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O

Bons exemplos 
vêm de casa

Saúde precisa de atenção desde a infância. O  
grande número de crianças e adolescentes obe-
sos vem preocupando os  médicos.  

Mococa e São Carlos
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Conheça as farmácias credenciadas e economize na 
hora de comprar remédios. 
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Autorizações de 
procedimentos

Denilson Luciano, Gerente 
Técnico Operacional e Cristiane 
Xisto, Analista de Credenciamen-
to do S.P.A. Saúde dão as dicas  
para credenciados e usuários.
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ENTRE NÓS

NOSSA HISTÓRIA
CAPÍTULO  5 – CONTINUAÇÃO

Em 14 de janeiro de 1994, já na nova sede, à rua 21 de abril nº 111, no Brás, 

em São Paulo, sob a presidência do Dr. Francisco Pereira Lopes, reuniu-se a 

Diretoria do S.P.A. quando foram apresentados os ofícios nº 3004/93 e 062/94 

do Departamento Jurídico da CCL (Cooperativa Central) os quais indicavam as 

providências a serem adotadas pelo S.P.A e, neste sentido, foram apresentados 

o Livro de Registro de Empregados e de Inspeção de Trabalho e Previdência 

Social , Registro de Notas Fiscais e Serviços Prestados, de recebimento de Im-

pressos Fiscais, de Termo de Ocorrência junto à Prefeitura Municipal de São 

Paulo, e as providências para requerimento de Alvará de Funcionamento. Tam-

bém foi apresentado pela Empresa de Auditoria as novas Adesões contratadas 

pelas Cooperativas Associadas: São Carlos 414, Boa Esperança 343, Mococa 

146, Bragança Paulista 97, Carmo do Rio Claro 66, Machado 32 e Jacutinga 

12, no total de 1.110 adesões. Também foi solicitado para a Sra. Edite Estevão 

apresentação de proposta sobre atendimento que exige a colocação de órtese 

e prótese, não cobertas pelo plano de saúde.

Em 27 de janeiro de 1994, reuniu-se a Diretoria sob a presidência do Dr. 

Francisco Pereira Lopes, quando foi apresentada a proposta de credencia-

mento com o Hospital Samaritano de São Paulo. Foi também colocado em 

discussão a admissão de associadas com planos de saúde com carência 

cumprida em outros planos contratados, tendo sido aprovado em relação à 

Cooperativa de Machado, o recebimento de tais adesões a partir de 15 de 

Foi discutido também que o pagamento de recursos credenciados será sem-

pre nos dias 15, 30 ou 31 de cada mês.

Em 17 de fevereiro de 1994, em reunião de Diretoria foi informado através 

de recolhimento do Imposto sobre Serviços - ISS, não havendo possibilidade de 

providenciasse a apresentação do Balanço de 1993, para parecer do Conselho 

Fiscal, para ser levado à AGO – Assembleia Geral Ordinária, e a elaboração dos 

balancetes mensais para o exercício de 1994. Também se discutiu a necessidade 

de realização de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre ingresso 

de novas associadas e a forma de integralização de capital. Foi também aprecia-

Federal de Medicina no sentido da obrigatoriedade da inscrição do S.P.A. no 

Conselho Regional de Medicina e no Serviço de Vigilância Sanitária. Também foi 

informado que o S.P.A. está isento do pagamento de COFINS, do recolhimento 

Em 24 de fevereiro de 1994, em reunião de Diretoria levantou-se dúvidas 

sobre o recolhimento do ISS e que a matéria seria melhor discutida junto ao 

Departamento Jurídico. Em seguida, o Sr. Carlos Fernando Lima Dias tomou 
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a palavra para relatar que analisando o Estatuto Social e as características do 

S.P.A, concluiu que a declaração a ser fornecida pelo S.P.A às Cooperativas Man-

tenedoras dos valores pagos em 1993, como integralização do capital inicial 

do S.P.A, não pode ser considerada como participação em outras empresas, 

ainda que a CCL - Cooperativa Central de Laticínios do Estado de São Paulo, já 

entregou a cada Cooperativa Fundadora um relatório no qual consta os valores 

correspondentes aos pagamentos por elas efetuados.

