelos excelentes trabalhos do exercício.  
Foi apresentado pelos superintendentes Hildo Grassi e Reginaldo B. Pereira 
as peças do Balanço de 2003 e, depois de lido o parecer dos Auditores 
Independentes pela Sra. Ângela Z. Alonso, e o parecer do Conselho Fiscal 
pelo presidente Noé Francisco Rodrigues, foram aprovadas as contas do 
exercício de 2003. Assinaram a ata os Srs.: Ronaldo José Nogueira, Oswaldo 
Henrique Paiva Ribeiro, Dr. João Emygdio Gonçalves Eduardo Meireles, 
Noé Francisco Rodrigues, Carlos Roberto Toledo Ribeiro, Heleno Junqueira 
Fonseca e Matusalém Vilela Lemos.

Em 24 de junho de 2004, em reunião do Conselho Diretor, entre outros 
assuntos, foi novamente comentado pelo Dr. José Luiz Toro da Silva, o 
enquadramento das operadoras de planos de saúde no pagamento do ISS 
conforme Lei 13.701, podendo o S.P.A. Saúde optar em recolher o imposto 
ou entrar com Ação Declaratória ou Mandato de Segurança. Os conselheiros 
e superintendentes optaram por não recolher, porém, começar a provisionar 

os valores  a  partir  do ano de 2004. Dr. Toro também falou sobre a RN 
67, da ANS, as garantias reais das provisões de risco e operação, e os 
superintendestes informaram que já formalizaram consulta ao Banco do 
Brasil para garantir se os valores aplicados pelo S.P.A. Saúde atendem às 
exigências da ANS. 

Em 03 de agosto de 2004, a Assembleia Geral Extraordinária foi 
convocada especialmente para apresentação e aprovação dos seguintes 
itens: Lançamento dos Planos Bronze “A” e Bronze “C”; Aprovação do 
Manual das Normas Regulamentadoras dos planos regulamentados e não 
regulamentados; Lançamento do site www.spasaude.org.br; Aprovação 
para lançamento do Jornal Informativo S.P.A. Saúde e Apresentação do 
documentário Institucional do Sistema Paulista de Assistência. O presidente 
Sr. Matusalém Vilela Lemos colocou em votação todos os itens, que foram 
aprovados por unanimidade. Participaram da assembleia: Luciano Ferreira 
Ferraz, Ronan Danilo de Resende, Antonio Dias Cunalli, João Lobo de Oliveira, 
João Emygdio Gonçalves, Carlos Rennó Vianna, Breno Pereira de Mesquita, 
Hildo Grassi, Reginaldo Balbino Pereira e o Dr. José Luiz Toro da Silva.

Em 26 de agosto de 2004, em reunião do Conselho Diretor, o Sr. Laurindo 
mostrou que o resultado do Balancete de junho de 2004, foi prejudicado 
em virtude das provisões do ISS no valor de R$151.387,01 e provisões 
técnicas de riscos de operação exigida pela ANS, no valor de R$360.l82,11. 
Os conselheiros votaram os reajustes nos planos “A” e “C” , Gold e Silver a 
partir de 1º de setembro 2004, em 11,75%, índice proposto pela ANS. Os 
superintendentes apresentaram os contratos dos planos regulamentados 
Bronze “A” e Bronze “C” e foram autorizados a remetê-los às associadas 
para assinaturas.

Em 27 de agosto de 2004, em reunião do Conselho Fiscal, foram 
apresentados os resultados do balancete encerrado em junho de 2004, 
explicado sobre a necessidade das provisões do ISS e provisões técnicas 
exigidas pela ANS. Participaram os conselheiros Fiscais Noé Francisco 
Rodrigues (presidente), Carlos Marcondes Neto e Rinaldo de Castro 
Junqueira.

Em 28 de outubro de 2004, em reunião do Conselho Diretor, foi 
apresentado o balancete de agosto de 2004. Os superintendentes 
informaram sobre o patrocínio parcial pelo Banco do Brasil e Real e 
Benemérita Sociedade Portuguesa e Beneficência na confecção do Manual 
de Assistência Médica e também apresentaram a edição nº 01 do Jornal 
Informativo. 

Em 16 de dezembro de 2004, em reunião do Conselho Diretor, 
foram apresentados o balancete de setembro de 2004 e o pedido de 
filiação da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Bom Sucesso. Os 
superintendentes informaram que, pela Resolução e Normativa nº 82, torna-se 
obrigatória a cobertura da especialidade de Acupuntura e anunciaram que 
os trabalhos e as palestras realizadas em diversas associadas estavam 
surtindo efeitos, uma vez que 2.388 beneficiários já mudaram para os planos 
regulamentados, o que representava 20% dos beneficiários inscritos. 

Em 16 de dezembro de 2004, em reunião do Conselho Fiscal, foram 
apresentados o balancete de setembro de 2004, 
o demonstrativo financeiro, as aplicações até 
esta data, demonstrativos contábeis, gerenciais 
e despesas administrativas, minuciosamente 
detalhadas desde a posse dos Conselhos Diretor 
e Fiscal. Foi também explanado sobre folha de 
pagamento de funcionários, remuneração dos 
superintendentes, reembolsos de quilometragens 
e demais despesas. 

