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Superamos

20.000
vidas

Planos exclusivos e sem �ns lucrativos, com
referência na qualidade de atendimento são

determinantes para o nosso crescimento.
                                                         Págs. 8 e 9.

Os planos da
nova ministra
Teresa Cristina
Pág. 16
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02   NOSSO RECADO

Juntos podemos conseguir!
Competência é o que não
falta em nosso grupo

Conselho Deliberativo: Luiz Fernando Ribeiro (Presidente),
Oswaldo de Paiva Pinto Filho, Sandro da Silva Oliveira, Noé 
Francisco Rodrigues, Oswaldo Netto Junior, José Francisco 
Rodrigues Gomes e Pedro Augusto Fernandes Guimarães.

 Começamos 2019 esperançosos. Um 
novo cenário desponta para a retomada do 
crescimento do país e, em especial, do 
setor agropecuário, que tem o produtor 
rural em seu plano central. Re�etir sobre o 
que isso signi�ca, nos remete de imediato a 
pensar na importância do cuidado e 
preservação da saúde desse homem, para 
que esteja preparado para vencer as 
disputas futuras com qualidade de vida e 
con�ança. 

 É aí que entra mais um desa�o para 
todos nós. Integramos e somos responsá-
veis pela gestão do S.P.A. Saúde e é preciso 
levar esse produtor rural, nosso associado, 
para um dos planos que oferecemos. 

 Neste espaço faço um apelo especial 
aos dirigentes de cooperativas, associa-
ções e sindicatos da categoria:  Este é o 
momento de uma colaboração intensa. 
Pouco mais de 10% do total de nossos 
associados são titulares dos nossos planos. 
Além da signi�cativa importância de 
cuidar da saúde do produtor e sua família, 
precisamos fazer com que o S.P.A. continue 
a crescer. Estrutura para isso já existe. Além 
de uma saúde �nanceira  segura e 
estruturada,  obedecendo todas as 
exigências legais, possui uma equipe 
competente e pro�ssionalizada. No ano 
que passou, aprovamos um forte alicerce 
de recursos pensando em sua expansão 
(aquisição de nova área, aumento de 
colaboradores e investimento em novos 
processos e tecnologia).  Tudo para 
assegurar crescimento seguro, atendimen-
to ágil e de qualidade.  

 Nosso Planejamento Estratégico 
prevê, entre outros projetos, um cresci-
mento de 2.000 novas vidas. Não considero 
um desa�o difícil para um segmento com 
característica vencedora. Difícil foi vencer 
barreiras políticas, �nanceiras e sazonais 
no mundo do agronegócio. E ainda assim, 
superamos! 

 Está em nossas mãos, em nosso 
empenho e criatividade, levar para os 
nossos planos de saúde essas 2.000 novas 
vidas. Quem sabe até mais que isso, 
rompendo a barreira de 10 para 20% do 
total de associados em nossas instituições. 

Competência é o que não falta em nosso 
grupo.

O desa�o está lançado. Sei 
que juntos vamos 
conseguir!

Ricardo Campos Borges
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Central de Atendimento 24 horas 

Segurança e
conforto!

 Garantir agilidade e orientação adequadas aos nossos 
bene�ciários são as principais responsabilidades da equipe que 

atua 24 horas na Central de Atendimento do S.P.A. Saúde

 Atuando 24 horas - inclusive aos �ns de semana e feriados -, 

através do telefone (11) 3146.3131 o bene�ciário é atendido para 

diferentes orientações, entre elas emissão de guias de consultas, 

exames e outros procedimentos, inclusive atendimentos de urgência 

e emergência. 

Portal: Exclusivo para autorizações aos prestadores

 O S.P.A. Saúde disponibiliza exclusivamente aos prestadores 

credenciados uma ferramenta web, no Portal  TISS  em

para que eles realizem autorizações de forma mais rápida. No Portal, é 

possível autorizar de forma automática, diferentes procedimentos 

como consultas, exames e pequenas cirurgias ambulatoriais. Para 

garantir essa agilidade, o prestador precisa utilizar a ferramenta.

 Outra forma de solicitar autorizações, quando não for possível 

que o recurso credenciado faça pelo portal TISS, é na própria associada 

onde o bene�ciário está inscrito. Para isso, é preciso enviar e-mail com 

o pedido médico digitalizado para

www.portalspatiss.org.br 

autorizacao@spasaude.org.br

FIQUE SABENDO



Credisan migra 72 novas vidas
para o S.P.A. Saúde

 “As pessoas estão vivendo mais e melhor e nesse cenário, é preciso cuidar da saúde. Por 
acreditarmos na �loso�a cooperativista de ajuda mútua, o S.P.A é uma excelente opção”, explica 
Valéria Biazi, Diretora Administrativa da Credisan.