Em 14 de março de 1994, em reunião da Diretoria foram discutidos os se-

guintes assuntos: emissão de recibo anual dos valores pagos a serem emitidos 

o CPF de cada um. Os pedidos de reembolsos deverão ser encaminhados dire-

tamente à Diretoria do S.P. A., e as propostas de adesão para a Assistants que, 

após registradas no sistema de processamentos de dados, serão encaminha-

escritório do S.P. A. para análise e registros.

Em 17 de março de 1994, realizou- se a Assembleia Geral Extraordinária, 

na sede social da Cooperativa Central de Laticínios do Estado de São Paulo 

– CCL, sob a presidência do Dr. Francisco Pereira Lopes. Presentes os Direto-

a da Reforma do Estatuto Social, que foi totalmente aprovado pelas associa-

das presentes. Logo em seguida, de acordo com o Edital de Convocação, foi 

instalada a Assembleia Geral Ordinária, 1°)- Prestação de contas da Diretoria, 

compreendendo Relatório de Gestão, Balanço e Demonstração das Contas e 

Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 1993; 2º) – Aprovação da 

Estrutura Organizacional; 3º) – Fixar as atribuições dos membros da Diretoria; 

4º) – Eleição do Conselho Fiscal . Na Estrutura Organizacional, atribuiu-se ao 

Diretor Sr. Carlos Fernando Lima Dias as funções de Diretor Administrativo e 

Financeiro, Secretaria, Contabilidade e Informática e ao Diretor Sr. Reginaldo 

Balbino Pereira de Diretor de Desenvolvimento e Controle, a ele subordinado a 

Superintendência e a Controladoria , e ao Sr. Presidente Dr. Francisco Pereira 

Lopes todas as coordenações, representações, contratações de órgãos técnicos 

e administrativos, aceitar doações, dotações, reuniões e legados e relaciona-

mentos com as mantenedoras. Foram eleitos para ocupar cargo efetivo no Con-

selho Fiscal os Srs. Carlos Henrique Moreira de Carvalho, Nelson Monteclaro 

Bitencourt e Rander Maia e para suplentes os Srs. Francisco Pereira Landi, Luiz 

Gonzaga Xavier e Paulo Lopes de Oliveira. Encerrados os assuntos constantes 

da pauta, os representantes das cooperativas de Boa Esperança e Jacutinga so-

licitaram a consignação em ata de um elogio ao desempenho da Diretoria e uma 

menção especial à Sra. Edite Estevão pelos trabalhos desenvolvidos em prol 

do Sistema Paulista de Assistência. Participaram: Cooperativa de Laticínios de 

Lorena e Piquete (Nelson Monteclaro Bitencourt); Cooperativa Agro Pecuária de 

Boa Esperança (Rander Maia); Cooperativa de Laticínios de Bragança Paulista 

(Teodoro Quicilini Neto) ; Cooperativa Agraria de Machado (Luiz Gonzaga Xavi-

er); Cooperativa Agro Pecuária de Jacutinga (Hildo Grassi); Cooperativa Agrícola 

do Alto do Rio Grande (Olímpio Ferreira de Andrade); Cooperativa Agro Pecuária 

de Santa Rita do Sapucaí (Carlos Henrique Moreira Carvalho) e Cooperativa Agro 

Pecuária de Carmo do Rio Claro (Adolfo José de Carvalho). 

Resumo das atas relatadas por Hildo Grassi, Superintendente Operacional.
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associadas, bimestralmente, de forma gratuita .