  Resumo das Atas relatadas por Hildo Grassi, 
     Superintendente Operacional
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“Trabalho na Minasul há seis anos e desde então sou beneficiária do 
 S.P.A. Saúde. Há 10 meses fui convidada e ingressei no Programa de 

Prevenção de Doenças e Promoção de Saúde, e tive a oportunidade de 
ter uma equipe multidisciplinar cuidando de mim! Fiz vários exames de 

prevenção, passei com profissionais que me orientaram e me 
 esclareceram dúvidas. 

O programa é diferenciado e proporciona que os exames sejam 
custeados pelo S.P.A, sem custos e permitiu que eu me  

conscientizasse mais sobre a  
importância em cuidar de todos os aspectos do meu corpo, inclusive da 

mente! Melhorei minha alimentação, estou praticando uma atividade 
 física e buscando a cada dia cuidar mais da minha saúde.

Quando aderi ao Programa de Prevenção de Doenças e Promoção de 
Saúde fiz os primeiros exames e na consulta com o médico parceiro do 

S.P.A. Saúde foi solicitada uma Tomografia  
de Tórax, pois o Raio-X acusou um nódulo. 

O médico disse que  
se tratava de cautela, afinal tenho histórico de câncer na família, mas ainda 

assim, fiquei muito preocupada. 

Recentemente ouvi novamente essa frase na reedição da Escolinha do 
Professor Raimundo, quadro criado pelo talentoso e saudoso Chico Anysio. 
Ouvi e pensei: seu impacto não se perdeu ao longo de todos esses anos. É 
mesmo para o resto de nossas vidas. Saúde realmente é o que interessa para 
termos uma vida digna nas mais diferentes etapas de nossa existência. Mas, 
todos sabem que os custos de saúde são os que mais sobem no mundo. 
É uma escalada que não para de crescer. Como médico, presidente de 
instituições e, acima de tudo, produtor rural como você, quero compartilhar 
outra realidade: somos uma categoria realmente privilegiada em poder contar 
com um plano de saúde de alta qualidade, exclusivo para nós, produtores 
rurais. E é bom lembrar que ele não tem fins lucrativos.

Estar à frente da Presidência do S.P.A. Saúde é um desafio constante. 
Deparamos-nos constantemente com inúmeras dificuldades mas contamos 
com uma equipe de profissionais dedicados e de alta qualidade. Enche-nos 
de orgulho poder atender nossos usuários da melhor maneira possível. 
Nossa prestação de serviços é excelente em assistência médica, laboratorial 
e hospitalar.  Num passado não tão distante, produtores rurais precisaram 
se desfazer de bens conquistados ao longo de anos e com muito trabalho, 
para poder pagar tratamentos médicos para si ou seus familiares. Felizmente 
esse quadro mudou. Hoje o S.P.A. Saúde se encarrega disso, assumindo as 
despesas e cuidando para que o tratamento seja bem feito. 

Saúde é mesmo o que interessa. Mas é preciso que todos saibam que 
o nosso plano também precisa ter boa saúde, para ser forte.  Da saúde 
financeira dele depende todo o atendimento que temos oferecido durante 
esses anos. Não é um trabalho solitário. É preciso contar com a consciência 
e participação de todos os beneficiários em saber usá-lo bem, de estarem 
sempre atentos aos cuidados fundamentais com saúde e preservação 
de doenças para, quando precisar, poder contar com os recursos que 
disponibilizamos. Dizemos sempre que plano de saúde é feito para usar e 
não para abusar. 

No início de mais um ano, meu desejo sincero é que todos os nossos 
beneficiários e seus familiares tenham saúde, muita saúde. 

Assim que cheguei à Minasul procurei o atendimento do S.P.A. onde fui 
amparada de todas as formas. Minha autorização de exame foi solicitada 

com urgência e as meninas me trataram com carinho e segurança. 

Realizei o exame no dia 
seguinte e 48 horas depois obtive 
o resultado. Graças a Deus nada 
grave. Agradeço a todos do S.P.A. 

que me ajudaram a solucionar 
rapidamente o problema e minha 

ansiedade.  
Deus abençoe vocês!

Agradeço também por 
proporcionarem o Programa. Ele é 
importante e trará muitos benefícios 

para todos nós”.

Márcia Menezes 

Minasul – Varginha - MG

                                 Este espaço é seu. Mande suas sugestões, dúvidas ou críticas para comunicação@spasaude.org.br ou pelo Correio para  
S.P.A. Saúde Rua Maestro Cardim, 1191 - 8° andar - Paraíso - São Paulo/ SP. - CEP: 01323-001.

Todas serão bem-vindas!

“Saúde é o que interessa, o resto  
não tem pressa” 

Se isso não acontecer, conte conosco. Não fique sozinho.

Fale com seus amigos sobre as vantagens de nosso plano de saúde. Se 
tivermos um plano de saúde forte, também estaremos fortes.

Contem conosco, que contaremos com vocês. 

