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Saúde

Quando concluímos mais uma etapa de 
nossas vidas, naturalmente lembramos 
de todos aqueles que, direta ou indire-
tamente, participaram desta fase que 
passa e agora vai para o nosso arquivo 
pessoal.
A empreitada só foi possível com o 
apoio de amigos de longa data, que 
aquiesceram participar de um novo de-
safio que visava em última análise ajudar 
pessoas. Contando com companheiros 
leais, confiáveis e solidários, já que as 
funções na Diretoria e Conselho Fiscal 
não podem ser remuneradas, é claro que 
a jornada ficou bem mais amena. O que 
dizer da prerrogativa de possuir amigos 
com mais de trinta anos de convivência, 
nos quais se pode confiar em qualquer 
circunstância?
Os agradecimentos são inevitáveis, pri-
meiramente pela vida, pela oportunidade 
de aperfeiçoamento, pela família, enfim, 
por uma existência útil e pacífica, con-
tando com o privilégio de compartilhá-la 
com pessoas do bem.
Aos Diretores e Administradores da 
Cruz Azul de São Paulo, Associado 
Instituidor da Cruz Azul Saúde, a nossa 
gratidão pela confiança e apoio, além 
das congratulações pelo profícuo traba-
lho e realizações. Ao Secretário Geral e 

Diretor Financeiro, bem como aos com-
ponentes do Conselho Fiscal, a eterna 
gratidão pela compreensão e ajuda em 
todos os momentos. Ao Coordenador 
Geral e Gerente Administrativo, os 
sinceros agradecimentos pelo extraor-
dinário trabalho desenvolvido na super-
visão e resolução dos muitos e diversos 
problemas que surgem diariamente na 
gestão de uma operadora de planos de 
saúde. Aos nossos colaboradores e pres-
tadores de serviço, o reconhecimento 
pela excelência do trabalho realizado.
Em qualquer administração, seus diri-
gentes têm a obrigação de manter o foco 
nos objetivos da instituição que transito-
riamente estão representando. Ao refletir 
sobre a responsabilidade de assumir a 
direção de uma Entidade como a Cruz 
Azul Saúde, não há dúvida de que tal 
encargo só pode ser aceito como uma 
missão, pois são inevitáveis as incom-
preensões motivadas pela postura de 
defesa aos interesses da coletividade dos 
beneficiários. Na bagagem da Diretoria 
eleita o principal componente é o aval 
de confiança dos associados para uma 
gestão com base na retidão, legalidade 
e justiça. Como então consentir com pri-
vilégios ou procedimentos irregulares e 
não previstos em contrato, em detrimen-
to ao patrimônio dos associados?
Ademais, os Diretores e os membros 
do Conselho Fiscal, juntamente com 
o Coordenador Geral e o Gerente 
Administrativo, todos responsáveis 
diretos pelo destino da instituição, res-
pondem solidariamente, inclusive com 
seus bens pessoais, no caso de algum 
desequilíbrio financeiro que venha a 
comprometer a segurança do atendimen-

to aos beneficiários. 
A Associação não possui fins lucrativos 
e só foi possível equilibrar as recei-
tas e despesas, além de administrar a 
constituição de significativo montante 
financeiro exigido pela ANS, mediante 
rigorosa contenção orçamentária e a 
aprovação de reajustes diferenciados 
para os planos deficitários, conforme 
decisão em assembléia geral. 
É o momento de avaliar as realizações 
e também os projetos para o futuro, de-
sejando sucesso e felicidade aos novos 
dirigentes. Entregamos a Associação 
com a consciência tranquila de ter 
realizado o melhor trabalho possível 
dentro de nossas limitações pessoais, 
observando a legalidade e a coerência. 
O número de associados foi ampliado; a 
média etária diminuiu; o valor médio da 
contribuição individual evoluiu; expan-
dimos a rede credenciada; reajustamos 
os ressarcimentos aos serviços prestados 
pelo Hospital Cruz Azul; conseguimos 
economizar quase a totalidade dos ex-
pressivos recursos financeiros exigidos 
até 2017 pela ANS, como garantia de 
atendimento aos associados; efetivamos 
o almejado registro definitivo junto 
à ANS, conquista que a minoria das 
operadoras de planos de saúde do país 
conseguiu obter; e concretizamos o so-
nho da aquisição integral do imóvel sede 
da Associação.
Esta oportunidade de prestar auxílio em 
uma área totalmente diversa da carreira 
policial militar permitiu, uma vez mais, 
usufruir o indescritível e agradável sen-
timento do dever cumprido.