S.P.A. Saúde - Sistema de Promoção Assistêncial

Rua Maestro Gardim, 1.191 - 8º  Andar - P araíso -  SP

Fone: (11) 3146.313 1

site: www.spasaude.org.br

e-mail: spa@spasaude.org.br

Conselho Diretor: Dr. João Emygdio Gonçalves (Presidente), 

Clésio V ilela Reis, Noé Francisco R odrigues, Luiz Fernando 

Ribeiro, J osé Francisco R odrigues Gomes, P aulo Augusto  
Galvão Lucchesi e Osvaldo Henrique P aiva Ribeiro.  
Conselho F iscal: P residente Oswaldo de P aiva P into F ilho,  
Ralph de Castro Junqueira e Oswaldo Netto Junior .

Superintendência: Reginaldo Balbino Pereira e Hildo Grassi .

Conselho Editorial: Elaine Teixeira; Cristina Pinto;  

Cristiane Xisto, Ricardo Garcia, Ester Pereira e Wilson  
Grassi.

Jornalista responsável: Ana Souza, Mtb12.815 .

Diagramação: Daiane Ribeiro

Tiragem: 10.000 exemplares
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NOTÍCIAS DAS ASSOCIADAS 

“Ele veio para atender o produtor rural num mo-
mento muito bom. Chegou junto com a evolução 

S.P.A. Saúde para Eunizio Malagutti, presidente do 
Sindicato Rural de São Carlos, homenageado como 
emérito 2010 na cidade, pela dedicação de 57 anos 
de trabalhos voltados à valorização do homem do 
campo.

De origem humilde, ele responde pela Presidên-
cia do sindicato há 10 anos e participou da inauguração 
da sede própria da instituição em 2004. Hoje, são 600 
associados e desses, 143 são titulares do S.P.A. 
Saúde, que, somadas aos familiares e dependentes, 

“Entre os objetivos do nosso sindicato, um de-
les é divulgar as vantagens oferecidas pelos nossos 
planos de saúde. Mas nossos produtores ou arren-

diminuição de renda de suas famílias, motivo que 
fez com que alguns se desvinculassem do S.P.A. 
Saúde”, diz Malagutti, ressaltando que “o preço do 
plano é justo. Nós sabemos que é preciso garantir 
os custos, e seguir as normas previstas na lei”.

Ele e sua família utilizam os recursos credencia-
dos e as farmácias que oferecem descontos nos 

Malagutti: 57 anos na defesa do produtor

Maricondi: modernidade à 

Credenciado no plano do S.P.A. Saúde, o laboratório Maricondi, com sede no 
centro da cidade de São Carlos, tem mais de 68 anos de existência. Além da sede, 
também possui postos de atendimento na Casa de Saúde e na Vila Prado.

de um pequeno laboratório a um dos maiores centros de análises clínicas da 
região. O gestor técnico do laboratório, Dr. Alessandro Roberto Marini Rosa, 
destacou a importância de ali

para um atendimento seguro aos clientes. Ali é realizado toda a gama de exames 
laboratoriais em todas as áreas de análises clínicas. 

Carlos e o telefone para agendamento de exames é (16) 2107-0123.

preços de medicamentos para associados do S.P.A. Saúde. 
Segundo Malagutti, a única forma de amenizar o problema dos 
produtores rurais com menor renda será o lançamento de um 
plano regional.

Elogiou a iniciativa das visitas que tem sido feitas às cooperativas, 

ceu, em nome do sindicato e produtores da região, a homena-
gem levada pelos representantes do S.P.A. Saúde à família do 
Dr.Francisco Pereira Lopes, que ele se encarregou de entregar 
pessoalmente.
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Eunizio Malagutti, presidente do Sindicato Rural de São Carlos 

Dr. Alessandro Roberto Marini Rosa 

Malagutti: 57 anos na defesa do produtor
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NOTÍCIAS DAS ASSOCIADAS

Mococa: Investindo na divulgação do plano
coca, está à frente da Cooperativa de Leite da cidade há oito anos. 
Também responde pela presidência do Sindicato Patronal Rural da 
cidade e defende maior divulgação do plano S.P.A. Saúde na região.

