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“Cuidem de
 suas saúdes”

O recado é de Sérgio Reis, ícone da música sertaneja 
brasileira, aos beneficiários do S.P.A. Saúde. Pág. 8

A vitória dos 70 anos
 da Coopama 

A Cooperativa  figura entre as 10 melhores gestões de cooperativas 
do Brasil e é a número um no ramo do agronegócio. Pág.5

Cooperbatata  é nossa 
nova filiada 

Os produtores rurais filiados à Cooperativa já podem se inscrever 
em nossos planos.Pág.3

O presidente Dr. João João Emygdio Gonçalves (ao centro), e os diretores Fernando 
Caixeta Vieira e Sandro da Silva Oliveira.
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Em 12 de abril de 1995, em reunião de Diretoria presidida pelo 
Dr. Francisco Pereira Lopes, o diretor Sr. Reginaldo Balbino Pereira, 
solicitou que fosse implementada uma taxa de 1,5%, sobre o fatu-
ramento de cada associada, que retornada, serviria para cobrir os 
custos operacionais locais, como por exemplo, os funcionários que 
executam os serviços do S.P.A. Foi aprovado pelos demais diretores 
e comunicado às associadas. 

Em 31 de maio de 1995, em reunião de Diretoria, o diretor Sr. 
Carlos Fernando Lima Dias propôs o agendamento da primeira reu-
nião do Conselho Fiscal, marcada para o dia 29 de junho de 1995 
às 9:00 hs. Foi também decidido o pagamento quinzenal de um vale 
refeição por dia útil, a cada funcionário, no valor de R$ 4,80 (quatro 
reais e oitenta centavos).

Em 28 de junho de 1995, o Sr. presidente Dr. Francisco Pereira 
Lopes propôs de acordo com recomendações da Assistants (em-
presa de assessoria), considerando os aumentos dos custos verifi-
cados desde o início do Plano Real, um reajuste da mensalidade e 
demais taxas do plano de Assistência, em 26,32% a partir do dia 1º 
de julho deste.

Em 29 de junho de 1995, em reunião do Conselho Fiscal, os 
membros Srs. Nelson Monte Claro Bittencourt, Rander Maia e Fran-
cisco Pereira Landi, coordenado pelo Sr. Rander Maia e secretariado 
pelo Sr. Nelson Mote Claro Bittencourt, que informou que o Sr. Fran-
cisco Pereira Landi, passou a ocupar o cargo do Sr. Carlos Henrique 
Moreira Carvalho que pedira demissão. Pediu à assessora do S.P.A., 
Sra. Edite Estevão que fizesse um relato das atividades da entida-
de, que solicitou ao contador responsável Sr. Carlos para analisar 
os balancetes. Verificou-se também o livro de reunião da Diretoria 
constatando que a mesma vinha se reunindo regularmente confor-
me determina o Estatuto Social.

Em 14 de julho de 1995, em reunião de Diretoria tratou-se da 
necessidade de um novo contato com a Cooperativa Central de 
Laticínios do Estado de São Paulo para saber da possibilidade do 
ingresso da mesma no S.P.A. Saúde, pois a falta de beneficiários 
residentes em São Paulo dificultava muito a extensão e manutenção 
dos recursos credenciados, mencionando uma reunião do S.P.A. 
com aquela Diretoria. Foi entregue à Diretoria proposta para desen-
volvimento de um sistema para computadores para emissão de che-

ques, controle bancário e relatórios afins, feita pela Seicon S/C Ltda, 
cujo preço é de R$ 150,00(cento e cinquenta reais).

Em 15 agosto de 1995, em reunião de Diretoria foi assinado o 
contrato com o Hospital São Francisco de Coopanest (Cooperativa 
de Anestesiologistas). Foi sugerido pelo diretor Reginaldo Balbino 
Pereira, que as propostas de adesão, movimentação mensalidade 
e inscrições fossem controladas em São Paulo, o Presidente Dr. 
Francisco Pereira Lopes alegou que as mensalidades e finanças são 
grandes e complexas e propôs que continuassem em São Carlos, 
todas as movimentações, alegando que as funcionárias no escritório 
de São Paulo já estavam sobrecarregadas.