Luciano Antonio da Silva
Diretor Presidente

É tempo de renovação
Na próxima Assembléia Geral 

Ordinária, prevista para o dia 23 de 

Abril próximo e conforme disposição 

estatutária, ocorrerá a eleição de 

nova Diretoria e Conselho Fiscal, que 

serão os responsáveis pela gestão da 

Cruz Azul Saúde no próximo biênio 

2009/2011.
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A Faculdade Cruz Azul iniciará seus 

trabalhos ainda neste ano, com os cursos 

de Administração e Ciências Contábeis, 

oferecendo bolsas que podem chegar 

a 60% da mensalidade. As aulas terão 

início no segundo semestre.

A Cruz Azul, reconhecida pelo trabalho 
que realiza nas áreas da saúde há mais de 
83 anos e da educação há 31, inaugura em 
2009 mais uma Instituição de ensino: a 
FACRAZ - Faculdade Cruz Azul. 
Aplicando na FACRAZ a experiência ad-
quirida nessas décadas, no bem sucedido 

Colégio da Polícia Militar, a Cruz Azul 
pretende fazer da sua Faculdade uma refe-
rência no ensino superior.
A princípio, os cursos oferecidos serão os 
de Administração e Ciências Contábeis, 
ministrados no período noturno no cam-
pus da FACRAZ, localizado no bairro da 
Penha - Zona leste de São Paulo.
O valor inicial da mensalidade é de 
R$350,00, porém, lembramos aos interes-
sados em ingressar no meio universitário, 
que a FACRAZ oferecerá descontos que 
podem chegar a 60% desse valor no início 

do curso.
Dessa forma, os civis contarão com 30% 
de bolsa, enquanto os policiais militares, 
funcionários da Cruz Azul e os dependen-
tes de ambos, 60%. O período para inscre-
ver-se ao vestibular vai do dia 04 de maio 
até 05 de junho de 2009. As inscrições 
poderão ser feitas diretamente no cam-
pus da Faculdade, localizada na Rua Dr. 
Luiz Carlos nº 1000, Vila Aricanduva, São 
Paulo, ou através do site www.facraz.com.
br. Mais informações podem ser obtidas 
por meio do telefone: (11) 2091- 3005.

Faculdade Cruz Azul realiza processo seletivo 2009

Litoral paulista terá Unidade Integrada de Saúde e Educação

Dando continuidade ao seu projeto de 
descentralização, a Cruz Azul de São 
Paulo iniciou a construção da Unidade 
Integrada de Saúde e Educação - UISE 
- da Baixada Santista, que ficará loca-
lizada na Praça Rui Barbosa nº 238, no 
centro de São Vicente. A nova unidade 
está prevista para ser inaugurada no 
segundo semestre de 2009 e ocupará 
uma área total com extensão superior a 
seis mil metros quadrados.
Assim como as demais Unidades 
Integradas de Saúde e Educação, a UISE 
São Vicente sediará um Colégio da 

Polícia Militar que vai oferecer serviços 
de educação para centenas de alunos, 
tanto do ensino fundamental quanto do 
ensino médio, além de um ambulatório, 
com capacidade para a realização de 
5.000 atendimentos por mês.
Para manter o já consolidado padrão dos 
serviços oferecidos pela Cruz Azul, o 
ambulatório descentralizado contará com 
uma ampla infraestrutura, incluindo: re-
cepção, sala de espera, farmácia, diversos 
consultórios, serviços técnicos de gesso, 
sala de curativos e resíduos, fraldário, 
lanchonete, copa, serviços de raios X e 