Com 1.387 associados, só estão associados ao S.P.A. Saúde, 51 

“além da falta de divulgação do plano há outro problema que tem 
afastado o interesse do produtor rural pelo plano: o custo”.  Wagner 
está sempre presente nas assembleias do S.P.A. Saúde e sabe que 

que o produtor rural perdeu muito do seu poder aquisitivo ao lon-
go desses anos. Não tenho dúvida que muitos gostariam de contar 
com essa segurança. O que pode resolver em parte esse problema 
é oferecer à categoria um plano de saúde local, com credenciados 
da cidade e com menor custo”.

Na cooperativa e em eventos da cidade, Wagner que é bastan-
te conhecido pelos moradores de Mococa, tem conversado com 
produtores sobre a importância de ingressarem no S.P.A. Saúde. 
“Tivemos casos de associados e familiares com problemas sérios 
de saúde e que muitas vezes precisaram vender parte de seus bens 
para pagar os altos custos de uma internação, cirurgia ou tratamento 
mais complexo de saúde. Se estivessem no S.P.A., sem dúvida esse 
problema não teria atrapalhado tanto suas vidas”. relatou Wagner.

‘Uma das iniciativas tomadas pela Administração do plano frente 
à avaliação de Wagner foi o encaminhamento de folders do plano 
que serão encartados na próxima edição do jornal da Cooperativa. 

Em Mococa, a Santa Casa é referência regional
A limpeza, organização e preservação da arquitetura do edifício com mais de 100 

anos aliados a um corpo clínico de excelente qualidade, fazem da Santa Casa de 
Misericórdia de Mococa uma referência regional, com atendimento em todas as espe-
cialidades médicas.  Maria Edna Gomes Maziero é a atual provedora da instituição. 

Mococa e outros municípios. A maioria é paciente do SUS e os demais, de convênios 
médicos, como o S.P.A. Saúde, considerado pela provedora como uma parceria de 

por conta da carteirinha do plano, que ainda não é magnético, não permite leitura 
rápida”.

Ali também são realizadas cirurgias ortopédicas de média complexidade e o Hos-
pital possui um moderno e bem equipado Centro Cirúrgico, onde são realizadas, em 
média, 330 cirurgias/mês. A Santa Casa conta ainda com uma UTI adulto, de 10 leitos.

zamos o plano há muitos anos. Sempre que precisamos fomos bem atendidos”.  Para ela, 
saúde é coisa séria e que precisa ser vista com respeito ao ser humano. À frente do hospital, 
ela segue buscando melhorias constantes para oferecer cada vez mais serviços de quali-
dade à população.

amigos e familiares orientando-os a procurar a cooperativa ou 
o sindicato e buscar informações sobre a segurança, quali-

crativos.”
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 Além disso Wagner dá um outro importante recado:
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CREDENCIADOS (Recorte, guarde e avise a família)

cações que podem chegar até 60%.  Basta procurar uma das 

cação do plano junto com a receita. Os descontos são ofereci-
dos pelo S.P.A. Saúde em parceria com o convênio da Orizon.  
Nesta página estão as farmácias conveniadas em Mococa e 

Faça economia comprando seus remédios 
nas farmácias conveniadas

São Carlos, as duas últimas ci-
dades visitadas pela redação. 

A relação das farmácias 
conveniadas nas demais ci-
dades você encontra no site 
www.spasaude.org.br

Rede de Farmácias conveniadas em Mococa 

Rede de Farmácias conveniadas em São Carlos
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PREVENÇÃO

Os bons exemplos
 vêm de casa

Houve um tempo, onde criança gordinha era sinônimo de 
criança saudável. Esse conceito tem mudado radicalmente 
nos últimos anos e as estatísticas em vários países, incluindo 
o Brasil, são cada vez mais preocupantes.