Muito obrigado!

Presidente do S.P.A. Saúde, Dr. João Emygdio Gonçalves

ESPAÇO DO BENEFICIÁRIO
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Farmácias Credenciadas em Serrania

CENTRO
CENTRO

  AMERICANA DOCTOR MINAS   
  FARMA E FÓRMULAS      

  MINAS GERAIS    
  MINAS GERAIS    

(35) 32841-158  
(35) 32841-383   

 Bairro   Farmácia  Endereço  (Rua)  N°  Telefone
204    
145      

 “Supermercado e saúde são as duas coisas mais importantes da vida”, diz bem humorado Adilson 
Moreira Soares. Engenheiro mecânico, professor na Unifenas, 63 anos, produtor rural na cidade, casado 

pai de dois filhos e avô de duas crianças. Ou seja: mantém sete vidas no S.P.A. Saúde “porque preciso ter 
certeza que todos serão bem atendidos em qualquer necessidade”.

Adilson já sentiu na pele a importância de contar com essa segurança. Precisou de uma cirurgia em 
função de problemas renais e não descuida da saúde. Faz acompanhamento periódico com  

seu médico de confiança em Sorocaba, onde moram seus filhos para manter a sua saúde e a de sua 
família sempre sob controle. 

Adilson, pela experiência que já viveu estimula e sempre conversa com amigos sobre a importância e, 
principalmente, segurança que um plano como o S.P.A. Saúde pode oferecer  

aos produtores rurais e seus familiares.

Localizada em Serrania, a Corples nasceu no 
início do Leite Paulista, em 1977, com 27 fundadores. 
Hoje, conta com 84 associados, oferece uma série 
de benefícios e serviços e têm lojas nos municípios  
de Divisa Nova, Areado, Alterosa, Alfenas e em Serrania, onde 
está instalada a sede da Cooperativa. 

A Corples recebe atualmente 95 mil litros de leite/dia. A maior 
parte é pasteurizada e vendida na região.

Luiz Fernando César Siqueira está na Diretoria Executiva  
da entidade desde 1995. Já ocupou a Diretoria de Produção, 
a Geral, e por duas vezes assumiu a Presidência. Ele lembra 
que são em sua maioria pequenos produtores: 70% ligados 
à produção familiar.  Pela cooperativa, são beneficiados pelos 
planos do S.P.A. Saúde 52 vidas. Entre elas, o presidente que 
afirma: “Nunca tivemos qualquer reclamação de atendimento. 
Sabemos que é a melhor alternativa. O número de beneficiári-
os só não é maior justamente pelo fato de serem pequenos 
produtores que nem sempre conseguem assumir o custo 
mensal. Mas, sem dúvida, é o desejo da maioria ter um plano 
com a segurança que o S.P.A. Saúde oferece”.

Bem humorado e cauteloso

Adilson Moreira Soares

Humm... Que delícia de queijo!

Danusa Otilia Dias, João Batista de Figueiredo, Luiz Fernando César 
Siqueira e Paulo Sérgio Amoreli Silveira

Aproveite os descontos oferecidos 
   Todos os associados da Corples, beneficiários do S.P.A. Saúde, podem procurar as farmácias abaixo e obter descontos na compra de medicamentos.

Imagens falam mais que palavras. A foto com os vários queijos e iogurtes que foram 
conhecidos e provados pela nossa equipe durante visita à Corples - Cooperativa Regional 

de Produtores de Leite da Cidade de Serrania não deixa dúvida de que a linha de 
seus produtos realmente tem, como garantem os diretores da cooperativa, “qualidade 

comprovada por quem mais entende do assunto”.
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Paraguaçu detém uma das medalhas Mérito Cafeeiro

Farmácias Credenciadas em Paraguaçu

CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
VILA SINARA   

AQUIFARMA - REDE INOVAVA   
  DROGA LIDER   
  DROGARIA SÉCULO XXI   
  DROGARIA SÉCULO XXI   
  FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA   
  DROGA MAIS BRASIL N Sra. DO CARMO
  DROGARIA GALDINO   

  GOVERNADOR VALADARES 
  PREFEITO NESTOR EUSÁQUIO   
  OSWALDO COSTA   
  PEDRO LEITE   
  PRESIDENTE VARGAS   
  OSVALDO COSTA   
  JOSÉ PLÁCIDO DE CARVALHO   

(35)  3267-2010   
(35)  3267-1675      
(35)  3267-1269   
(35)  3267-1056    
(35)  3267-3281 
(35)  3267-1673     
(35)  3267-1613     

 Bairro   Farmácia  Endereço  (Rua)  N°  Telefone
103  

 212  
   20

   131   
   24

     33   
 826  

Lucinda, associada da ACIAP, fala da satisfação pela qualidade 
de atendimento oferecido pelo S.P.A. Saúde

A história de Paraguaçu, cidade no sul de Minas Gerais, 
se confunde com a da Associação Comercial, Industrial, de 
Turismo, Serviços e Agronegócios de Paraguaçu – ACIAP, 
que comemora no próximo mês de maio, 30 anos de 
existência.