eletrocardiograma, expurgo e salas de 
enfermagem.
O Colégio da PM, instalado junto ao am-
bulatório, acompanhará o mesmo nível 
das outras unidades do sistema, assim, 
além das salas de aula, oferecerá: qua-
dra poliesportiva, piscina, laboratórios 
de informática e ciências, biblioteca, 
brinquedoteca, pátio coberto, cantina, 
estacionamento, jardim e uma equipe de 
profissionais altamente preparados para o 
desempenho de suas funções.
Além da Baixada Santista, a Cruz Azul 
implantará, ainda este ano, o Ambulatório 
de Campinas, que ficará localizado ao 
lado do Colégio da Polícia Militar exis-
tente na região.
Para assegurar que um número cada 
vez maior de usuários possa utilizar os 
serviços de saúde e educação oferecidos 
pela Instituição, a Cruz Azul trabalha 
na aquisição de imóveis nos municípios 
de Osasco e Sorocaba, visando a futura 
construção de novas unidades, dando 
continuidade ao projeto de ampliação.
O plano de descentralização das unidades 
de saúde e educação tem por objetivo am-
pliar e levar o atendimento prestado para 
mais próximo dos usuários.
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VASQUES E AMORIM CLÍNICA MÉDICA
Neurologia infantil 
Rua Lisboa, 316, Pinheiros, São Paulo – SP
Tel: (11) 3064-4552/ 3088-4545

ASSAD LABORATÓRIO (LABOR RH CLIN)
Procedimentos diagnósticos de análises 
clínicas, ultra-sonografia, endoscopia digestiva 
alta, colpocitologia oncótica, colposcopia e 
ecodopplercardiograma.
Av. Boturussu, 1750 / 1754, Parque Boturussu, São 
Paulo – SP
Tel: (11) 2546-0055

MEDICINA NUCLEAR 9 DE JULHO
Procedimentos diagnósticos de cintilografia
Rua Três Marias, 41, Centro, Guarulhos – SP
Tel: (11) 6408-5351
Rua Vinte e um de Abril, 105, Vila América, Santo 
André – SP – Tel: (11) 3705-0702

CLÍNICA MÉDICA SANCHEZ
Procedimentos diagnósticos de eletroneuro-
miografia, densitometria óssea, mamografia e 
ultra-sonografia
Av. Indico, 30, 5º andar, sala 52, Jardim do Mar, São 
Bernardo do Campo - SP
Tel: (11) 4332-3151/ (11) 4337-2222

INSTITUTO DE MEDICINA E IMAGENS 
DIAGNÓSTICA
Fonoaudiologia, fisioterapia, ultrassonografia, 
eletrocardiograma, eletrencefalograma e 
eletroneuromiografia. 
Rua Baraldi, 630, Centro, São Caetano do Sul – SP 
Tel: (11) 3565-4060 / 4226-1141

CENTRO ESPECIAL. EM OFTALMOLOGIA
Oftalmologia
Av. João Dias, 632, Santo Amaro, São Paulo – SP
Tel: (11) 5523-1950

Cl. DR. CARLOS AUGUSTO ENDOCRINOLOGIA
Endocrinologia
Rua Domingos Rodrigues, 341, Lapa, 
São Paulo – SP
Tel: (11) 3832-4156/ 3832-9478

GLOBALFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
Fisioterapia
Rua Padre Adelino, 81, São Miguel Paulista, São 
Paulo – SP – Tel: (11) 2037-7300
Av Amador Bueno da Veiga, 1256, Penha, São Paulo 
– SP – Tel: (11) 2682-7962

CLIPERDIZES CLÍNICA MÉDICA
Pediatria, gastroenterologia infantil e homeopa-
tia infantil
Rua Cardoso de Almeida, 23, Conjunto 24, 
Perdizes, São Paulo - SP
Tel: (11) 3865-2616 / 3865-5450

Drª DUÇULINA DANIEL BARBOSA
Nutricionista
Rua Gonçalves Crespo, 228, Tatuapé, 
São Paulo – SP
Tel: (11) 2092-9533 / 2097-7287 / 2093-8132 / 
2097-5282