Uma das linhas de atuação do S.P.A. Saúde é atuar forte-
mente na prevenção de doenças e promoção de saúde de todos 

cia. O alerta é para os pais de crianças e adolescentes diante de 

médica: hoje, aproximadamente 15% das crianças brasileiras 
apresentam problemas de obesidade. Mais: a porcentagem de 
jovens com sobrepeso ou obesos no Brasil cresce 0,5% ao ano.

Obesidade é uma doença ocasionada por um desequilíbrio 
entre as calorias consumidas sob a forma de alimentos e as que 
são gastas pelo indivíduo para o funcionamento do organismo, 
fazendo com que o excesso se acumule em forma de gordura. 
Por ser uma doença crônica, a obesidade pode trazer inúmeros 
prejuízos como diabetes tipo 2, hipertensão e outras compli-
cações mais graves.  Uma criança obesa pode ter agravamento 
de quadros de asma e outras doenças respiratórias, dores ar-
ticulares, inadequação à atividade física, desajustes psicológi-
cos, depressão e até isolamento.

 A família precisa colaborar 
Pediatras e endocrinologistas lembram a importância do 

envolvimento da família no sucesso da alimentação de toda 
criança. Para tentar combater a obesidade infantil é importante 
que toda a família promova mudanças de hábitos, revendo seus 

cardápios diários e buscando oferecer uma alimentação adequa-
da.  Guloseimas como balas, chicletes, chocolates, refrigerantes 
e salgadinhos não devem ser evitados, mas diminuídos e ingeri-
dos em momentos especiais e pré-estabelecidos pelos pais. 
Vale ainda lembrar que o excesso de açúcar contido em doces, 
chocolates e outras guloseimas também podem afetar a quali-
dade da dentição das crianças.

coxinhas e salgadinhos, por frutas e sucos naturais. Também é 
fundamental determinar horários para as crianças se alimenta-
rem, totalizando cinco ou seis refeições por dia.

Os bons exemplosOs bons exemplos
 vêm de casa vêm de casa

Houve um tempo, onde criança gordinha era sinônimo de Houve um tempo, onde criança gordinha era sinônimo de 
criança saudável. Esse conceito tem mudado radicalmente criança saudável. Esse conceito tem mudado radicalmente 
nos últimos anos e as estatísticas em vários países, incluindo nos últimos anos e as estatísticas em vários países, incluindo 
o Brasil, são cada vez mais preocupantes.o Brasil, são cada vez mais preocupantes.
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Atividade física é fundamental

alimentar e excessiva ingestão de alimentos ricos em gorduras 
são algumas das principais causas da obesidade infantil. 

Males emocionais

adolescentes obesos podem apresentar falta de autoestima e são 

vítimas de comentários maldosos e brincadeiras de mau gosto. 

e sentem-se humilhados na hora de comprá-las, principalmente 
quando nas lojas falam que não trabalham com números grandes. 

ATENÇÃO:

INFORMATIVO SAÚDE RURAL 7
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DEPOIMENTOS

De jornalista à produtora
Marília Pereira Lima Pucciarelli, 59 anos, vem de uma família 

ligada à história do S.P.A. Saúde. Acompanhou o envolvimento de 
seu pai, José Pereira Lima Neto no projeto de criação de um plano 
de saúde para os produtores rurais que culminou no que hoje é o 
S.P.A Saúde.

Depois de ter-se formado em jornalismo e atuado em veículos 
de comunicação em São Paulo, Marília casou-se e voltou para sua 
cidade natal, trocando as notícias da cidade grande pelo trabalho 

 Em 2001 Marília descobriu ser portadora de um câncer de 
mama. “Ter a segurança do nosso plano foi fundamental. Cada 
sessão de quimioterapia que realizei em hospital de Ribeirão Pre-
to, tinha um custo próximo, naquela época, a R$ 8.000,00. Preci-

Hospital do Câncer em São Paulo. Em nenhuma ocasião precisei 
dar cheque caução que na época pediam para outros planos. Fui 
muito bem assistida em todas as situações”.