Em 31 de outubro de 1995, em reunião de Diretoria foi assinado 
contrato para desenvolvimento de software para informatização do 
gerenciamento do Sistema Paulista de Assistência, através da em-
presa da programadora de sistemas Sra. Rosa Da Penha, indicada 
pelo Analista de Sistema Sr. Roberto Crioscuolo. 

Em 28 de março de 1996, em Assembleia Geral Ordinária com o 
comparecimento de 11 (onze) cooperativas associadas, sob a pre-
sidência do Dr. Francisco Pereira Lopes foi apreciada e aprovada as 
contas do exercício anterior, destacando-se a quantidade do quadro 
social que atingiu no final do período 6.225 beneficiários, sendo que 
o número de atendimento assistencial ultrapassou a 42.000. O presi-
dente da Cooperativa de Santa Rita do Sapucaí, Sr. Carlos Henrique 
Moreira de Carvalho indagou a possibilidade da redução das men-
salidades, considerando que o sistema não tem fins lucrativos; o 
presidente responde que embora não perseguindo o lucro o sistema 
necessita de um bom colchão de liquidez para fazer frente às des-
pesas não previstas no orçamento. Em seguida passou para eleição 
do Conselho Fiscal, em chapa única foram eleitos: Sr. Jose Fernan-
do Paiva Nunes, da Cooperativa de Laticínios de Lorena e Piquete, 
Sr. Carlos Henrique Moreira de Carvalho, da Cooperativa de Santa 
Rita do Sapucaí e Sr. Luiz Gonzaga Xavier, da Cooperativa Agrária 
de Machado, para titulares, e dos Associados Srs. Matuzalem Vile-
la Lemos, da Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança, Adolfo 
Jose de Carvalho da Cooperativa Agropecuária de Carmo do Rio 
Claro e Teodoro Quicilini Neto, da Coope-
rativa de Laticínios de Bragança Paulista, 
para suplentes. Nada mais havendo a tra-
tar, o Sr. Presidente encerrou agradecendo 
o Sr. Jose Pereira de Lima Neto que assu-
miu a direção dos trabalhos na prestação 
das contas.

  
Resumos das atas relatadas por Hildo 

Grassi, Superintendente Operacional.

Criada em 1999, por 
um grupo de produto-
res, a Cooperativa dos 
Bataticultores da Re-
gião de Vargem Grande 
do Sul – Cooperbatata, 
conta atualmente com 
280 filiados, numa re-
gião onde o cultivo da 
batata responde por 
80% da produção no 
estado de São Paulo.

Preocupada com 
a colheita e o cuidado 
com a produção de 
seus associados, a Co-

Cooperbatata também veio para o S.P.A. Saúde

A Cooperbatata participará na gestão do S.P.A. Saúde fiscalizando 

a assistência e o controle financeiro na condição de uma das proprie-

tárias da Instituição. A grande vantagem que o S.P.A. Saúde oferece é a 

diluição dos custos assistenciais entre todos os beneficiários inscritos 

o que proporciona a garantia de reajustes inferiores aos praticados por 

qualquer operadora de plano de saúde.   No S.P.A. Saúde você contará 

com a cobertura de todos os procedimentos previstos no rol estabeleci-

do pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar para os produ-

tores rurais associados residentes dentro do Estado de São Paulo e Mi-

nas Gerais. Também receberão a carteirinha da Unimed para utilizarem 

quando estiverem em localidades onde não exista rede de prestadores 

de serviços do S.P.A. Saúde. Ela também poderá ser utilizada em casos 

de urgência e emergência em todo território nacional. 

Juntos na gestão Ambulatório 
Prova de sua preocupação com a qualidade de vida de seus 

cooperados é o ambulatório médico da Cooperbatata, que conta 
com um médico do Trabalho, Dr. Dagoberto Coracini e a enfermeira 
padrão Sheila Beatriz Pereira. Nele, seus funcionários, cooperados, 
funcionários de cooperados e familiares são atendidos gratuitamen-
te, participam de campanhas de prevenção de saúde e recebem 
vacinas em campanhas anuais de Vacinação H1N1 + Sazonal (Gri-
pe). Este ano iniciaram as campanhas de vacinação contra HPV. O 
Ambulatório também passa por um processo de mudanças com a 
implantação de uma Clinica de Vacinas.