Há motivos de sobra para comemorar, afinal o papel da 
ACIAP é fundamental na vida da população daquela cidade 
que tem sua economia baseada na agropecuária, criação 
de bovinos, produção de leite e café.

Na Presidência da ACIAP desde 2002, está Nilson 
Andrade que conta com o apoio de Renato José de Melo, 
gerente geral na administração e atendimento aos seus 640 
associados. Desses, apenas 32 vidas são beneficiadas 
pelos planos do S.P.A. Saúde. Eles são unânimes em 
afirmar que “aqui todos querem S.P.A. Saúde. A qualidade e 
abrangência dos planos são indiscutíveis. O problema ainda 
é o valor, que para os pequenos produtores compromete 
seus orçamentos”.

Renato inclusive faz uma atuação mais presente 
no convencimento dos 
associados sobre a garantia 
da assistência e abrangência 
do plano no momento em 
que os interessados procuram a Associação e, 
segundo ele, um plano regional, com valores 
menores seria, sem dúvida, a melhor alternativa 
para o perfil dos associados.  

A cooperativa conta com várias certificações 
nacionais e regionais e oferece uma série de 
serviços para seus associados. 

Na sede da ACIAP, receberam a equipe do S.P.A., o presidente Nilson Andrade,  
o gerente geral Renato José de Melo e a representante Kátia Fuliaro de Oliveira

Há um motivo peculiar e de orgulho para Nilson que mostra a medalha 
de Mérito Cafeeiro que recebeu do Ministério da Agricultura.  Esse título foi 
outorgado a apenas 18 pessoas no Brasil e o presidente da ACIAP é uma 
delas. Toda a equipe do S.P.A. Saúde o parabeniza pelo merecido título 
obtido por seu destaque no desenvolvimento da produção tecnológica do 
café na região.

A frase é de Lucinda Maria de Jesus Andrade Dias, 52 anos de idade, natural de 
Paraguaçu e uma das beneficiadas do S.P.A. Saúde pela ACIAP. 

“O plano de saúde é eficiente, me amparou em momentos difíceis, não me trouxe 
quaisquer restrições quando fiquei viúva há sete anos e utilizo sempre para fazer exames 
clínicos anuais e acompanhar de perto minha saúde”, diz Lucinda.

Ela destaca a segurança que foi oferecida durante toda a doença, tratamento, várias 
internações e diárias de UTI que seu marido necessitou, “algo que seria muito difícil de ser 
oferecido se fosse feito sem um plano de saúde como o nosso”. 

Atualmente ela utiliza os recursos disponíveis nas cidades próximas como Alfenas, 
Varginha e Elói Mendes para controle e acompanhamento de sua saúde.

“Sinto-me amparada”

Nilson mostra orgulhoso sua medalha

Aproveite os descontos oferecidos 
   Todos os associados da ACIAP, beneficiários do S.P.A. Saúde, podem procurar as farmácias abaixo e obter descontos na compra de medicamentos.
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A Presidência veio de 
pai para filho. Reeleito 
para um segundo 
mandato à frente da 
Presidência da Aciem - 
Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária 
de Elói Mendes, Bruno 
Pereira Freitas, um jovem 
de 30 anos responde 
pelo lugar antes 
ocupado por seu pai e 
espalha dinamismo e 
modernidade a todas as 
equipes que integram a 
Associação, fundada em 
1973.  

Em sua sede 
própria o auditório, 
com capacidade 
para 200 pessoas, 
chama a atenção pela 
modernidade. Ali são 
promovidos diferentes 
eventos e treinamentos 
para os associados e, além dos serviços normalmente oferecidos 
como consultas e operações de crédito, certificação digital, assessoria 
jurídica, Bruno está finalizando uma nova parceria com o Senac que 
passará a oferecer novos benefícios aos seus associados. Uma 
equipe de profissionais treinados orienta sobre os serviços oferecidos 
aos associados: consulta aos sistemas de serviços de proteção ao 
crédito acessa a financiamentos do BDMG, emissões de certificados 

Eustáquio Mendes nasceu em Elói Mendes, saiu da cidade para estudar, formou-se em 
engenharia e como bom filho, retornou à sua cidade para cuidar de um grande desafio: a 
administração do Hospital Nossa Senhora da Piedade.  À frente da Provedoria da instituição, 
Eustáquio recebeu o conterrâneo Reginaldo Balbino, superintendente do S.P.A. Saúde para 
uma visita ao hospital administrado por ele há 14 anos. 

Criado em 1945, o Hospital Nossa Senhora da Piedade é o único da cidade e está instalado 
numa área de 3.400 m2. “Já fizemos algumas ampliações e melhorias de infraestrutura, como 
o Centro de Diagnósticos com novos equipamentos de raio X, mamografia, colonoscopia, 
endoscopia e mais recentemente, a tomografia”, lembra Eustáquio.

Para o provedor é fundamental que planos como o S.P.A. Saúde façam credenciamentos 
com o hospital que hoje tem a maioria dos atendimentos feitos para pacientes do SUS, uma 
missão bastante desafiadora para poder cuidar e atender com segurança a população mais 
carente com os valores pagos pelo SUS, há 14 anos sem qualquer reajuste.