 O retorno do trabalho foi positivo e um dos resultados comemorados é o de 180 novas 
adesões, tendo como principal ação a migração do benefício oferecido aos colaboradores, passando 
a ser totalmente com o S.P.A. Foram 72 vidas migradas, entre colabo-
radores e dependentes, que com as demais, somam 265: 100% dos
custeados pela Credisan. 

 A Credisan, com a missão de multiplicar o poder de transformação e realização de seus cooperados e 
colaboradores está sempre empenhada em proporcionar o que há de melhor no mercado, e fortalecer o relaciona-
mento com o S.P.A. Saúde foi mais uma dessas conquistas.  Em 2018, foi iniciado um trabalho de Desenvolvimento 

e Alavancagem do Produto, com foco no aprimoramento dos processos e aperfeiçoamento da parceria, vislum-
brando expansão em toda a rede, com o intuito de perpetuar os serviços prestados. 

 “Entendemos que o S.P.A. disponibiliza uma rede ampla, 
com visão preventiva, com foco na qualidade de vida, 
proporcionando sempre o melhor”, destaca Marcelo Urbano, 
Diretor Operacional da Credisan. 
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 Ao todo, 900 vidas - entre cooperados, 
colaboradores e dependentes – fazem parte da 
carteira S.P.A. Saúde na Credisan e ainda será 
possível potencializar a relação e promover 
assistência de qualidade e exclusiva em toda área de 
atuação da cooperativa.   

 “O processo de migração foi tranquilo: 
tivemos o suporte da Superintendência, Gerentes e 
equipe envolvida em todas as etapas. É bom 
contarmos com uma operadora transparente, 
acolhedora e prestativa”, frisa, João Gilberto de 
Souza, Presidente do Conselho de Administração 
da Credisan. 

Diferencial

 A Credisan, preocupada com o planejamento de 
vida pessoal e familiar dos colaboradores, contempla a 
assistência médica do S.P.A. Saúde em seus benefícios.

 “Além de ter ampla rede credenciada e oferecer 
mais opções de especialistas, em particular, gostei da 
migração, pois tive oportunidade de incluir meu �lho 
maior de idade como dependente – arcando com os custos 
– o que não era possível em outras operadoras”, explica 
José Leal, Coordenador Comercial da Credisan.

Assessoria de Comunicação Credisan

bemvindos!
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ESPAÇO DO LEITOR

FIQUE SABENDO

Ministério da Saúde lança serviço
de combate às Fake News (Notícias falsas)

 Iniciativa do Ministério da Saúde ajuda a desmentir algumas 
notícias falsas relacionadas à saúde. O serviço é feito por meio de 
canal no WhatsApp e o objetivo é,  ser um canal aberto e direto com 
a população para ajudar a desmentir notícias falsas, evitando que 
informações erradas sejam disseminadas e acabem prejudicando a 
saúde das pessoas. Por isso, se você recebeu uma mensagem 
duvidosa no grupo da família ou de amigos, basta enviá-la para o 
número (61) 99289-4640. As áreas técnicas do Ministério da 
Saúde serão acionadas e você receberá uma resposta o�cial 
dizendo se os dados são verdadeiros ou falsos.

 As notícias analisadas pela equipe também estão disponíveis 
no Portal Saúde no endereço saude.gov.br/fakenews e nos per�s 
do Ministério da Saúde nas redes sociais, onde também estão 
outras dúvidas com suas respectivas respostas.

 É importante lembrar que o canal é exclusivo para o recebi-
mento de Fake News e não deve ser utilizado como serviço de 
atendimento ao cidadão. 

 Este espaço é reservado às sugestões, críticas ou elogios enviados 
por nossos bene�ciários. Por uma questão de espaço, os textos precisam 
ser reduzidos. Escreva você também! Encaminhe sua mensagem para 
comunicacao@spasaude.org.br 

Ao  S.P.A.  Saúde
 
 Agradecemos imensamente a equipe do S.P.A. É por meio dela 
que os serviços de saúde são prestados aos bene�ciários e a 
operadora de plano de saúde cumpre seu papel. A necessidade do 
plano de saúde, por vezes, é um momento difícil e de muita 
fragilidade para nós, bene�ciários. Muitas vezes, como no nosso 
caso, precisamos que a burocracia seja rápida para socorrer vidas.  
Neste sentido, agradecemos todos os pro�ssionais que nos 
atenderam.  

