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   Capítulo 2

Em 13 de maio de 1993, foi instalada a Assembléia 
Geral Extraordinária à Rua Gomes Cardim 532, Brás, 
em São Paulo, na Cooperativa Central de Laticínios 
do Estado de São Paulo, para deliberar sobre a 
eleição da primeira Diretoria e do Conselho Fiscal da 
instituição. O número de mantenedoras era dezes-
seis, e de comum acordo ficou assim constituída:
Presidente: Dr. Francisco Pereira Lopes.
Diretores: Carlos Fernando Lima Dias e Reginaldo 
Balbino Pereira.
Conselho Fiscal Efetivo: Nelson Monte Claro Bitten-
court, Carlos Henrique Moreira Carvalho e Rander 
Maia.
Conselho Fiscal Suplentes: Luiz Gonzaga Xavier, 
Francisco Pereira Landi e Paulo Lopes de Oliveira.
O presidente da assembléia, João Gilberto Belatalla 
Rossi, lavrou a ata e solicitou seu registro nos órgãos 
competentes.

Representantes das mantenedoras presentes: Antô- *Ata relatada por Hildo Grassi
  Superintendente Operacional

nio Carlos de Paula Souto (Coop. Central de Laticínios 
do Estado de São Paulo), Carlos Fernando Lima Dias 
(Coop. dos Produtores de Leite da Região de 
Mococa), Francisco Pereira Lopes (Coop. de Laticí-
nios de São Carlos), Reginaldo Balbino Pereira (Coop. 
Regional do Sul de Minas), Carlos Henrique Moreira 
Carvalho (Coop. Regional Agro-Pecuária de Santa 
Rita do Sapucaí), Pedro de Mendonça Satim (Coop. 
de Laticínios de Cachoeira Paulista), Olímpio Ferreira 
de Andrade (Coop. Agrícola do Alto do Rio Grande), 
Luiz Gonzaga Xavier (Coop. Agrária de Machado), 
Teodoro Quicilini Neto (Coop. de Laticínios de 
Bragança Paulista), Adolfo José de Carvalho (Coop. 
Agropecuária de Carmo do Rio Claro), Ausentes: 
Nelson Monte Claro Bitencourt (Coop. de Laticínios 
de Lorena e Piquete), Rander Maia (Coop. Agro Pecu-
ária de Boa Esperança), Evaristo Lemos Freire (Coop. 
dos Ruralista de Alpinópolis), Saulo Antônio Melo 
Siqueira (Coop. Agro Pecuária de Cássia), Hildo 
Grassi (Coop. Agro Pecuária de Jacutinga) e João 
Gracindo da Costa (Coop. de Laticínios do Vale do 
Paranapanema).

Em continuidade à divulgação da nossa história para 
que você acompanhe a evolução do S.P.A. Saúde:

NOSSA HISTÓRIA

ESPAÇO DO LEITOR

 Eu e minha família há muitos anos usufruímos dos 
benefícios do S.P.A. Saúde, e quero deixar meu reconheci-
mento pelo bom atendimento que sempre recebemos, 
principalmente , quando fui diagnosticado com obstrução 
das artérias coronárias e a necessidade de ser submetido 
a um procedimento cirúrgico cardiovascular de urgência. 
Fui prontamente atendimento pelos funcionários da COO-
PAMA Machado e também pelo S.P.A. em São Paulo que 
rapidamente liberaram as autorizações de exames e do 
procedimento cirúrgico no Hospital da Beneficência Portu-
guesa de São Paulo. Agradeço de modo especial toda a 
equipe, em especial a Sra. Cecília Satiko Nishida, coorde-
nadora assistencial do plano, pela atenção recebida.

Saulo Alves Brigagão 

 Somos associados do S.P.A. Saúde desde sua 
fundação,  e por mais dificuldades que passamos nunca 
deixamos de ter o plano. Em junho deste ano precisei me 
submeter a uma cirurgia de coluna e como era em São 
Paulo, onde não conheço ninguém, o S.P.A. foi meu 
parceiro. Fui muito bem atendida pela equipe do plano, 
pelo hospital Beneficência Portuguesa e pelo neurocirur-
gião Dr. Carlos Vanderley Medeiros. Obrigada a todos.  
Temos orgulho de fazer parte do S.P.A. Saúde.