O hospital possui 36 leitos, conta com um corpo clínico de 26 médicos e oferece 
atendimento em Clínica Geral, Cirúrgica, Obstetrícia, Pediatria e Anestesista 24hs, todos os 
dias da semana.

e assinaturas digitais, 
assessoria jurídica, cursos 
e palestras. Atualmente a 
Aciem conta com 1.750 
associados. O número 
de vidas atendidas pelo  
S.P.A. Saúde é de 102 
pessoas. Segundo 
Bruno “não há dúvida da 
qualidade e abrangência 
de regiões e recursos 
oferecidos pelo plano. 
Nossos associados têm 
interesse em aderir, mas 
o custo mensal ainda 
é o maior problema 
principalmente para os 
pequenos produtores”. 

Bruno é usuário do 
plano e o qualifica como 
excepcional. “Tinha 
um problema sério e 
usava frequentemente 
oftalmologistas e 

procedimentos da 
área credenciados pelo S.P.A. Saúde. Precisei de intervenção 
cirúrgica e fiz com recursos modernos, e excelentes profissionais da 
área de correção de miopia no Hospital dos Olhos em Belo Horizonte”.

Ciente das vantagens e segurança oferecidas pelo plano, Bruno 
quer trazer novos beneficiários para o S.P.A. Saúde e mostrar que sua 
qualidade faz toda diferença. 

Aciem: Gente jovem investindo no  
crescimento

Caroline Gambogi Balbino, Marlúcia Martins, Anderson Bueno dos Santos e Bruno Pereira Freitas

Farmácias Credenciadas em Elói Mendes

CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

  DROGARIA SÉCULO XXI   
  DROGA LIDER   
  DROGARIA AMERICANA   
ELOYFARM  

  FARMÁCIA E DROGARIA VIVA FARMA   

  SILVIANO BRANDÃO   
  CORONEL HORÁCIO ALVES PEREIRA   
  JOAQUIM BRASILIANO PREREIRA   
  CEL HORÁCIO A PEREIRA 
  SILVIANO BRANDÃO   

(35)  3264-2940     
(35)  3264-2266        
(35)  3264-2154     
(35)  3264-1133     
(35)  3264-1553  

 Bairro   Farmácia  Endereço  (Rua)  N°  Telefone
244  
 67  
 53

143
244

Aproveite os descontos oferecidos 
   Todos os associados da Aciem, beneficiários do S.P.A. Saúde, podem procurar as farmácias abaixo e obter descontos na compra de medicamentos.

Filho da cidade à frente da Provedoria

O provedor Eustáquio Mendes recebeu o superintendente 
Reginaldo Balbino na visita técnica ao Hospital
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Laboratórios de qualidade
Parceiros de confiança, com equipamentos modernos aliam conforto, qualidade e 

rapidez no atendimento aos beneficiários em diferentes cidades. Confira:

Em Paraguaçu 
O Laboratório Gold de Análises 
Clínicas atua na cidade desde 
setembro de 2014 e oferece 
aos beneficiários do S.P.A. 
Saúde instalações modernas e 
confortáveis. Sob a responsabi-
lidade da Dra. Maria Esther Dias 
Cambraia, o Laboratório realiza 
exames de sangue, urina e 
fezes. Se precisar de orientação 
para realização de quaisquer 
exames basta ligar para (35) 

3267.1134. O laboratório fica na Rua Prof. Marcos Maciel Dias, 62.

Em Elói Mendes 
Instalado na cidade há 
30 anos, o Laboraclin foi 
fundado por Dimas Oliveira 
Resende que, ao lado do 
filho e a esposa, administram 
o laboratório. Aqui oferece 
toda a gama de exames de 
sangue, bem como de urina 
e fezes.
Disponibiliza serviço de 
orientação aos interessados 
pelo telefone (35) 3264.1944. 

O Laboraclin fica Rua Emiliana F. G. Machado, 134, no centro da cidade.

O superintendente Reginaldo Balbino, que também acumula a função de 
superintendente da UNIDAS – União Nacional das Instituições de Autogestão 
em Saúde, no estado de São Paulo, representou as duas entidades na 
Oficina sobre Procedimentos das Ações Fiscalizatórias, promovida pela 

Você já pensou em procurar um fisioterapeuta para cuidar de incontinência urinária? Pois é bom 
saber que  “incontinência urinária não significa consequência do envelhecimento”. A dica é de 
Fernanda Prado Morais, fisioterapeuta com experiência de 15 anos na área, e que tem sua clínica 
credenciada pelo S.P.A. Saúde na cidade de Paraguaçu.

A maioria das pessoas ainda acha que fisioterapia é para ser procurada para o alívio de dores 
musculares e para tratamentos de recuperação física e motora. Na verdade, vai muito além disso 
e na clínica de Fernanda, a prática para o tratamento da incontinência urinária, tem beneficiado 
vários de seus clientes.  Muitas pessoas convivem com esse desconforto, na maioria das vezes 
mulheres, que se sentem constrangidas em procurar ajuda. O problema como explica Fernanda, 
“pode ocorrer em diferentes situações, até mesmo quando ocorre tosse ou espirro e é provocado 
por vários motivos, como pós-parto, traumas na região, retirada do útero, entre outros.  A fisioterapia, 
nesses casos, fortalece os músculos do assoalho pélvico impedindo a perda involuntária da urina”.