 Muito além de cumprir seus trabalhos, vocês nos acolhem no 
momento de precisão.
 
Muito obrigada.
 
Humberto Grou, Júlia e família.
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Comemora-se em 24 de março o Dia Mundial de Combate à 
Tuberculose, doença que pode ser prevenida e que ainda 

preocupa a população. 

 Segundo o Ministério da Saúde, a Tuberculose, 
embora seja uma doença passível de ser prevenida, 
tratada e mesmo curada, ainda mata milhares de pessoas 
todos os anos no Brasil. Trata-se de uma doença infecciosa, 
que afeta os pulmões, mas que também pode atingir outra 
parte do corpo.  A tuberculose pode ser transmitida de 
pessoa para pessoa pelo ar, ou quando próximo ao 
portador quando fala, espirra ou tosse, através das 
gotículas da saliva.  

 De acordo com o Ministério da Saúde, os sinais e 
sintomas mais frequentes são:

- Tosse seca ou com secreção por mais de três semanas,    
   podendo evoluir para tosse com pus ou sangue;
- Cansaço excessivo e prostração;
- Febre baixa geralmente no período da tarde; 
- Suor noturno;
- Falta de apetite;
- Emagrecimento acentuado;
- Rouquidão. 

Fique atento:  Não se automedique. Ao aparecimento 
desses sintomas, procure seu médico.

Tuberculose:
um mal que ainda
afeta milhares
de brasileiros

Sarampo
Só a vacina
protege e salva

Pessoas de 1 a 49 anos de idade devem procurar a Unidade 
de Saúde mais próxima de sua residência para tomar a 

vacina que é gratuita.

 Trata-se de doença viral altamente contagiosa 
que afeta pessoas de todas as idades e continua a ceifar 
vidas de crianças em todo o mundo. O vírus do sarampo é 
transmitido através da inalação de gotículas pelo nariz, 
boca ou garganta de pessoas infectadas. Os sintomas 
iniciais, que aparecem 10 a 12 dias após a infecção, 
incluem febre alta, geralmente acompanhada por um dos 
seguintes sintomas: nariz escorrendo, olhos vermelhos, 
tosse e pequenas manchas brancas no interior da boca. 
Vários dias depois, aparecem manchas avermelhadas na 
pele, começando na face e pescoço superior e gradual-
mente se espalhando para baixo.

 Nas pessoas com maior suscetibilidade, o 
sarampo pode causar sérias complicações, incluindo 
cegueira, encefalite, diarreia grave, infecção no ouvido e 
pneumonia. O sarampo pode ser prevenido pela vacina 
oferecida nos postos de saúde.
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Superamos

20.000
vidas

Cuidar da saúde de quem produz os alimentos 
que chegam às casas de milhões de pessoas, 

será sempre o nosso negócio.

 Com uma gestão que implantou transformações, investiu em tecnologia, infraestrutura,
recursos humanos e mostrou que veio para cumprir o que prometeu, o S.P.A. Saúde comemora a superação

de 20.000 bene�ciários atendidos em seus planos de saúde.

 O lançamento da campanha Carência Reduzida propiciou que mais de 1.600 novas vidas, entre produtores 
rurais e seus familiares passassem a ter suas saúdes asseguradas. Mas não foi apenas a campanha que contribuiu para 
superar 20.000 vidas. Sem dúvida, a con�ança na sua gestão, na qualidade do atendimento, nos recursos credenciados 

colocados à disposição, e a possibilidade de adesão a um plano exclusivo, sem �nalidade lucrativa, foram e serão sempre 
determinantes em seu crescimento. Bom para o plano, bom para o bene�ciário, bom para todos nós.
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Uma comemoração conjunta

 “Nasceu da constatação de que muitos produtores 
precisavam vender seus bens para pagar altas despesas 
médicas. Duas décadas e meia depois, é a prova de que 
fomos capazes de transformar sonho em realidade. Quem 
imaginaria que chegaríamos a mais de 20.000 vidas?  Não 
podemos parar por aqui. 2019 é o ano de um crescimento 
ainda maior. Contamos com todos nesse desa�o”.

  Luiz Fernando Ribeiro 

 Centenas de pessoas
ao longo dos 25 anos de 
existência do S.P.A. Saúde 
tiveram suas necessidades
de saúde atendidas. Muitas 
foram diagnosticadas com 
problemas sérios de saúde.  
Foram tratadas e hoje
levam uma vida normal. 