Rita de Cássia Franzoi Godoy

NR: Os textos publicados podem ter seu conteúdo reduzido por 
uma questão de espaço. Mande também suas sugestões, 
críticas ou elogios para os e-mails:
regina@spasaude.org.br e elaine@spasaude.org.br  
Todas serão sempre bem-vindas.
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  Com as dificuldades enfrentadas no sistema público 
de saúde, mostradas frequentemente nos meios de comu-
nicação, com situações cada vez mais caóticas e longas 
filas de espera para atendimento, ter um plano de saúde 
ainda é privilégio de poucos brasileiros. 

Vários aspectos precisam ser analisados na hora de 
contratação de um plano, como legalidade, coberturas, 
rede de profissionais, médicos, clínicas, laboratórios e 
hospitais credenciados, além, é claro, do preço. 

Como o próprio nome já diz, autogestão em saúde 
nasceu para atender as necessidades de um determinado 
grupo. São pessoas desse grupo que o gerenciam, que 

aprovam suas alterações em assembleias e com um 
aspecto que faz toda diferença: não tem fins lucrativos, por 

É nosso. Quem usa, cuida!

Um plano de saúde como o nosso, que não visa qual-
quer lucro, precisa que todos os beneficiários sejam 
responsáveis e conscientes da importância de sua saúde 
financeira. Pequenas atitudes como procurar médicos 
credenciados no plano, levar exames já realizados em sua 
próxima consulta, e buscar orientação no S.P.A. Saúde 
sobre qual profissional procurar, ao invés de realizar várias 
consultas, são alguns dos exemplos.  

A diferença entre planos de autogestão e os de mercado

CREDENCIADOS

isso evita fazer da saúde um comércio. Ao contrário de 
planos de mercado, não aparece na TV, outdoors ou gran-
des revistas. Não investe em propaganda ou possui 
vendedores. Porque é exclusivo, é fechado e tudo que 
arrecada fica dentro do próprio plano. Nada é lucro para a 
conta do “dono do plano”.

Assim funciona há 20 anos o S.P.A. Saúde, exclusivo
para os produtores rurais e seus dependentes. Suas finan-
ças são garantidas pelos beneficiários, como num condo-
mínio, e com um importante diferencial: além de garantir a 
qualquer hora as necessidades de urgência e emergência 
ou médico-hospitalares com uma rede de qualidade, 
investe na promoção da saúde de sua comunidade. Isso 
significa atuar, orientar as pessoas antes que a doença se 
instale.

Mas, o mais importante de tudo ainda é ter atitudes 
positivas e preventivas com a saúde. Você tem um plano 
para promover sua saúde e não apenas para cuidar 
quando a doença surgir. 

Converse sobre isso com familiares e amigos. 
Afinal, quem usa, cuida!



Está provado: Fumo na gravidez afeta os filhos.
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BEM-ESTAR

          Que o fumo prejudica a saúde das pessoas, comprometendo sua qua-
lidade de vida ninguém tem dúvidas. Um estudo americano trouxe
dados assustadores, comprovando que a exposição à nicotina na 
gravidez, altera o desenvolvimento cerebral, provoca parto prema-
turo, produz bebês de baixo peso e, muitas vezes, pode levar à
perda do feto. Os bebês que foram expostos à nicotina na vida
intra-uterina apresentam, também, uma maior probabilidade
de serem viciados em cigarro quando ficam adultos. 
        Um grupo de pesquisadores de Nova York desenvolveu um 
estudo para esclarecer os mecanismos pelos quais a exposição do
feto à nicotina produz alterações de longo prazo. Foram administra-
das pequenas doses de nicotina a ratas prenhas, o correspondente a
uma mulher grávida fumar um cigarro por dia. 
Os resultados foram publicados na revista científica The Journal 
of Neuroscience e mostraram que os cérebros dos filhotes anali-
sados constataram um aumento do número de células nervo-
sas em determinadas regiões do cérebro. 
Estas células são responsáveis pela produção de substân-
cias conhecidas como orexigenas 
(aumentam o apetite).
Estes filhotes, quando 
adolescentes, apresentam 
uma alteração de com-
portamento caracteriza-
da por um aumento de 
consumo de substâncias que 
produzem a sensação de recom-
pensa. 
        A avaliação foi feita pela oferta 
aos adolescentes de soluções de nicotina,
de álcool e de alimentos ricos em gordura,
além da água pura e da ração normal. 
Os ratos que foram expostos à nicotina na gravidez 
da mãe apresentaram um consumo aumentado dos
três componentes (nicotina, álcool e gordura), quando 
comparados aos animais em que a mãe não recebeu 
nicotina. Curioso que não houve aumento de consumo 
de água ou ração padrão, indicando que o efeito é especi-
fico sobre substâncias que produzem sensação de recompen-
sa e levam à adição. 
        Os resultados deste estudo demonstram que a exposição 
pré-natal a baixas doses de nicotina produz efeitos tardios na
prole que levam a comportamentos que podem levar a adição a 
drogas e obesidade. Para as futuras mães esta é mais uma forte evi-
dência para não fumar (ou se expor à nicotina com substitutos do cigarro), 
pois, além de colocar em risco a sua gravidez, de comprometer o bebê, 
poderá estar definindo, talvez de forma irreversível, o futuro adulto de seu 
filho. 