A clínica de Fernanda não atende convênios médicos: Exclusivamente o S.P.A. Saúde por 
ser, segundo ela, “um plano humanizado, diferenciado no atendimento, libera exames ou outros 
procedimentos quando necessários sem qualquer burocracia”, diz a profissional que, por ser de 
família de produtores rurais, também é beneficiária do plano há muitos anos. Em 2008 ela passou 
por um problema sério na perna e precisou de um tratamento intensivo. “Nessa oportunidade pude 
conferir de perto a preocupação dos profissionais que administram o S.P.A. Saúde. Fui muito bem 
atendida, todos os procedimentos foram liberados sem burocracia e posso afirmar como usuária e 
profissional credenciada que é um plano que, além de não visar retorno financeiro ao contrário de 
outros planos no mercado, comprovadamente pensa primeiro no bem estar do paciente”.

A clínica de Fernanda fica no centro de Paraguaçu, na rua Barão do Rio Branco, 190, centro de 
Paraguaçu e os horários de atendimentos podem ser agendados pelo fone (35) 3267-1416.

ANS- Agência Nacional de Saúde Suplementar. O evento ocorreu no último 
dia 28 de janeiro, em São Paulo, e esclareceu sobre práticas diárias das 
operadoras de saúde na atenção sobre os riscos de multas e sanções contra 
as entidades.

REGISTRO

Profissional oferece tratamento diferenciado

Fernanda Prado Morais

 Seu plano garante atendimento mais rápido, 
de melhor qualidade e menor custo. Alguns 
beneficiários ainda procuram atendimentos 
em hospitais ou pronto-socorros pelo SUS.  
     Além do desconforto de fila de espera e instalações, 
a cobrança do atendimento feito por eles  vai direto para 

Não utilize SUS
o seu plano, o S.P.A. Saúde.

Lembre-se disso e oriente seus familiares. 
Muitas vezes o custo do atendimento pelo SUS 
para determinados procedimentos é maior do que 
os valores acordados pelo S.P.A. Saúde em seus 
convênios.
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Fique atento: se você for convidado a participar do Programa de Promoção 
da Saúde e Prevenção de Doenças, oferecido pelo  S.P.A. Saúde, não deixe 
de comparecer. O objetivo é melhorar sua qualidade de vida e oferecer 
ainda mais segurança aos beneficiários residentes em diferentes regiões. 
Trata-se de uma iniciativa voltada exclusivamente à melhoria de qualidade 
de vida e com vários benefícios para os envolvidos. Um deles é a realização 
dos exames previstos no programa sem cobrança de coparticipação dos 
beneficiários.

Atualmente 10 associadas já são atendidas e pelo programa e a meta do 
S.P.A. Saúde é estender seus benefícios para outras regiões, um trabalho que 
está sendo feito de forma organizada e bastante cuidadosa, para garantir a 
eficiência e qualidade dos atendimentos.

Representantes do S.P.A. Saúde percorrem diferentes cidades do 
interior de São Paulo e Minas Gerais buscando aprimorar o atendimento 
médico-hospitalar de seus beneficiários. Em dezembro passado, as visitas 
do superintendente Reginaldo Balbino e do Dr. Wilson Grassi tiveram um 
objetivo específico: firmar convênios e divulgar a importância do Programa 
de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças oferecido pelo plano aos 
seus beneficiários.

A primeira parada foi na Santa Casa de Guaratinguetá, já credenciada pelo 
plano e que elogiou a iniciativa do plano em implantar o programa. Ou seja: a 
partir de agora são os novos parceiros que vão atender os beneficiários que 
serão encaminhados pelos profissionais do programa do S.P.A. Saúde.

Em Lorena, a visita ao Sindicato Rural da cidade teve o mesmo objetivo e 
ganhou a adesão e simpatia de seus administradores que se propuseram a 
divulgar as vantagens do que está sendo oferecido.

O S.P.A. Saúde acaba de estender a parceria com um 
credenciado  que vai agregar ainda mais qualidade e 
segurança ao atendimento  dos beneficiários inscritos no seu 
Programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças . 

Trata-se da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Lorena, que recebeu o superintendente Assistencial Reginaldo 
Balbino no último mês, para consolidar uma parceria que, além 
de já atender os beneficiários da região, vai passar a apoiar 
a realização de exames e procedimentos previstos no nosso 
Programa. 

Fundada em 1.867, a entidade efetuou em 2014, mais de 
7.000 internações hospitalares, um número próximo a 130.000 
atendimentos ambulatoriais/ procedimentos realizados. 