 “Um câncer quase ceifou minha vida. Meses 
de internação, cirurgias e quimioterapias. Como pagar 
tudo isso? O S.P.A. Saúde é nosso anjo da guarda”.

Adhemar Jesus Miranda

 “Orgulhosamente participo do 
crescimento do S.P.A. Saúde. A excelência na 
prestação dos seus serviços é um diferencial. 
Equipe técnica, altamente especializada, 
focada em atender o homem do campo e 
seus familiares. Chegamos a 20.000 vidas. 
Esse é só o começo, pois o S.P.A. Saúde está 
preparado para crescer ainda mais.
É uma honra pertencer à esta família”.

Dr. José Luiz Toro da Silva 

 “Médico também �ca doente e paga 
caro por isso. Faço acompanhamento e 
exames periódicos para acompanhar minha 
saúde e pago apenas a coparticipação. Fora 
do plano os custos seriam bem elevados”.

Dr. Wilson Grassi

 “Nossos agricultores não tinham 
acesso a esse benefício. Antes, era só pelo 
SUS. O ingresso no S.P.A. Saúde foi um 
divisor de águas na vida de todos”.

Cássio José Stecca

 “Todos os dias falo da importância 
de um plano como o nosso. Através dele 
descobri um problema de tireoide e pude 
tratar rapidamente”.

Silvana Aquino Alves

 “Não podia imaginar que estava 
com problema no fígado e precisar de 
cirurgia. Pra mim, foi uma chance de 
reviver”.

Clévis Casé Maia de Campos.

Perto de 

você 
quando você
mais precisa

 “Crescer em tempos difíceis não é uma tarefa simples. É 
fruto de um trabalho responsável, diferenciado que atende às 
expectativas dos produtores rurais e suas famílias. Vem mais por aí. 
Para isso contamos com o apoio dos dirigentes de nossas associadas, 
com a dedicação e empenho de nossas representantes, 
colaboradores e, acima de tudo, dos bene�ciários. A palavra de um 
produtor tem peso valioso. Sua experiência nos atendimentos 
prestados pelo S.P.A. Saúde é a melhor propaganda para crescermos 
cada vez mais”.

  Ricardo de Oliveira Garcia
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Santa Casa de Misericórdia de Mococa
Quando precisar, use sua carteirinha do S.P.A. Saúde

 Reconhecida pela capacidade técnica de seus pro�ssionais, a 
Santa Casa de Misericórdia de Mococa integra o rol de recursos 
credenciados pelo S.P.A. Saúde e acumula uma história secular de 
competência, trabalho e dignidade. Como ressalta seu diretor 
Administrativo, Márcio Parisi, “a instituição se diferencia na atenção 
à saúde da população local e regional, não apenas por ser o único 
hospital e maternidade da cidade, mas pela qualidade e e�ciência 
dos serviços prestados, o que sempre fez dela uma referência na 
região”.
 
 Ao longo dos anos, o hospital passou por várias melhorias. 
Atualmente possui 310 colaboradores, um corpo clínico de 76 
pro�ssionais de diferentes especialidades e recebe, em média, 700 
internações/mês, em clínica médica e cirúrgica. A maioria dos 
pacientes são de Mococa e oriundos de mais sete cidades da 
região.

 Instalada numa área de quase 24 mil m², possui 145 leitos, um 
moderno centro cirúrgico com quatro salas e três leitos de 
recuperação pós-anestésica e duas salas no centro obstétrico. A 
UTI adulto dispõe de 10 leitos e é referência em cirurgias ortopédi-
cas de média complexidade. 



Maternidade e especialidades

 Nascem cerca de 100 crianças por mês naquele hospital que planejou toda estrutura física para oferecer a melhor 
atenção à parturiente e ao recém-nascido, com alojamento conjunto e estímulo ao aleitamento materno.
 O cuidado humanizado é uma característica dos pro�ssionais que trabalham no hospital, que oferece as seguintes 
especialidades: 

 O hospital também oferece serviços de apoio ao diagnóstico e terapia, entre eles Anatomocitopatologia, 
Endoscopia digestiva, Colonoscopia, Laboratório clínico, Cardiotogra�a. Radiologia. Ecocardiograma, Tomogra�a, ECG e 
Ultrassonogra�a.
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 Para agendar consultas e exames basta ligar para (19) 3656-9200.
O hospital �ca na Praça Dr. Jefferson Ferraz, 90, no centro de Mococa.