Fonte: www.abcdasaude.com.br



Atendimentos eletivos:

    Eles devem ser autorizados com antecedên-
cia e possuem prazos para liberação.

   Conheça-os:

48 horas: para exames, procedimentos, 
pequenas cirurgias e terapias.

05 dias úteis: para radioterapia, quimioterapia 
e internações eletivas clínicas ou cirúrgicas que 
não necessitem de materiais especiais. 

10 dias úteis: para internações que necessite 
de materiais especiais.

Em caso de dúvidas, procure informações no 
plano, pelo telefone (11) 3146-3131 ou pelo 
e-mail: sab@spasaude.org.br

Atendimentos de urgência

      Todos os procedimentos previstos nos 
planos de  saúde precisam de autorização. O 
Gerente Técnico Operacional do S.P.A. Saúde, 
Denilson Luciano, lembra que quando se tratar 
de atendimento de urgências ou emergências 
fora do horário de atendimento da Central de 
Autorizações, a orientação é verificar as carên-
cias constantes no verso da carteira de benefici-
ário do S.P.A. Saúde. 

       Caso não estiver em carência para o trata-
mento proposto, o prestador deverá realizar o 
atendimento imediato e solicitar a regularização 
da autorização depois. Ou seja, a autorização 
deve ser solicitada diretamente ao plano, pelo 
prestador, no telefone (11) 3146-3131, que 
atende de segunda à sexta-feira das 7h00 às 
19h00, na sede do S.P.A. Saúde, em São Paulo.

Conheça os prazos
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AUTORIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS

Use sua carteirinha do S.P.A. Saúde

Oriente seus familiares:
Procure conhecer a rede própria dos recursos

credenciados no seu plano e apresente a carteirinha 

do S.P.A. Saúde e um documento de identidade pessoal.

É bom para você ! É bom para o nosso plano !
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Como forma de se aproximar ainda mais de suas 
associadas, o S.P.A. Saúde iniciou um programa de 
visitação de seus profissionais de Comunicação e 
Recursos Humanos nas cidades onde estão instaladas. 
O objetivo é buscar maior aproximação, conhecer suas 
características e necessidades de informações que 
permitam oferecer ainda mais facilidades na utilização 
dos recursos do  plano nas regiões onde atuam.

O trabalho foi iniciado em Guaratinguetá, terra do 
Frei Galvão. Ali saúde é considerada coisa séria e funda-
mental. Essa é a posição defendida pela Diretoria e 
equipe da Cooperativa de Laticínios de Guaratinguetá, 
que recebeu, em setembro, a primeira visita da equipe 
do S.P.A. Saúde.  Ela reúne produtores de Guaratingue-
tá, Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Cachoeira Paulis-
ta, Canas, Cruzeiro, Cunha, Lagoinha, Lavrinhas, 
Lorena, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, 
Roseira e São José do Barreiro. Detentora das marcas 
Maringá, Milk Mix e Serramar, a cooperativa, criada em 
1944, inaugurou em dezembro de 2012 suas novas 
instalações que permitiram ampliar a indústria de laticí-
nios levando a saúde do campo a regiões como o Vale 
do Paraíba, Campinas, Região Bragantina, Região Sul 
Fluminense, Litoral Norte, São Paulo e Grande São 

Guaratinguetá: crescimento com qualidade

Paulo.   Segundo Pedro Guimarães, presidente da insti-
tuição, o maior desafio da cooperativa “é competir do 
ponto de vista de qualidade de produtos com novas 
tecnologias com grandes empresas do setor sem perder 
de vista o aspecto econômico/social de seus coopera-
dos”. Em seu segundo mandato frente à cooperativa, os 
resultados mostram que os esforços valeram a pena.  A 
industrialização do leite teve a capacidade ampliada de

 120.000 litros/dia para 250.000 litros/dia: “A captação de 
leite de produtores cooperados, nos últimos cinco anos, 
saltou de 82.000 litros/dia para os atuais 180.000 
litros/dia e a expectativa é de aumento a curto prazo”.