Referência para as cidades de Piquete, Canas e Cachoeira Paulista, a 
instituição passou por várias reformas, ampliação e atualização tecnológica 
que impressionam. Em visita acompanhada pelo diretor técnico do hospital, 
Dr. João Roberto Marcondez Muniz, Priscilla Gonçalves e Juliana Pereira, 
ambas da área administrativa da instituição, foi possível conferir de perto toda 
a segurança e conforto oferecidos aos beneficiários da região. São 160 leitos 
operacionais, entre eles, UTI adulto com 10 leitos e UTI neonatal com 10 leitos, 
Centro Cirúrgico com cinco salas e Pronto - Socorro 24 horas, clínica cirúrgica 
e médica, pediatria e obstetrícia com todas as especialidades básicas.

Na oportunidade, Reginaldo Balbino destacou a importância de contar 

com a parceria da instituição e ouviu elogios ao plano da gerente geral do 
Hospital, Patrícia dos Reis, pela iniciativa do S.P.A. Saúde: ”Quem investe 
em prevenção, investe em saúde. Na prevenção, você muda a forma de 
cuidar da saúde das pessoas e certamente criaremos um forte vínculo dos 
beneficiários com o hospital”. 

A Santa Casa fica na Rua Dom Bosco, 562, no centro de 
Lorena, e o telefone de contato é (12) 3159-3344

Mais um reforço de qualidade
Mais um  aliado no atendimento aos beneficiários do Nosso Programa de 

Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças 

Santa Casa de Lorena, nossa nova aliada

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO

Programa busca melhorar ainda mais 
 a saúde do produtor rural

Visitas técnicas aos novos aliados

O Dr. Wilson Grassi, o provedor Sr. Carlos Henrique de Faria Pereira,  
e Sr. Reginaldo Balbino durante visita à Santa Casa
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  PEDIATRIA MEDCLIN AVENIDA JOÃO OLIVIO MEGALE, 900 -  
CENTRO (35) 3445-1037

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

BORDA DA MATA - MG

BOA ESPERANÇA - MG

(Recorte, guarde e avise a família)

CARMO DO RIO CLARO - MG

MACHADO  -  MG

MOCOCA - SP

PASSOS - MG

RIBEIRÃO BONITO - SP

LORENA - SP

DRACENA - SP

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CENTRO DE EQUÍLIBRIO E FISIOTERAPIA

CLÍNICA RADIOLÓGICA DRACENA

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 166 - CENTRO

AVENIDA RUI BARBOSA, 1730 - CENTRO

(35) 3851-3106

(18) 3821-4350

FISIOTERAPIA

RESSONÂNCIA MAG. NUCLEAR

OTORRINOLARINGOLOGIA

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

ULTRASSONOGRAFIA

RADIO. E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

OFTALMOLOGIA

MAMOGRAFIA

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA

CLÍNICA MÉDICA

NUTRIÇÃO

OFTALMOLOGIA

FISIOTERAPIA

OFTALMOLOGIA

COBE - CLIN. DE OTORRINO. DE BOA ESPERANÇA LTDA

CLÍNICA RADIOLÓGICA DRACENA

CLÍNICA RADIOLÓGICA DRACENA

CLÍNICA RADIOLÓGICA DRACENA

OCULARE OFTALMOLOGIA

CLÍNICA SANTA RITA

FABRÍCIO ANTÔNIO CRÍSPIM DOS SANTOS

SABRINA APARECIDA DOS SANTOS

GISELE NEVES MARTINS CONSULTÓRIO MÉDICO

RITA MARIA MARTINELI

VISIO OFTALMOLOGIA

NATÁLIA GALHARDO ZERAIK

DANIELLA CONTI RODRIGUES

RUA NESTOR BARBOSA, 130 - CENTRO

AVENIDA RUI BARBOSA, 1730 - CENTRO

AVENIDA RUI BARBOSA, 1730 - CENTRO

AVENIDA RUI BARBOSA, 1730 - CENTRO

RUA RANDOLFO FABRINO, 174 - CENTRO

RUA JOSÉ DE ALMEIDA ANDRADE PAIVA, 66 
FAMÍLIA ANDRADE
RUA COMENDADOR CUSTÓDIO RIBEIRO, 
563 - CENTRO
RUA COMENDADOR CUSTÓDIO RIBEIRO, 
563 - CENTRO

RUA ARTUR XAVIER PEDROSO, 428 -  
CENTRO

AVENIDA DA SAUDADE, 1664 - CENTRO

TRAVESSA MONSENHOR JOÃO PEDRO, 118 
- CENTRO

RUA SÃO PAULO, 313 - CENTRO- CENTRO

AVENIDA OSWALDO ARANHA, 425 -  
CENTRO

(35) 3851-1191

(18) 3821-4350

(18) 3821-4350

(18) 3821-4350

(35) 3561-2022

(35) 3471-1155

(35) 3473-0580

(35) 3473-0580

(35) 3295-6144

(19) 3656-3752

(35) 3521-0725

(16) 999925597

(12) 3036-2569

NOVOS CREDENCIADOS
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PASSATEMPO

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

(Recorte, guarde e avise a família)

TAUBATÉ - SP

TRÊS CORAÇÕES - MG

SÃO PAULO - SP

VARGINHA - MG

  