Alergologia
Angiologia
Cardiologia
Cirurgia Aparelho Digestivo
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica
Cirurgia Cabeça e Pescoço
Cirurgia Cardiovascular
Cirurgia Geral
Clínica Médica
Coloproctologia

Dermatologia
Endoscopia
Gastroenterologia
Ginecologia Obstetrícia
Hematologia e Hemoterapia
Infectologia
Mastologia
Medicina Física e reabilitação
Medicina Intensiva
Nefrologia
Neurocirurgia

Neurologia Oftalmologia
Ortopedia Traumatologia
Otorrinolaringologia
Patologia Clínica e
Medicina Laboratorial
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnóstico
Terapia Intensiva
Ultrassonogra�a 
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Será grande a incidência
(e o perigo) neste verão

Nosso país é o campeão
mundial dessas descargas 
atmosféricas com alto índice
de acidentes fatais.  

80%dos casos
de mortes por raios

podem ser evitados se
as pessoas souberem

como se proteger

O que NÃO fazer durante uma tempestade:

Praticar atividades de agropecuária ao ar livre,
circunstância que mais mata pessoas no Brasil,

Ficar próximo a carros, tratores, andando em 
motos ou bicicletas, 

Ficar em campo aberto, como em praias, piscinas, 
campos de futebol, embaixo de árvores e perto de 
cercas, sacadas, varandas, deques, e

Ficar perto de objetos que conduzem eletricidade 
(telefone com �o ou celular conectado ao 
carregador) e objetos metálicos grandes.

Opção segura de abrigo:

Veículo com portas e janelas fechadas, 
sem encostar-se à lataria, ou em uma 
moradia até a tempestade passar.



CONHEÇA OS NOVOS CREDENCIADOS DO S.P.A. SAÚDE
A relação completa e atualizada de credenciados do S.P.A. Saúde

está disponível no site www.spasaude.org.br
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ESTADO DE SÃO PAULO

ADAMANTINA
ACUPUNTURA
DOUTORA NERY CRISTINA
ALAMEDA ARMANDO SALES OLIVEIRA, 548 - CENTRO
(18) 3521-2666

CLÍNICA MÉDICA
DOUTORA NERY CRISTINA
ALAMEDA ARMANDO SALES OLIVEIRA, 548 - CENTRO
(18) 3521-2666

ASSIS
PATOLOGIA  CLÍNICA / MEDICINA LABORATORIAL  
LABORATÓRIO FURLAN
RUA DOUTORA ANA BARBOSA, 449 - CENTRO
(18) 3321-3400

PSICOLOGIA
BURLIM PSICOLOGIA CLÍNICA
AVENIDA RUI BARBOSA, 824 - CENTRO
(18) 99779-5154

CÂNDIDO MOTA
OFTALMOLOGIA
ZANCE - CENTRO MEDICO
RUA FADLO JABUR, 176 - CENTRO
(18) 3341-4268

CRUZEIRO 
OFTALMOLOGIA 
CLÍNICA DE OLHOS MONTE SINAI
RUA CORONEL JOSÉ DE CASTRO, 913 - CENTRO
(12) 3144-3367
  
PATOLOGIA  CLÍNICA / MEDICINA LABORATORIAL
BIODOCTOR DIAGNÓSTICOS
RUA CORONEL JOAQUIM DO PRADO, 129 - CENTRO
(12) 3143-6758

RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
LNA CRZ DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA
AVENIDA MAJOR HERMÓGENES, 538 - CENTRO
(12) 3143-1411

ULTRASSONOGRAFIA
LNA CRZ DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
AVENIDA MAJOR HERMOGENES, 538 - CENTRO
(12) 3143-1411

DRACENA
CARDIOLOGIA
CLÍNICA MED ORAL
RUA 15 DE NOVEMBRO, 242 - CENTRO
(18) 2137-0032

CIRURGIA GERAL
CLÍNICA MÉDICA DAMASCENO E AVANCE
RUA SÃO PAULO , 1949 - SL 04 - CENTRO
(18) 3822-6509

CLÍNICA MÉDICA  
CLÍNICA MÉDICA DAMASCENO E AVANCE
RUA SÃO PAULO, 1949 - SL 04 - CENTRO
(18) 3822-6509

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
CDD - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE DRACENA
RUA IPIRANGA, 1941 - CENTRO
(18) 3821-6777