Segundo Pedro, é fundamental que o produtor 
rural e seus familiares contem com um bom plano de 
saúde como o S.P.A. que lhes proporciona tranqüilidade 
de trabalhar sabendo que, se precisarem, contam com 
um dos melhores planos de saúde da região e do 
estado. Hoje, a cooperativa têm 730 associados. Muitos 
deles são beneficiados pelo S.P.A. Saúde e segundo o 
presidente, o número deverá crescer ainda mais quando 
“estiverem concluídos os estudos e propostas do S.P.A. 
Saúde para um plano médico regional que possa aten-
der um maior número de produtores da região”.

Feira de Negócios
Mais de R$200 milhões em negócios já foram 
gerados pela Feira em suas edições.

A Coopama – Cooperativa Agrária de Machado 
realizou a 9ª edição da FENEC (Feira de Negócios 
Coopama), em setembro, na cidade de Machado. 
O evento é a maior feira de negócios agrícolas da 
região e já gerou mais de R$200 milhões de reais 
em negócios em suas oito edições.

A FENEC fez parte das comemorações de 70 anos 
da cooperativa e de acordo com o presidente a 
Coopama, Dr. João Emygdio Gonçalves, a Feira, 
além de aproximar os associados dos principais 
fornecedores da cooperativa, permite que “nossos 
cooperados tenham a oportunidade de fechar os 
melhores negócios, mantendo contato direto com 
os fornecedores, que é um dos principais papéis de 
uma cooperativa”.

O presidente Pedro Guimarães e a equipe da cooperativa que receberam a visita do S.P.A. Saúde.

NOTÍCIAS



CREDENCIADOS ( RECORTE E GUARDE )

DEPOIMENTO

 
 

Angiologia e Cirurgia 
Vascular

Clínica Médica, Neurolo- 
gia, Urologia,Radiologia, 
Densitometria Óssea, 
Mamografia, Ressonân- 
cia Magnética, Tomogra- 
fia Computadorizada, 
Ultrassonografia, 
Análises Clínicas.

HERIBERTO BRITO DE OLIVEIRA
           
Avenida Brasil, nº 27 – Vila Pinto - Varginha/MG

(35) 3443-5507

(35) 3222-1424 
(35) 3212-7267

Clínica Médica
Geriatria

ANA CLAUDIA DE ANDRADE Avenida Maria de Rezende Braga, nº 75 – Vila Verde - Varginha/MG                                   (35) 3212-7689

ESPECIALIDADE      CREDENCIADO                 ENDEREÇO                      TELEFONE

ESPECIALIDADE      CREDENCIADO                 ENDEREÇO                      TELEFONE

ESPECIALIDADE      CREDENCIADO                 ENDEREÇO                      TELEFONE

VARGINHA – MG

CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM SYRIUS

Rua Barão do Rio Branco, nº 252 – Centro - Jacutinga/ MG

NOVOS CREDENCIADOS

DESCREDENCIAMENTO
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JACUTINGA - MG

CENTRO DE CARDIOLOGIA
DE TRÊS CORAÇÕES LTDA ME 
CARDIOMINAS

(12) 3629-7077

(35) 3231-2150

Clínica Médica - Geriatria CLÍNICA GERIÁTRICA ALVARENGA Rua Silva Jardim, nº 456 – Jardim das Nações - Taubaté/SP

Cardiologia – Exames:  
Eletrocardiograma, 
Ecocardiograma, Holter,
MAPA, Teste Ergométrico.

