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Criado como um movimento de iniciativa da população, o Abril Verde conta com a participação voluntária e 
espontânea de pessoas que desejam apontar a necessidade para a implantação de uma nova cultura para a 
prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O objetivo é garantir segurança, tranquilidade e 
melhores condições trabalhistas para todos os brasileiros.
Para conscientizar a população, foi escolhida a cor verde para o mês de Abril, simbolizando a segurança 
 trabalhista. Já o mês de Abril foi escolhido baseando-se no Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de 
Trabalho, comemorado no dia 28 de Abril. Em 1969, uma explosão de uma mina da cidade de Farmington, na 
Virgínia, estado dos Estados Unidos, acabou por matar 78 trabalhadores, caracterizando o episódio como um 
dos maiores e mais conhecidos acidentes trabalhistas da humanidade. A cor verde está relacionada aos cursos 
da área da saúde, e por isso o símbolo da campanha Abril Verde é o laço verde.
O mês de Abril deve ser celebrado dentro do ambiente trabalhista e empresarial como o momento perfeito 
para melhorar a convivência e também a segurança no local de trabalho. É comum que se realizem diversas 
atividadesaolongodetodoomêsdeAbrilnasempresas,firmandooAbrilVerdecomoomaiorapoioàcausade
segurança do trabalho.
As atividades podem estimular e orientar na adoção de diversos procedimentos de segurança e melhoria da 
saúde dos trabalhadores, através de palestras e dinâmicas de grupo que podem ensinar os funcionários a pensar 
primeiramente na sua segurança e de seus colegas dentro do seu local de trabalho.
Vigilância à saúde – Para reduzir o risco de infecção por Covid-19 nos ambientes de trabalho , evitando assim 
queda de produtividade e redução da força de trabalho, o Ministério Público do Trabalho (MPT) defende que 
 empregadores adotem medidas de vigilância à saúde dos trabalhadores. Entre elas estão a testagem periódica 
de trabalhadores e o afastamento de empregados com ao menos um sintoma relacionado à doença e de pessoas 
que tiveram contato com esses trabalhadores – os chamados contatantes – mesmo que assintomáticos.
A instituição lembra que, além de implementarem medidas de biossegurança como o fornecimento de máscaras 
de proteção e de álcool em gel aos seus empregados, os empregadores devem investigar diferentes fatores 
que levam à propagação de Covid-19 no ambiente de trabalho através da adoção de medidas de vigilância 
 epidemiológica.

(Fontes: conceitozen.com.br e SINDIFARS)

Abril Verde - Juntos Pela Saúde e Segurança

Horário do Pronto Atendimento Clínico (Adulto) do Hospital SBC:

Das 07h00 às 22h00
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Venci o Covid!
Superar uma doença como a Covid-19, que provocou mais de 1,6 milhão de mortes no mundo e 350 mil 
no Brasil é motivo para comemorar — já é uma vitória conseguir respirar em um mundo tão fragmentado e 
confuso, que tenta enfrentar um vírus tão sorrateiro quanto o Sars-CoV-2. 
Receber alta pode ser uma conquista  individual, mas também está  entrelaçada à malha que se formou, 
pontoporponto,narespostaàpandemia:dalinhadefrentedecadaprofissionaldaSaúde,aosafetosdas
pessoas ao redor, a espera dos abraços quando tudo isso passar. Cada vitória individual é também um 
alento ao coletivo. 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - COMUNICADO DE ADIAMENTO
Prezados srs. Associados Efetivos,
Conforme comunicado enviado por e-mail no dia 25/03/2021, o Conselho Superior e a Diretoria da 
 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA À SAÚDE SBC decidiram pela prorrogação do prazo para 
 realização da  Assembleia Geral Ordinária que deveria ocorrer no mês de março de 2.021, pelo prazo de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir do término do mês da prestação de contas, isto é, dia 31/03/2021. Caso 
oquadrodapandemianãodiminua,esteprazopoderáserampliadoafimdeatenderaomelhorinteressede
todos os associados, conselheiros, diretores e funcionários.

Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Atenciosamente,

Oswaldo Massuo Akimoto 
Diretor Presidente

Na foto: Nossa paciente vencedora, Dna Wania, e a equipe do Hospital SBC
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ESPAÇO SBC 
Formas para lidar com situações desafiadoras

O Núcleo de Práticas Integrativas e  Complementares 
da SBC continua com suas atividades  suspensas 
seguindo com rigor as normas de segurança 
 sanitária, porém mais do que nunca; empenhados 
em preservar a saúde dos associados em meio à 
pandemia.
Nesta edição, vamos abordar estratégias de 
 enfrentamento. Com as notícias invadindo  nossas 
casas seja no âmbito coletivo ou em nosso  próprio 
convívio mais íntimo, é muito importante que 
possamosolharparaasituaçãocomcritérioedefinir
estratégias de lidar com tanta informação.
Cada um de nós tem seus próprios recursos pessoais (pensamentos, sentimentos, emoções e ações) 
para enfrentar as situações, nos adaptarmos ou atuar sobre os problemas que aparecem. Frente a 
uma situação difícil, buscar formas:
1) acalmar-se
2) confrontar para não acumular e depois adoecer
3)afastar-se(fisicamente,emocionalmente,mentalmente)
É preciso ter autocontrole, mas conter ou guardar sentimentos que se acumulem podem causar doen-
ças psicossomáticas (escapes problemáticos como os vícios com bebida, fumo, drogas, comida, etc), 
tambéméprecisobuscarajudadeoutraspessoasouprofissionais (suportesocial, terapia,acolhi-
mento), e dividir sentimentos ou problemas com outras pessoas.
Procurar novas soluções, inspiração, criar novos contextos é importante; as mudanças podem ser 
positivas se olharmos com foco em oportunidade. Encontrar sentido ou importância para coisas ou 
pessoas de sua vida. Ou seja, adaptação é primordial.
Istosignificaqueemboranãosejapossíveleliminartotalmenteoestresseeassituaçõesproblemáti-
cas de nossas vidas, é possível atuarmos para reagir de maneira mais assertiva e consciente. Dessa 
forma, visando relações mais saudáveis com as situações, com as outras pessoas e consigo mesmo.
Na edição anterior encaminhamos várias ideias que podem ajudar você a enfrentar esse momento 
delicado, utilize-as!
Mente saudável, corpo saudável! Pratique!
Quaisquer dúvidas, continuamos tratando a distância através da intermediação de Cristina Eiko pelo 
telefone / whatsapp  (11) 98721-3102.

Dr. Roberto Yukihiro Morimoto
Coordenador Geral do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC

 Grupo de Karaoke ST 
Sra. Masayo Kamo Tsuchida

ありがとうございました
www.facebook.com/saudesbc
www.facebook.com/hospsbc

Curta nossas páginas
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COVID-19 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Informamos que com o aumento dos casos de COVID-19, todos os prestadores – clínicas,  laboratórios 
e hospitais – estão com maior tempo de espera entre os agendamentos, devido aos cuidados que 
devem ser tomados nos atendimentos aos pacientes, como o distanciamento social e o maior tempo 
na desinfecção e higienização dos espaços.  Contamos com a sua compreensão e colaboração.
Fiquem atentos às notícias através de nossas redes sociais.

A pandemia da Covid-19 voltou a crescer a níveis preocupantes e extremamente críticos.
Mais do que nunca é muito importante que todos nós reforcemos o rigor nas práticas de 
 prevenção e segurança. Nunca é demais reforçar o uso do álcool em gel, máscaras e o 
 distanciamento  social. E principalmente, NÃO saia de casa se não for um caso de extrema 
necessidade.
O Hospital SBC não está realizando cirurgias eletivas para evitar  aglomerações e riscos de 
contaminação. Somente cirurgias de urgência serão realizadas pela segurança de todos.
Para consultas dê preferência para a telemedicina. Em caso de sintomas de Covid, procure 
pelo Pronto Atendimento do Hospital SBC. 
Telefone: (11) 2197-2400   email: hsbc_atendimento@saudesbc.com.br. 
Pronto Atendimento Clínico (Adulto): das 07h00 às 22h00

Prevenção nunca é demais, redobre os cuidados e faça sua parte

Use sempre máscara Tenha sempre um sanitizante Mantenha distância segura

Compre online Evite aglomerações Trabalhe de casa

SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br
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ATENÇÃO AO VENCIMENTO DOS BOLETOS DOS PLANOS DE SAÚDE