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
CDD - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE DRACENA
RUA IPIRANGA, 1941 - CENTRO
(18) 3821-6777

ULTRASSONOGRAFIA
CDD - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE DRACENA
RUA IPIRANGA, 1941 - CENTRO
(18) 3821-6777

GUARATINGUETÁ
PSICOLOGIA
NANCY MARIA LEITE MOTA GUIMARAES
RUA PEDRO MARCONDES, 78 - 5º ANDAR SALA 35 - CENTRO 
(12) 98134-6646

JACAREÍ
FISIOTERAPIA
CENTERFISIO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO
RUA CORNETEIRO DE JESUS, 15 - CENTRO
(12) 3953-5859
  
INTERCLÍNICAS
RUA CAMPOS SALES, 133 - CENTRO
(12) 3952-5522

FONOAUDIOLOGIA
INTERCLÍNICAS
RUA CAMPOS SALES, 133 - CENTRO
(12) 3952-5522

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
CLÍNICA GUARDIA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 490 - CENTRO
(12) 3952-9278

OFTALMOLOGIA
INTERCLÍNICAS
RUA CAMPOS SALES, 133 - CENTRO
(12) 3952-5522

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
RODOLFO JORGE SOBRINHO
AVENIDA NOVE DE JULHO, 520 - CENTRO
(12) 3961-2080

ORTO CLÍNICA JACAREÍ
RUA PRUDENTE DE MORAES, 39 - CENTRO
(12) 3954-4040
  
PATOLOGIA  CLÍNICA / MEDICINA LABORATORIAL  
LABORATÓRIO SÃO JOSÉ - JACAREÍ
RUA ANTÔNIO AFONSO, 159 - CENTRO
(12) 3953-2898

PEDIATRIA
AFRÂNIO DE CASTRO DE NUNES
RUA OITO DE DEZEMBRO, 97 - CENTRO
(12) 3961-3351
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JACAREÍ
PSICOLOGIA
INTERCLÍNICAS
RUA CAMPOS SALES, 133 - CENTRO
(12) 3952-5522
  
A & M  CLÍNICA DE PSICOLOGIA E REFLEXÃO
RUA ANTÔNIO AFONSO, 205 - SALA 45 - CENTRO
(12) 3952-2424
  
TERAPIA OCUPACIONAL
INTERCLÍNICAS
RUA CAMPOS SALES, 133 - CENTRO
(12) 3952-5522
  
UROLOGIA
INTERCLÍNICAS
RUA CAMPOS SALES, 133 - CENTRO
(12) 3952-5522

LORENA
FISIOTERAPIA
CLÍNICA REVIVER LORENA
RUA LULU MEYER, 200 - CRUZ
(12) 3153-4979
 
PSICOLOGIA
RANIELLE MELLO CARVALHO
RUA DOUTOR RODRIGUES DE AZEVEDO, 175 - SALA 06 - CENTRO 
(12) 99677-6687

CLAUDIA LIMA PEREIRA SILVA
RUA DOM BOSCO, 243 - CENTRO 
(12) 98820-2906

PINDAMONHANGABA
PSICOLOGIA
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
RUA DOUTOR ALFREDO VALENTINI, 223 - CENTRO
(12) 99182-7041

SÃO CARLOS
PATOLOGIA  CLÍNICA / MEDICINA LABORATORIAL  
LABORATÓRIO PASTEUR ANÁLISES CLÍNICAS
RUA TREZE DE MAIO, 2435 - JARDIM SÃO CARLOS
(16) 3415-5335

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CANCEROLOGIA (ONCOLOGIA)
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE CANCEROLOGIA
RUA ANÉSIA NUNES MATARAZZO, 50 - VILA RUBI
(12) 3923-4400

CLÍNICA MÉDICA 
DENISE CAMERLENGO MORAGAS
RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 347 - 1º ANDAR SALA 102 - 
FLORADAS DE SÃO JOSÉ
(12) 3937-2840

CLÍNICA MÉDICA 
CONSULTÓRIO MÉDICO MACIEL MENEZES
AVENIDA ALFREDO IGNÁCIO NOGUEIRA PENIDO, 305 - 8º ANDAR 
SALA 804, 805 - PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS
(12) 3911-5532