Rua Lacilo Caselato, nº 447 – Alto Pero - Três Corações/MG

TRÊS CORAÇÕES - MG

TAUBATÉ - SP

(35) 3295-2407
Clínica Médica – 
Ginecologia/Obstetrícia JOSÉ CLAUDIO NERY Rua Major Feliciano, nº 549 – Centro - Machado/MG

MACHADO - MG

ESPECIALIDADE      CREDENCIADO                 ENDEREÇO                      TELEFONE

ESPECIALIDADE      CREDENCIADO                 ENDEREÇO                      TELEFONE

C.E.O.T CENTRO ESPECIALIZADO
DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
S/S LTDA

(11) 3549-0000
(11) 3284-5057

Ortopedia e 
Traumatologia

Rua Maestro Cardim, nº 1.191 – 12º Andar Conj. 121 / 122 – Paraíso
São Paulo/SP

SÃO PAULO - SP

ESPECIALIDADE      CREDENCIADO                 ENDEREÇO                      TELEFONE

ESPECIALIDADE      DESCREDENCIADO                 ENDEREÇO                      TELEFONE

 Incidentes, acidentes e fatalidades não esco-
lhem pessoas, hora ou lugar para acontecer. Foi assim 
na vida de Maria Odila de Campos Moraes, 54, mãe de 
Maria Eugênia de Campos Moraes, 14, que em novem-
bro de 1999 se afogou na piscina de casa, em Taubaté, 
quando tinha apenas dois anos de idade.  A corrida da 
família em procurar recurso médico foi decisiva para 
salvar a vida da criança, porém, a falta de oxigena-
ção no cérebro provocou danos irreversíveis na 
menina: perda da fala, locomoção e parcial da visão.
 Segundo Odila, se a filha não tivesse plano de 
saúde, provavelmente, não teria chances de ser tratada 
da maneira e com a qualidade com que foi ao longo 
desses anos. O tratamento contínuo trouxe melhor qua-
lidade de vida à  Eugênia , apesar da dependência dos 

A ajuda no momento certo

pais para suas  necessidades básicas diárias. 
 Aos 12 anos fez uma cirurgia na coluna, realiza-
do na AACD em SP. “A cirurgia foi necessária para 
corrigir um entortamento de sua coluna, para que 
pudesse ter maior controle na região”, lembra a mãe 
dizendo que “por ser um procedimento de alto custo, 
jamais teria sido realizado se não tivéssemos o plano de 
saúde do S.P.A.”
 Darci de Moraes, 61, pai de Eugênia, é funcioná-
rio da Cooperativa Comevapi, associada do S.P.A. – 
Saúde. E dá seu depoimento: “Sou extremamente 
grato ao plano desde o início, por ter bons 
médicos,bons hospitais e nos ter permitido oferecer 
o que há de melhor à nossa filha”.
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rica em possibilidades, desde passar por todos esses 
processos com esperança até mesmo entender o aprendi-
zado que ele traz, a oportunidade de reflexão acerca de 
novas formas de viver a vida a partir da cura”.

Desde sua criação em 1991 até hoje, o grupo já realizou 
mais de 900 mil visitas . São jovens palhaços profissionais 
formados pela própria escola da ONG. Reconhecida por seu 
profissionalismo e atuação inovadora, o grupo Doutores da 
Alegria articula uma rede de iniciativas semelhantes em todo 
país, com mais de 630 grupos de palhaços. A ONG é man-
tida por doações de pessoas e empresas, e  possui a certifi-
cação de utilidade pública nas esferas federal, estadual e 
municipal. Recebeu o Prêmio Criança da Fundação Abrinq 
pelos Direitos da Criança, foi incluída três vezes na lista das 
100 melhores práticas globais da divisão Habitat da Organi-
zação das Nações Unidas. Recebeu ainda o Prêmio Cultura 
e Saúde, em 2009 e 2010 pelo Programa Cultura Viva, inicia-
tiva conjunta dos Ministérios da Cultura e Saúde. 

VIVA BEM

Quem nunca ouviu falar do grupo Doutores da Alegria? 
Em programas da TV, revistas ou mesmo em diferentes 
hospitais aqueles jovens levam entusiasmo espalhando 
sorrisos aos pacientes internados, principalmente as crian-
ças. 

Trata-se de uma organização da sociedade civil sem 
fins lucrativos que atua não apenas junto às crianças hospi-
talizadas, mas também com seus pais e profissionais da 
saúde. A essência do trabalho é a utilização no hospital da 
paródia do palhaço que brinca de ser médico, tendo como 
referência a alegria e o lado saudável dos pacientes e 
colaborando para a transformação do ambiente onde se 
inserem.

Para o fundador da ONG, Wellington Nogueira, “uma 
criança mais alegre e animada colabora mais e responde 
melhor ao tratamento”. A filosofia é a de que o bom humor 
ajuda o paciente a se relacionar com o tratamento, os 
profissionais e os desafios da doença de uma maneira mais 

Alegria. Remédio fundamental na cura 