*Inscrições abertas
Os produtores rurais filiados à Cooperbatata já podem se inscrever no pla-

no do S.P.A. Saúde. Para isso, basta procurar o ambulatório da Cooperbatata 

e falar com a enfermeira Sheila ou agendar um horário através dos telefones: 

(19) 3641 6563 (19) 98109 8407 (19) 99390 9039. 

ANS - N º 324493

Pedro Cândido Hayashi 

operativa, que tem um quadro de 50 empregados, trouxe agora 
para eles e todos os produtores rurais filiados e seus familiares, 
mais uma importante segurança: o cuidado com a saúde de cada 
um deles. Para isso, firmou convênio com o S.P.A. Saúde, permi-
tindo que, a partir de agora, todos tenham condições de utilizar os 
diferentes recursos médico-hospitalares oferecidos pelo plano.

Pedro Cândido Hayashi, presidente da Cooperativa, recebeu a 
redação de nosso jornal e mostrou-se consciente dos problemas 
vividos no atendimento à saúde da população em todo o país, bem 
como os altos custos cobrados quando se necessita de acompa-
nhamento médico ou hospitalar em instituições particulares.  “Nos 
juntarmos ao S.P.A. Saúde é a oportunidade de levarmos um aten-
dimento diferenciado, de qualidade e não apenas restrito aos re-
cursos locais. Os associados e seus familiares poderão usufruir de 
recursos modernos e confiáveis oferecidos pelo plano no interior e 
na capital de São Paulo e Minas Gerais”.

Sede da Cooperativa em Batatais e suas filiais em Sacramento e Vargem Grande do Sul

associadas, bimestralmente, de forma gratuita.

Fone: (11) 3146.313 1

site: www.spasaude.org.br

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

Clésio V ilela Reis, Noé Francisco Rodrigues, Luiz Fernando 

Ribeiro, José Francisco Rodrigues Gomes, Paulo Augusto  
Galvão Lucchesi e Osvaldo Henrique Paiva Ribeiro.  
Conselho Fiscal:  
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

Rua Maestro Cardim, 1.191 - 8 º Andar - Paraiso - SP

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

Oswaldo de Paiva Pinto Filho (Presidente)
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POR DENTRO DO SEU PLANO

Saúde: custos cada vez mais crescentes

DEPOIMENTOS

Tratamentos de alto custo salvaram sua vida
O superintendente assistencial do S.P. A. Saúde, Reginaldo Balbino 

Pereira acumula o cargo de superintendente da UNIDAS- SP – União 
Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde no Estado de São 
Paulo, função sem remuneração no qual representa mais de 1,3 milhão 
de beneficiários de planos de saúde na modalidade de Autogestão 
para somar esforços com o S.P.A. Saúde nas negociações, busca de 
informações relevantes, atualizações de colaboradores, aquisição de 
materiais em conjunto, troca de experiências no segmento em que está 
inserida o S.P.A. – Saúde. No seu dia a dia de trabalho junto a outras 
autogestões, órgãos governamentais, associações representantes dos 
médicos, hospitais e demais áreas ligadas à saúde, tem observado a 
ininterrupta trajetória de crescimento dos custos.

Preocupado com essa evolução, lembra que desde a edição da Lei 
nº 9.656, de 1998, que 
regulou amplamente 
os planos e seguros 
de saúde, o setor conti-
nua enfrentando muitos 
desafios e incompre-
ensões da sociedade. 
Mais recentemente, “a 
imprensa passou a se 
debruçar sobre um fe-
nômeno que preocupa 
autoridades, autoges-
tões e o segmento: a 
elevação dos custos 
em saúde, problema 
que ameaça a susten-
tabilidade das entida-
des. Medicamentos 
e materiais utilizados 
para atendimento aos 
beneficiários são infla-

cionados por interesses escusos”, diz Reginaldo, acrescentando que 
“todos são aliados à questão dos custos da moderna medicina, que 
impactam sobremaneira os preços dos planos de saúde e compro-
metem parcela cada vez maior do orçamento das entidades”. 