ENDOCLÍNICA SIRANI
Endocrinologia adulto/infantil, cardiologia, 
clínica médica, dermatologia, nutrição adulto/
infantil, psiquiatria, urologia adulto/infantil e 
pediatria
Rua João de Oliveira Mattos, 72, Interlagos, 
São Paulo – SP
Tel: (11) 5631-8270 / 5631-0353

VITALITY FISIOTERAPIA
Fisioterapia
Rua Brasilina, 97, Centro, Guarulhos – SP
Tel: (11) 2409-6249

SMA CLÍNICA MÉDICA
Ginecologia e obstetrícia
Rua Jarinu, 292, Tatuapé, São Paulo – SP
Tel: (11) 2098-1217

CLÍNICA MÉDICA MCF
Endocrinologia
Rua Serra de Bragança, 1055, Tatuapé, São Paulo 
– SP – Tel: (11) 2225-3344

NOVA ALFA-MED SERVIÇOS MÉDICOS
Cirurgia Geral
Rua Santo Afonso, 210, sala 01, Penha, 
São Paulo – SP
Tel: (11) 2293-2774
Rua das Bandeiras, 72, cj 13, 1º andar, Jardim, 
Santo André – SP
Tel: (11) 4994-1907/4994-4055, ramal 204

SAÚDE PURA E SIMPLES CLÍNICA MÉDICA
Clínica médica, endocrinologia, dermatologia, 
vascular, otorrinolaringologia, ginecologia e 
obstetrícia
Av. Elísio Cordeiro de Siqueira, 310, Jardim Santo 
Elias, São Paulo – SP
Tel: (11)– 3836-4277 / 3473-0413 / 3642-0664

MED CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS
Cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, der-
matologia, endocrinologia, gastroenterologia, 
geriatria, ginecologia e obstetrícia, neurologia, 
ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, 
pediatria, pneumologia, psicologia, proctologia, 
reumatologia, urologia, vascular, acupuntura, 
fonoaudiologia e nutrição
Rua Benedito Rodrigues de Freitas, nº 105
Centro, Guarulhos – SP 
Tel: (11) 2447-0413

FISIOTERAPIA CORPO & MOVIMENTO
Fisioterapia
Rua Ken Sugaya, 79, Itaquera, São Paulo – SP
Tel: (11) 2979-7613

CARDIAL SERVIÇOS MÉDICOS
Oncologia adulto e infantil, mastologia, hemato-
logia e onco hematologia adulto e infantil
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1830, Centro, São 
Bernardo do Campo – SP – Tel: (11) 4335-5466
Av. Portugal, 875, Centro, Santo André – SP
Tel: (11) 4438-0078
Rua Monte Santiago, 85, Tatuapé, São Paulo – SP
Tel: (11) 2295-0388

ISTITUTO PEDRO DE TOLEDO
Oftalmologia, dermatologia, otorrinolaringologia, 
gastroenterologia, clínica médica, cardiologia, 
ginecologia / obstetrícia, psicologia e nutrição
Rua Pedro de Toledo, 376, Vila Clementino, São 
Paulo – SP
Tel: (11) 5572-4001

HOSPITAL GERAL DA PENHA – Pronto Socorro 
Geral
Rua General Sócrates, 145, Penha, São Paulo – SP
Tel: (11) 2090-5000

HOSPITAL SÃO LUCAS – Pronto Socorro Geral
Rua São Jorge, 199, Centro, Diadema – SP
Tel: telefone (11) 4092-4110

HOSPITAL BOM CLIMA - Pronto Socorro Geral
Av. Maria Ubaldina do Espírito Santo, 654, Bom 
Clima, Guarulhos – SP
Tel: (11) 2472-4200

HOSPITAL E MATERNIDADE 8 DE MAIO - 
Pronto Socorro Geral
Rua Alfredo Moreira Pinto, 203, Itaim Paulista, 
São Paulo – SP – Tel: (11) 2561-0820 / 2561-0821

Rede Credenciada

 Credenciamentos recentes (Planos Diamante, Rubi, Ouro, Prata e Bronze)