DERMATOLOGIA
DRA SIOMARA ZANINI BARREIRA
AVENIDA SAO JOÃO, 570 SALA 53 - JARDIM ESPLANADA 
(12) 3913-5399
  
FISIOTERAPIA
CLÍNICA MÉDICA EDOUARD SEGUIN
AVENIDA CIDADE JARDIM, 1759 - JARDIM SATÉLITE
(12) 3023-7307

ORTOTRAUMA - SJC
AVENIDA CIDADE JARDIM, 1865 - JARDIM SATÉLITE
(12) 3939-9808

VALLE FISIO FISIOTERAPIA
AVENIDA OURO FINO, 180 -  BOSQUE DOS EUCALIPTOS 
(12) 3917-1575

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA INSTITUTO
MULTIDISCIPLINAR DE CANCEROLOGIA
RUA ANÉSIA NUNES MATARAZZO, 50 - VILA RUBI
(12) 3923-4400

NUTRIÇÃO 
CLÍNICA MÉDICA EDOUARD SEGUIN
AVENIDA CIDADE JARDIM, 1759 - JARDIM SATÉLITE
(12) 3023-7307
  
ORTOTRAUMA - SJC
AVENIDA CIDADE JARDIM, 1865 - JARDIM SATÉLITE
(12) 3939-9808

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ORTOTRAUMA - SJC
AVENIDA CIDADE JARDIM, 1865 - JARDIM SATÉLITE
(12) 3939-9808

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
ALEXANDRE GUERREIRO DA FONSECA
AVENIDA ANDRÔMEDA, 433 SALA 212 - JARDIM SATÉLITE 
(12) 3939-2036

PSICOLOGIA
CLÍNICA MÉDICA EDOUARD SEGUIN
AVENIDA CIDADE JARDIM, 1759 - JARDIM SATÉLITE
(12) 3023-7307

CLAUDETE SANTILLI AMANCIO
RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 347 SALA 507 - JARDIM SATÉLITE 
(12) 99703-4800

TAUBATÉ
CLÍNICA MÉDICA
JAP  CLÍNICA MÉDICA E GINECOLÓGICA
RUA DOUTOR SOUZA ALVES, 364 - CENTRO
(12) 3632-1458

COLOPROCTOLOGIA
MARIA AUXILIADORA PROLUNGATTI CÉSAR 
RUA CONSELHEIRO MOREIRA BARROS, 159 - CENTRO
(12) 3629-1079
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DERMATOLOGIA
JAP  CLÍNICA MÉDICA E GINECOLÓGICA
RUA DOUTOR SOUZA ALVES, 364 - CENTRO
(12) 3632-1458

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
JAP  CLÍNICA MÉDICA E GINECOLÓGICA
RUA DOUTOR SOUZA ALVES, 364 - CENTRO
(12) 3632-1458

TUPI PAULISTA
PATOLOGIA  CLÍNICA / MEDICINA LABORATORIAL  
LABORATÓRIO MASTELLINI
RUA OSVALDO CRUZ, 907 - CENTRO
(18) 3851-4019

PSICOLOGIA
ANA PAULA BASSO
RUA JOÃO STAUT, 626 - CENTRO
(18) 3851-2104

ESTADO DE MINAS GERAIS

ALFENAS
FISIOTERAPIA
CEFIRA
RUA GERALDO FREITAS DA COSTA, 377 - JARDIM SÃO LUCAS
(35) 3292-6531

ESPAÇO SAÚDE
RUA LUIZ ALVES CORRÊA, 296 - VILA FORMOSA
(35) 3291-2167

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
CENTERMED
RUA BIAS FORTES, 542 - CENTRO
(35) 3291-3639

NUTRIÇÃO
ESPAÇO SAÚDE
RUA LUIZ ALVES CORRÊA, 296 - VILA FORMOSA
(35) 3291-2167

OFTALMOLOGIA
CENTERMED
RUA BIAS FORTES, 542 - CENTRO
(35) 3291-3639

PSICOLOGIA
ESPAÇO SAÚDE
RUA LUIZ ALVES CORRÊA, 296 - VILA FORMOSA
(35) 3291-2167

CAMBUQUIRA
FISIOTERAPIA
QUERUBIM
AVENIDA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO, 345 - CENTRO
(35) 3251-1037

PATOLOGIA  CLÍNICA / MEDICINA LABORATORIAL
LABORATÓRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ BACHA, 264 - CENTRO
(35) 3251-1593

CARMO DO RIO CLARO
NUTRIÇÃO
JUSSARA FONSECA DE SOUZA LÉLIS
RUA CAMPINAS CÉSAR, 70 - CENTRO
(35) 3561-1856

GUARANÉSIA
PATOLOGIA  CLÍNICA / MEDICINA LABORATORIAL
LABORATÓRIO SÃO FRANCISCO
RUA  JÚLIO TAVARES, 1040 - CENTRO
(35) 3555-1186