A “inflação médica” há muito tempo já superou a barreira anual de 
dois dígitos. Há projeções, feitas a partir de cálculos da ANS - Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, demonstrando que a necessidade atu-
arial de reposição do poder de compra dos planos chegou, em maio de 
2014, a uma média ponderada de 15%. Isso contra uma inflação geral 
de preços não maior do que 6,5%. “Esse é o tamanho do desafio que 
o segmento assistencial vem enfrentando principalmente as autoges-
tões”, afirma o superintendente lembrando que um dos motivos para o 
aumento das despesas administrativas do setor de saúde suplementar 
são as exigências da ANS. “Outros motivos que também preocupam 
excessivamente, são os processos em que os beneficiários pedem, 
na Justiça, procedimentos em período de carência, tratamentos que 
não constam no Rol de Procedimentos estabelecidos pela Agência. No 
segmento temos observado a elevação dos gastos administrativos em 
até 29% entre 2012 e 2013, face à regulação e exigências da ANS. No 
mesmo período, as despesas assistenciais que representam os gastos 
com tratamentos subiram em 17%”.
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Às vésperas de um novo reajuste nas contribuições do S.P.A. 
Saúde, Reginaldo informa que já estão sendo analisados os núme-
ros e projeções do plano, mas que a Administração, ciente das di-
ficuldades que os produtores rurais enfrentam, corrigirá somente o 
mínimo necessário para manutenção da qualidade e a segurança no 
atendimento aos beneficiários do S.P.A. Saúde.  É sempre importante 
lembrar que o plano é exclusivamente dos produtores rurais e seus 
familiares. Justamente por isso, torna-se cada vez mais importante o 
olhar atento ao cuidado com suas saúdes, prevenindo riscos e do-
enças e procurando promover bons hábitos na manutenção de um 
corpo sempre saudável.

Novo reajuste

Atuação dos representantes nas Cooperativas
Uma nova rotina de trabalho está sendo desenvolvida voltada a 

aprimorar o Programa de Fiscalização e de Qualidade de Informa-
ções Cadastrais e operacionalidade no atendimento aos benefici-
ários nas associadas. Para isso, algumas ações são fundamentais 
e dependem da atuação das representantes do plano no local de 
trabalho. É preciso ficar atento para:

• Qualidade da informação nas declarações de saúde, endere-
ços, CEP, bairro, município residencial, número residência, números 
de telefones e endereços de e-mail,

• Identificação dos beneficiários quanto à categoria para ade-
são nos contratos coletivos por adesão e também nos contratos 
empresariais, e

• Verificar cuidadosamente todos os documentos elaborados 
nas adesões, transferências, mudança de categoria de dependên-
cia, exclusão de qualquer natureza sejam confeccionados com cri-
tério de qualidade. 

É importante lembrar que todos os documentos são de domínio 
da ANS - Agencia Nacional de Saúde Suplementar e não podem 
conter erros, rasuras, assinaturas em locais indevidos, espaços sem 
completar, datas erradas, informações incompletas ou qualquer 
falha.  Quaisquer dessas ações podem refletir em penalidades no 
plano pela agência reguladora ou ocasionar injustiças para com os 
beneficiários na aplicação de carências indevidas, etc. 

Quaisquer dúvidas sobre preenchimento ou ingresso de benefi-
ciários podem ser esclarecidas pelo telefone (11) 3146-3131.

Luiz Fernando Nannetti, conhecido como “Nanao” é um benefi-
ciário que já atravessou sérias dificuldades em sua saúde. Mas é um 
exemplo de otimismo: espalha simpatia e alto astral por onde passa. 
Aos 58 anos, casado e pai de dois filhos, enfrentou um câncer de 
mama há 12 anos. “Naquela época fui para o IPC – Instituto Paulista 
de Cancerologia, que ainda não era credenciado, mas os dirigentes 
do S.P.A. Saúde foram até lá e imediatamente colocaram a institui-
ção como parceira do plano”, lembra Luiz. Acabou sendo operado 
no Hospital Bandeirantes e fez o tratamento de quimioterapia e ra-
dioterapia também em São Paulo.