  

  

  

  

  

  

CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO

CLÍNICA MÉDICA

CIRURGIA GERAL

CIRURGIA GERAL

DERMATOLOGIA

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

RESSONÂNCIA MAGNET. NUCLEAR

CGO-CENTRO DE GASTROC. E OBESIDADE LTDA

ENDOLAP PRESTADORA DE SERV. MÉDICOS LTDA

CGO-CENTRO DE GASTROC.E OBESIDADE LTDA

ENDOLAP PRESTADORA DE SERV. MÉDICOS LTDA

DR. RENATO ESPER SALIBA- BIODERMA

CLÍNICA MÉDICA ALMEIDA PEDROSA

MAGSUL TRÊS CORAÇÕES

RUA EÇA DE QUEIROZ, 488- VILA MARIANA

AV. SÉRGIO DE BIAGI BUENO, 900-  
JD. BOUGANVILLE

RUA EÇA DE QUEIROZ, 488- VILA MARIANA

AV. SÉRGIO DE BIAGI BUENO, 900-  
JD. BOUGANVILLE

RUA MAESTRO CARDIM, 1251 - CJ 33 - 
PARAÍSO

RUA JURANDIR MARTINS FILHO,85 -  
LAVADOURO DE AREIA

RUA TENENTE CLÓVIS NEDER, 333-  
ALTO PERÓ

(11) 5088-6699

(35) 3223-7857

(11) 5088-6699

(35) 3223-7857

(11) 3285-5889

(16) 999925597

(12) 3632-4000

(35) 3232-6798

NOVOS CREDENCIADOS

1. Qual era a capital do Brasil em 1959?
2. Tubarão é um município de qual Estado Brasileiro?
3. Quem criou a primeira Ferrovia do Brasil? 
4. Qual foi o primeiro selo postal emitido no Brasil?
5. Quem foi o primeiro campeão Brasileiro de futebol?
6. Qual o 2º. maior rio do Brasil e 14º. maior do mundo?

Respostas:
1.Rio de Janeiro, 2. Santa Catarina, 3. Barão de Mauá, 4.Olho de Boi, 5. Atlético Mineiro, 6.Rio Paraná, 7. Chiquinha Gonzaga, 8. Feijoada, 9. Brasília, 10. Serra da Saudade

7. Quem foi a primeira mulher a reger uma orquestra brasileira?
8. Qual prato famoso da culinária brasileira, tem origem nos escravos 
africanos?
9. Qual capital brasileira é considerada a capital mundial do esoterismo?
10. Qual a menor cidade do Brasil e que fica em Minas Gerais?

Curiosidades 
brasileiras é 
o tema deste  
caça-palavras. 

Tente 
encontrar as 
respostas. 
Além de 

conhecer, 
você vai se 
divertir.

Exercitando a mente!

B

B
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Ano novo, vários planos.  
Hora de colocá-los em prática

Há quem pulou sete ondas, comeu uva, lentilha, apelou pra Santo Antônio, soltou fogos... Não importa qual seja 
o ritual. Todos marcam a entrada de uma nova etapa de vida e, muitas vezes, vão ficando de lado. Não deixe de 
colocá-los em prática. É preciso ter cuidados diários. Decidir assumir atitudes simples e novas à sua rotina vão 
fazer toda a diferença. Nem sempre dá para fazer todos de uma vez. Um dia de cada vez, mas lembre-se que 

organização é fundamental para cumprir as promessas.

Dica:  
Faça uma lista com os que considera fundamentais para sua 
vida e deixe-a em lugar visível, como a porta da geladeira, por 

exemplo.  Mas atenção: Não há como fazer planos para o 
presente ou futuro sem ter consciência da importância de cuidar 

da saúde. Sem estar bem com o corpo e a mente todos os 
outros planos vão por água abaixo.  

Abaixo fizemos um quadrinho que pode servir de modelo. 
Acrescente os outros planos e vá em frente. Vale a pena! 

     Iniciar uma atividade física

     Parar de fumar

     Comer mais frutas, verduras e legumes

     Controlar o peso, sem dietas radicais 

     Conviver mais com a família e amigos

         Doar sangue é doar vida

     Religião: Fé traz benefícios 

         Lei seca faz bem para a vida

     Não contrair dívidas 

     Comprar só o necessário

     Praticar desapego. Doar ao próximo 

             Praticar trabalho voluntário 

     Ler bons livros, ver bons filmes, viajar

         Sorrir. Bom humor é fundamental

     Amar sempre e cada vez mais  

             Indicar o S.P.A. Saúde aos amigos 

             ................................................. 

             ................................................... 

             .................................................. 

             ................................................... 

             .................................................... 

Não tenha vergonha ou  
constrangimentos. Converse, 

peça ajuda ao marido, à esposa, 
à família e amigos para realizar 
seus planos. E lembre-se: tenha 

sempre um médico clínico de sua 
confiança para cuidar da saúde. 

Sem ela, nada feito em 2016, 
2017, 2018...                         

Nosso abraço!
Equipe do S.P.A. Saúde 
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