ITAJUBÁ
CARDIOLOGIAN-COR
AVENIDA BPS, 45 - PINHEIRINHO
(35) 3623-4057

POUSO ALEGRE
CLÍNICA MÉDICA GABRIEL DE LUCA
AVENIDA SÃO FRANCISCO, 79 - PRIMAVERA
(12) 3422-2384

SANTA RITA DO SAPUCAÍ
CLÍNICA MÉDICA ESPAÇO SAÚDE
RUA ANTÔNIO TELES, 427 - CENTRO
(35) 3473-0794

FISIOTERAPIA
ESPAÇO SAÚDE
RUA ANTONIO TELES, 427 - CENTRO
(35) 3473-0794

TRÊS CORAÇÕES 
DERMATOLOGIA
MARIA MÁRCIA COUTO E SILVA
RUA DEPUTADO CARLOS LUZ, 343 - CENTRO
(12) 3232-7054

OTORRINOLARINGOLOGIA
CENTRO OTORRINOLARINGOLÓGICO MINAS SUL
AVENIDA JULIÃO ARBEX, 183 - SALA 201 - CENTRO
(35) 3232-6100

INSTITUTO OTORRINOLARINGOLÓGICO SUL MINEIRO
AVENIDA JÚLIÃO ARBEX, 183 - CENTRO
(35) 3232-6100

VARGINHA
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
EVELINE IUCEF GUEDES
RUA ALBERTO CABRE, 75 SALA 02 - VILA PINTO
(35) 3221-7368

PSICOLOGIA
VERÔNICA REZENDE
RUA VALENTIM COUTO, 24 - CENTRO
(35) 99923-7105

TERAPIA OCUPACIONAL
CLÍNICA REABILITAR - TERAPIA OCUPACIONAL
RUA VENEZUELA, 21 SALA 104 - VILA PINTO
(35) 99155-3570



Saem das mãos

femininas 
%45

dos produtos plantados
e colhidos no Brasil

ENTREVISTA16

 Mais de 14 milhões de mulheres são protagonistas da agricultura familiar no Brasil. Elas estão no 
campo, nas lavouras, nas comunidades quilombolas e indígenas e nas reservas extrativistas. Isso quer dizer que 
45% dos produtos plantados e colhidos no Brasil são feitos por mãos femininas.  No dia 8 de março, quando se 

comemora o Dia Internacional da Mulher, homenageamos a mulher do campo e sua importância na agricultura 
brasileira, trazendo trechos da entrevista - originalmente publicada na revista Plant Project  - da nova ministra 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a engenheira agrônoma Teresa Cristina. Acompanhe:

Política agrícola

 “Simplicidade e simpli�cação serão a marca da minha 
gestão ... Hoje a burocracia brasileira, em todos os setores, se 
tornou uma âncora que não deixa o Brasil deslanchar ... Quero 
fazer um ambiente de negócios que possa facilitar a vida do 
produtor e do agroindustrial brasileiro”.                    

Crédito

 “Outra coisa que eu também gostaria muito de 
trabalhar é a área de crédito, a modernização dessa área. A 
agricultura brasileira cresceu muito e o crédito o�cial é 
insu�ciente. Precisamos trazer novos mecanismos de crédito, 
ter crédito com juros compatíveis com a nossa atividade e o 
seguro rural, que é complemento disso”. 

 Renda

 “Hoje o agricultor tem problema de endividamento. 
Apesar de a agricultura ser o motor da economia, a cada dia o 
produtor vem perdendo renda. Se antes sobravam dez sacos de 
soja, hoje sobram sete, daqui a pouco cinco ... Então, antes que 
aconteça um desastre, precisamos fazer uma radiogra�a do 
setor e ver onde é que está precisando de crédito, onde é que 
está precisando de recursos, como é que vamos trazer esses 
recurso novos, novos títulos de crédito para a agricultura”. 

Investimentos

“... Hoje temos visto outros bancos grandes emprestando e 
fomentando a agropecuária brasileira. Se a gente tiver um 
seguro e�ciente os bancos viriam com muito mais apetite, 
porque as nossas safras são de seis meses e o dinheiro é de 
muito curto prazo”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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O S.P.A. Saúde quer cuidar
da saúde das mulheres do
campo, suas famílias, e
deseja sucesso à ministra
Teresa Cristina em
seu grande desa�o.

%45