Curado da doença, um novo susto: um sério desgaste nos dois 
joelhos, o obrigou a colocar próteses. “O custo dessas próteses é 
muito alto e fiz a cirurgia num dos melhores hospitais do país: o Hos-
pital Alemão Osvaldo Cruz, em São Paulo, que faz parte da rede de 
hospitais do plano Gold para atendimento exclusivamente de proce-
dimentos ortopédicos.”

 “Nem faço ideia de quanto tudo isso pode custar ao nosso pla-
no. Hoje faço acompanhamento e pago com carinho e reconheci-
mento o S.P.A. Saúde que me atendeu e atende centenas de tra-
balhadores rurais. O plano, sem dúvida, fez muito mais por mim e 
minha família do que eu posso fazer por ele”, concluiu animado Luiz, 
que passou a curtir e valorizar ainda mais todas as oportunidades da 
vida depois dessas difíceis experiências.

Não dá para ficar sem
“Sou suspeito para falar do nosso plano de saúde. Sem ele, eu 

e minha família teríamos enfrentado situações muito difíceis. Faço 
qualquer corte de economia se for preciso, mas não fico sem essa 
assistência de forma alguma”. É assim que Sidney Alvim Pereira, en-
genheiro agrônomo e conhecido como “Sidinho” na cidade de Ma-
chado define a importância do S.P.A. Saúde para ele e sua família. 

Sua esposa Vera Lúcia teve uma hepatite de difícil diagnóstico e 
precisou de uma cirurgia bastante delicada de fígado. “Ela foi ope-
rada em Belo Horizonte e fez acompanhamento no Hospital das Clí-
nicas naquela cidade. Em todos os recursos foi muito bem atendida, 
sempre com agilidade e atendimento de todos os procedimentos 
necessários”, diz “Sidinho” que não poupa elogios ao plano exclu-
sivo aos produtores rurais. “Aqui em Machado eu sempre converso 
com os colegas produtores sobre a importância de poder contar 
com um plano como esse. Eu não sei como teria resolvido se não 
fosse filiado ao S.P.A. Saúde”.

*
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Reginaldo Balbino Pereira 

Luiz Fernando Nannetti e sua esposa

 Sidney Alvim Pereira
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ASSOCIADASCREDENCIADOS

O desafio é melhorar sempre

Parceiro de qualidade nas 
análises clínicas

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Machado é um 
marco na cidade de Machado e vem, ao longo dos anos, supe-
rando desafios e procurando se modernizar para atender com 
segurança e qualidade os milhares de pacientes que procuram a 
instituição.

Fundada em 1911, é uma instituição filantrópica, com plantão 
de clínica médica 24 horas e oferece as seguintes especialida-
des: Cardiologia, Neurologia, Pediatria, Obstetrícia, Ortopedia e 
cirurgias.  Um grupo de jovens profissionais implantou um atendi-
mento humanizado  e busca adequar a Santa Casa aos padrões 

de um grande hospital. Nessa di-
reção também estão investindo na  
capacitação e qualificação dos co-
laboradores da instituição. Eles se 
revezam no desafio de manter um 
atendimento rápido e de qualida-
de. Entre eles estão o diretor téc-
nico, Dr. Kairon Caprioni Tavares, 
no hospital há três anos, o prove-
dor Wlademir Pimentel Mendes, no 
cargo desde o último mês de abril 
e a gerente administrativa Luciana 
Aparecida Santos.

O hospital conta com 45 leitos 
para pacientes do SUS, particulares 
e de convênios. Prima pela limpeza 

impecável dos setores e todos se juntam no desafio de buscar 
apoio para reestruturar a instituição que, a exemplo das demais 
Santas Casas, procuram investir em mais parceiros e doadores 
financeiros.  Aqui, há o “Espaço Saúde”, meio andar do hospi-
tal totalmente reformado que também atende os beneficiários do 
S.P.A. Saúde e um espaço se destaca no edifício: o apartamento 
totalmente reformado pela Coopama para uso dos pacientes be-
neficiários do plano. 