Marília hoje tem boa qualidade de vida e, na visita à cidade 
percebe-se que é muito querida.  Sempre tem alguém parando 
para cumprimentá-la. E faz questão de divulgar que o melhor in-
vestimento que se pode fazer é mesmo na saúde:” O S.P.A. é um 
plano muito bom e tem um preço justo se comparado aos pratica-
dos no mercado”.

sessão de quimioterapia que realizei em hospital de Ribeirão Pre-
to, tinha um custo próximo, naquela época, a R$ 8.000,00. Preci-

Hospital do Câncer em São Paulo. Em nenhuma ocasião precisei 
dar cheque caução que na época pediam para outros planos. Fui 

Marília hoje tem boa qualidade de vida e, na visita à cidade 
percebe-se que é muito querida.  Sempre tem alguém parando 
para cumprimentá-la. E faz questão de divulgar que o melhor in-
vestimento que se pode fazer é mesmo na saúde:” O S.P.A. é um 
plano muito bom e tem um preço justo se comparado aos pratica-

No plano, as melhores vantagens
Ele é conhecido como garoto propaganda do S.P.A. Saúde em 

São Carlos, por divulgar as vantagens e seguranças oferecidas 
no plano aos amigos e produtores de São Carlos. Conversando 
com ele percebe-se que tem motivos de sobra para isso.  Aos 81 
anos, José Rodrigues Martes, hoje aposentado era agregado de 

nosso é muito melhor sob todos os aspectos, sem contar que os 

usa muitos credenciados da capital. Lá ele fez a cirurgia de prósta-
ta no Hospital São José, mesmo lugar onde foi atendida sua espo-
sa que teve câncer de colo uterino. Acompanhamento e consultas 
de rotina o casal utiliza os recursos credenciados em São Carlos, 
onde residem.

Ele faz questão de manter hábitos saudáveis, caminha dia-
riamente e joga bocha com seus colegas. “Com todos eu faço 
questão de falar da qualidade de atendimento que recebemos 
e alertar sobre a necessidade de  contar com um plano como o 
nosso. Além do preço ser bem menor que os que são vendidos, 
nenhum oferece vantagens iguais aos do S.P.A.”.
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Marília Pereira Lima Pucciarelli

José Rodrigues Martes
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FIQUE POR DENTRO

Imposto de Renda

Termina no próximo dia 30 de abril o prazo de entrega da 
Declaração de Imposto de Renda – Pessoa Física, referente 
ao exercício de 2013, para quem teve renda superior a R$ 
25.661,70, no último ano. 

Lembramos que o S.P.A. Saúde enviou o Informe de I.R. às 
Associadas (Cooperativas, sindicatos e associações) no último 

podem deduzir em suas declarações. 
Se, por algum motivo, você não recebeu o seu, poderá gerar 

e imprimir uma segunda via, pelo portal www.spasaude.org.br, 

necessário realizar o cadastro nessa ferramenta. Em caso de 

para realizar o cadastro e a consulta ao Informe. O telefone do 
SABe é  (11) 3473-1617 (Horário comercial).

A representante do S.P.A Saúde na Associada também tem 
a opção de imprimir a 2ª via pela extranet.

Mau atendimento a pacientes? 

Esse é o nome do projeto lançado pela AMB – Associação Médi-
ca Brasileira  e sociedade de especialidades que criaram um site 
exclusivo para receber denúncias sobre falhas de atendimento em 
unidades do SUS ou em instituições particulares, ligadas ou não a 
planos de saúde como o do S.P.A. Saúde.

Quem se sentir prejudicado por situações de mau atendimen-
to, pode enviar fotos, vídeos ou informações sobre problemas en-
contrados para o site  http://www.caixapretadasaude.org.br 

 Nesse site, os  interessados indicam o Estado, a cidade e 
a unidade de saúde onde o problema foi encontrado. Não será 

uma equipe. Somente depois poderão ser consultadas no por-
tal. “Todos terão acesso. Queremos dar transparência, mas com 
compromisso com a verdade. Vamos ter um contato direto com o 
Ministério Público”, informou.

dos problemas, e os gestores do atendimento denunciado, tam-
bém poderão prestar informações caso os problemas já tenham 
sido corrigidos.