Lembramos que os boletos da SBC Saúde são  disponibilizados através dos seguintes meios: 
- pelo correio, para o endereço cadastrado;
- por e-mail , para o e-mail cadastrado (o mesmo em que recebe guias de autorização,  comunicados e o 
 Informativo SBC);
- no site da SBC Saúde, com 10 dias antes do  vencimento. O acesso é através do site da SBC Saúde: https://
www.sbcsaude.com.br/2via/einformandoon°doCPFdobeneficiáriotitular.
A retirada do boleto diretamente no site da SBC SAÚDE é simples e segura e agiliza o seu  atendimento, pois 
emalgunscasososervidordee-mailsdobeneficiáriorecusaoe-mailenviadopelaSBCSaúdecomoboleto
anexado,classificando-ocomolixoeletrônicoouspam.
Caso ainda não esteja com o boleto em mãos até 5 (cinco) dias antes do vencimento, por qualquer motivo, 
entre em contato com a SBC Saúde pelo telefone (11) 3837-8732 / contribuicao@saudesbc.com.br
IMPORTANTE:EspecialmentenocasodosplanosPADRÃOeSUPERIOR,grandepartedosbeneficiários
pagam o vencimento NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS. 

ATUALIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA

• UNILAB LABORATÓRIO CLINICO
   Av. Salvador Markowicz, nº 200  
   Jardim São José - Bragança Paulista/SP
   Tel. (11) 4481-8888
Especialidade: Laboratório de Análises Clínicas, Patologia Clínica,    
                         Anatomia Patológica
Horários: Seg a Sex das 07h às 17h e sábados das 07h às 11h
                Coleta de material com baixa estabilidade, até 12h.

ATENÇÃO: 
Lembramos que os serviços credenciados, especialmente os que realizam exames laboratoriais,  atendem diversos planos de saúde 
e a atualização dos serviços é frequente. Portanto, caso tenha dúvida se o  prestador atende ao seu plano de saúde,  entre em contato 
com a Central de Guias da SBC Saúde.  
Todos os procedimentos, exceto atendimento no  Pronto-Socorro ou Pronto Atendimento, necessitam de agendamento e  autorização 
prévia. Saiba mais em https://www.sbcsaude.com.br/orientacoes-para-atendimento/
Os planos de  saúde possuem também diferentes tipos de cobertura de acordo com a data de contratação, e também possuem áreas 
de atendimento diferentes. Verifique sempre a relação de prestadores que atendem o seu plano de saúde: http://www.saudesbc.ddns.
com.br/PlanodeSaude/pls_paginaGuiaMedico.jsp
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•	Planos	de	Saúde	voltados	a	crianças	a	partir	de	
2	 anos	 	devidamente	 matriculados	 no	 Ensino	
	Infantil	ao		Universitário.
•	Planos	para	PME,	até	29	vidas

     CONSULTE-NOS PARA SABER MAIS !

Entre	em	Contato:

19		99727-3594 
vendas1@maxmed.com.br	
(a/C	Sra	Jacqueline)

* Valor referente ao SAÚDE ADESÃO HOSPITALAR - 0 a 18 anos

Planos  a partir de :

 R$ 80,11* 

Planos  a partir de :

 R$ 67,05** 

** Valor referente ao SAÚDE PME HOSPITALAR - 0 a 18 anos

Plano Adesão Estudantes Plano Saúde PME

Cadastre seu CPF nas lojas e usufrua dos descontos também 
nas compras on-line (site e aplicativo).

Informamos que a Declaração para fins de
 Imposto de Renda contendo os valores pagos 
no ano de 2020 dos planos BÁSICO, BÁSICO 
1, PADRÃO e SUPERIOR está disponível no 
site da SBC Saúde, conforme comunicado 
 enviado por e-mail no dia 25/02/2021. 

Ressaltamos a importância de acessarem 
 diretamente o site, pois a SBC Saúde está 
priorizando o envio para os beneficiários que
não tem mais acesso ao site por estarem 
 inativos (desligados do plano de saúde por 
 falecimento e outros motivos). 
Novo Prazo para entrega da Declaração do 
IR2021: 31/05/2021
Acesse: www.sbcsaude.com.br e clique na 
“áreadobeneficiário”.
Para os beneficiários dos planos Saúde PME 
e Saúde Adesão, por gentileza, acesse o site: 
http://sicops.maxmed.com.br/

DECLARAÇÃO 
PARA FINS DE 
IMPOSTO DE 

RENDA