O hospital atende pacientes de Machado e das cidades vizinhas, 
entre elas Carvalhópolis, Poço Fundo, Campestre e Paraguaçu.

Com 17 anos de experiência à disposição dos moradores de Machado e ci-
dades vizinhas, o Laboratório Salles Luz é certificado por diversas instituições de 
sua área, como pode ser conferido pelos diferentes diplomas de reconhecimento 
de qualidade expostos em sua recepção. Parceira do S.P.A. Saúde é dirigida por 
Diogo Marini de Salles Luz, farmacêutico responsável , filho da terra e que tem um 
respeito especial pelo plano: “O ponto forte do S.P.A. Saúde é a acessibilidade 
na liberação dos procedimentos ou de exames que precisam de autorização. As 
guias são assinadas pelos pacientes no ato da coleta e quando necessitamos de 
autorizações, elas acontecem de forma muito rápida”, afirma Diogo.

No seu laboratório são realizados, diariamente, centenas de exames labora-
toriais de rotina e especializados. “Nós sempre orientamos o beneficiário a utilizar 
a carteirinha do S.P.A. Saúde. Percebemos nitidamente que existe uma preocu-
pação maior no bem estar do paciente em relação a outros planos”, diz Diogo, 
adiantando que o laboratório ficará ainda melhor: tem as obras de expansão de 
sua sede  previstas para o segundo semestre. Bom para o laboratório, melhor ain-
da para nossos beneficiários que passarão a contar com um espaço ainda mais 
confortável, rápido e de qualidade para seus atendimentos.

O Laboratório Salles Luz  fica no centro de Machado, na Rua Barão do Rio 
Branco, 267. O telefone é (35) 3295-3269.

Um homem e uma Cooperativa plenamente realizados

O comprometimento e transparência da direção são percebidos logo 
que se chega à sede da Coopama em Machado e procuramos a sala do 
presidente. Ali não existe sala de presidente. Ele trabalha junto, no mes-
mo espaço, com os outros dois diretores, reconhecidos por ele como 
“parceiros do mesmo desafio”: Fernando Caixeta Vieira, diretor Adminis-
trativo e Sandro da Silva Oliveira, diretor Financeiro.

O Dr. João, presidente da Coopama, também preside o S.P.A. Saúde, 

Simplicidade e bons resultados

Em clima de muita emoção e alegria, o início das comemorações 
dos 70 anos da Cooperativa aconteceu há um ano com a inauguração da 
nova unidade da Coopama Poço Fundo que permitirá levar aos produto-
res rurais daquela região, a qualidade dos serviços da Cooperativa. Com 
isso, cerca de 180 cooperados e mais de mil clientes passarão a se bene-
ficiar com a estrutura oferecida: defensivos, fertilizantes, medicamentos 
veterinários, rações, sais minerais, consultoria e assistência técnica agro-
nômica, veterinária e nutricional, peças para máquinas e implementos 
agrícolas, telefonia, (assistência técnica agronômica e nutricional), além 
de convênio para assistência veterinária. Tudo isso e mais a segurança 
oferecida à saúde dos produtores pelo plano do S.P.A. Saúde.

Em um jantar oferecido no último dia 18 de julho, no Armazém de 

 Equipe se reveza na busca de aperfeiçoamento e novos parceiros para o Hospital

Diogo Marini de Salles Luz, farmacêutico responsável

A história de vida do homem do campo, marido, pai, empreendedor 
e médico - que já trouxe ao mundo mais de 5.000 crianças - , se confun-
de com a história da cidade de Machado, em Minas Gerais. Nas ruas é 
difícil acompanhá-lo: são inúmeras as paradas que precisa fazer para 
cumprimentar e dar atenção a uma legião de admiradores, na maioria 
produtores rurais ou pacientes.