DESCREDENCIAMENTOS
CARDIOLÓGICA MEDICINA DIAGNÓSTICA
Descredenciada apenas para consulta médica
Rua Salete, 200, 2º andar – Santana, São Paulo - SP

GOS – GINECOLOGIA, OBSTETRIA E SEXUALIDADE
Rua Voluntários da Pátria, 2525 – Santana, São Paulo - SP

CLÍNICA DE ORTOPEDIA E FRATURAS ALPHA
Av. Indico, 203, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP

SM LABORATÓRIOS
Rua Amadeu Gamberini, 174, São Miguel Paulista, São Paulo - SP
Av. Esperança, 474, Vila Progresso, Guarulhos - SP

Litoral paulista terá Unidade Integrada de Saúde e Educação
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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINáRIA – 23/04/2009

Eleição da nova Diretoria
Conforme disposto no Estatuto da Cruz Azul Saúde, será rea-
lizada no próximo dia 23 de abril de 2009, às 13:30 horas, no 
auditório do Hospital Cruz Azul de São Paulo, sito a Rua Lins 
de Vasconcelos, 356, Cambuci, São Paulo – SP, a 9ª Assembléia 
Geral Ordinária, para deliberação sobre as contas da Diretoria 
e eleição e posse dos membros da nova Diretoria e Conselho 
Fiscal, para o biênio 2009/2011.
Foram designados para a Junta Eleitoral os seguintes 
Associados:
Cel Ref PM Geraldo de Menezes Gomes;
Ten Cel PM José Félix Drigo; e
Maj PM Roberto de Jesus Moretti.
A inscrição de chapas concorrentes, integrando Diretoria e 
Conselho Fiscal, deve ser feita até 05 (cinco) dias antes da data 
da votação, exclusivamente perante a Junta Eleitoral.
Para participar da eleição os candidatos devem preencher os 
seguintes requisitos:
a) fazer parte do quadro associativo há mais de 01 (um) ano;
b) estar em situação regular;

c) preencher os requisitos legais estipulados pelo órgão respon-
sável pela regulamentação das operadoras de planos privados 
de assistência à saúde (ANS), especificamente os constantes da 
Resolução Normativa (RN) nº 11, de 22 de julho de 2002, que 
exige a comprovação prévia de conduta ilibada, experiência 
administrativa e não ter impedimento legal.
Compareça e vote, lembrando que somente tem direito a voto o 
Associado titular do contrato e em situação regular quanto às 
suas obrigações associativas.

Autorização regulamentar de Funcionamento
O Diário Oficial da União, de 03 de março de 2009, publicou 
a almejada autorização formal para o funcionamento da Cruz 
Azul Saúde no mercado de saúde suplementar, como operadora 
de planos de assistência à saúde, condição que a maioria das 
operadoras do país ainda não possui.

Sede própria definitiva
Após longa negociação, finalmente foi assinada, no dia 02 de 
abril último, a escritura definitiva adquirindo os 2/3 restantes 
do imóvel sede da Cruz Azul Saúde, pois 1/3 já pertencia à 
nossa Associação.

Comunicados 

Diretor Presidente: Luciano Antonio da Silva
Secretário Geral: Antonio Bernardes de Souza
Diretor Financeiro: Edson Gonçalves
Gerente Administrativo: Edgar Cuccolo
Conselho Fiscal: Mário Fausto Rodrigues Pinho, 
Raimundo Alves Dourado e Mauro Viáfora Vieira
Coordenador do Jornal: Jose Kiyoshi Taniguchi 

ExPEDIENTE
Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul Saúde
R. Albuquerque Maranhão, nº 72 – Cambuci – São Paulo – SP – CEP 01540-020
Tel.: (11) 3388-5000 
Projeto Gráfico e Coordenação Gráfica
Editora Tennis View Ltda.
Editoração: Heidy Yara Krapf Aerts
Jornalista Responsável: Nelson Aerts - Mtb 8366 – Tiragem: 27.000 Exemplares
Tel.: (11) 5533-5312 – E-mail: heidy@tennisview.com.br
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