Marília Pereira Lima Pucciarelli
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POR DENTRO DO SEU PLANO 

Autorizações: Prestadores devem utilizar o Portal 
É mais rápido e evita deslocamentos

O S.P.A. Saúde disponibiliza aos seus presta-
dores credenciados uma ferramenta web, no 
Portal TISS em www.portalspatiss.org.br. Nela, o 
credenciado consegue realizar autorizações en-
tre outras facilidades.

Pelo Portal é possível autorizar, de forma au-
tomática, cerca de 1.000 procedimentos como 
consultas, exames, procedimentos, entre outros. 
Consegue inclusive, autorizações para pequenas 
cirurgias ambulatoriais.

deslocamentos desnecessários.
 
Para permitir essa agilidade ao prestador e 

paciente, é fundamental que o recurso creden-
ciado pelo S.P.A. Saúde utilize a ferramenta.

Treinamento
Se o prestador precisar de mais informações ou de treinamen-

to para seus colaboradores, pode entrar em contato com o S.P.A. 
Saúde pelo telefone (11) 3146-3131 com Sra. Daniela da Mata.

Saiba como obter 
autorizações de procedimentos

Denilson e Cristiane lembram que o S.P.A. Saúde dis-
ponibiliza aos seus participantes opções para obter solici-
tação de autorização. São elas: 

autorizador);

do pedido médico digitalizado, imagem (foto) ou fax,  para  
autorizacao@spasaude.org.br ou fax (11) 4081-8691, e

vínculo com o plano de saúde.

Denilson Luciano, Gerente técnico operacional e Cristiane Xisto Analista de 
credenciamento do S.P.A. Saúde
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CREDENCIADOS (Recorte, guarde e avise a família)

EXPERIMENTE

Uma receita diferente

INGREDIENTES
2 xícaras de chá de banana madura com casca picada 
água
2 xícaras de chá 
2 xícaras de chá de beterraba picada 
Uma  xícara e meia  de chá de açúcar orgânico 

  
MODO DE PREPARO

Depois de bem misturado, coloque  em uma panela, acres-
cente  o açúcar  mascavo e leve  ao fogo para apurar até o 
ponto de geléia.
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POR DENTRO DO SEU PLANO 

SABe :  Apoio rápido e ágil 

O S.P.A. Saúde disponibiliza a todos seus 

agilizar o atendimento e acesso aos serviços 
oferecidos. Trata-se do  SABe – Serviço de 
Assistência ao Beneficiário. 

Você pode falar com o  SABe sempre que pre-
cisar. Quando  não conseguir ou tiver dúvidas para 
alguma especialidade médica credenciada, para 
esclarecer suas  dúvidas sobre o funcionamento 
dos planos, e até mesmo quando tentar agendar 
procedimentos médicos como consultas e exames 
e não conseguir.

Outros ganhos que o SABe traz para o 
S.P.A. Saúde é o  controle da qualidade do 
atendimento realizado, diminuição de falta em 
consultas ou exames, entre outros.

Como se comunicar com o SABe
Atualmente são oferecidos diferentes canais para o aten-

for melhor para você e quando precisar é só chamar, escre-
ver ou ir até lá.

FALE CONOSCO
Pela Internet : sabe@spasaude.org.br
E-mail:  faleconosco@spasaude.org.br

POR TELEFONE: 
Ligar para (11) 3473-1617 (Horário comercial)

PESSOALMENTE 
O atendimento presencial é feito de segunda 
a sexta-feira, das 8h00 às 17h00, na sede do 
S.P.A. Saúde, na Rua Maestro Cardim,1.191, 
8º andar – Paraíso – São Paulo.

representantes do S.P.A. Saúde nas coopera-
tivas e sindicatos de sua cidade.
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Cristina Pinto coordena o SABe do nosso plano.