Assim é o Dr. João Emygdio Gonçalves, homem simples e otimis-
ta por natureza que confessa: “na minha vida pessoal e profissional a 
prova de fogo foi ser indicado para administrar uma cooperativa como 
a Coopama”. Sem dúvida seus 11 anos à frente da instituição mostram 
que a prova foi vencida com louvor. Em quase três mandatos marcados 
por uma política de total transparência e com a preocupação voltada 
exclusivamente a melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais da 
região, foi possível quadriplicar o faturamento e, entre outras conquis-
tas, crescer em mais de 70% o número de cooperados. Não há dúvida 
de que a Coopama, como disseram dezenas de pessoas ao nosso jor-
nal, é o porto seguro do produtor rural daquela região. 

“Aqui, nossa preocupação é apoiar sócio e financeiramente nossos 
cooperados e tudo que sobra dos resultados financeiros também é de-
les, que recebem anualmente uma participação dos resultados obtidos 

pela Coopama”, informa o presidente. Mais: sob sua batuta, a Coopa-
ma passou a figurar entre as 10 melhores gestões de cooperativas do 
Brasil e hoje é a número um no ramo do agronegócio. 

Café da própria Coopama, a emoção floresceu nas homenagens 
prestadas em evento exclusivo para as famílias dos ex-presidentes e 
fundadores da Cooperativa, muitos representados por seus filhos e 
netos, além da presença de várias autoridades do ramo cooperativista 
e agropecuário. 

O auge das comemorações aconteceu na tarde do dia seguinte, no 
mesmo local: 2.000 pessoas, entre funcionários, cooperados e familia-
res, se uniram em um almoço de confraternização, animado pelo íco-
ne da música sertaneja brasileira, o cantor Sérgio Reis.  O S.P.A. Saúde 
prestigiou ambos os eventos representado pelos superintendentes Hildo 
Grassi e Reginaldo Balbino Pereira, do gerente Financeiro Ricardo de 
Oliveira Garcia e das analistas Elaine Cristina dos Santos e Ester Vieira 
que estenderam, em nome de toda a equipe, os cumprimentos à filiada 
pelos esforços e resultados alcançados nessa trajetória.

70 anos compartilhados com sucesso

Coopama comemora 70 anos com bons resultados e muita emoção 

A Cooperativa conta atualmente com 1.700 cooperados e possui três unidades: uma em Elói Mendes, em 
Turvolândia e Poço Fundo.

integra o Conselho da Sescop de Mi-
nas Gerais, da Credivar, da Cocamig 
e o Conselho Nacional do Café, afir-
ma estar realizado e” com orgulho 
de tudo que fez tentando acertar”. A 
comemoração dos 70 anos da Coo-
pama foi a prova viva da consagra-
ção desse esforço. 

Dr. João Emygdio Gonçalves
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FIQUE POR DENTRO ENTREVISTA

“Cuidem de suas
 saúdes. É um bem

 precioso”

Esse foi o recado do cantor Sérgio Reis, ícone da música ser-
taneja brasileira, na abertura do show em homenagem aos 70 anos 
da Coopama, em Machado, no último dia 19 de julho. E disse mais: 
Referindo-se ao plano S.P.A. Saúde declarou em alto e bom tom: 
“Vocês tem um plano exclusivo. Cuidar da saúde é bom pra vocês, 
para a família de vocês e para a própria Cooperativa que não vai ter 
baixas de produção se algum produtor deixar de trabalhar ou colher 
porque ficou doente”.

Sérgio Reis, batizado Sérgio Bavini, é paulista do bairro de San-
tana e tem motivos de sobra para pedir cuidados com a saúde, afi-
nal, ele já sentiu esse problema na própria pele. Em 2002 sofreu um 
Acidente Vascular Cerebral. Felizmente recuperou-se rapidamente e 
voltou aos palcos em menos de um ano. Sete anos mais tarde, outro 
susto: uma angioplastia e, mais recentemente, durante um show em 
São Carlos sentiu-se mal e foi submetido a uma bateria de exames, 
já que tem problemas cardíacos.

Bastante otimista ele falou à redação do nosso jornal antes da 
sua apresentação que emocionou as mais de 2.000 pessoas pre-
sentes ao evento. Parafraseando a música de Milton Nascimento 
“todo artista tem que ir aonde o povo está”, naquela tarde Sérgio 
Reis estava muito triste e não deixou que ninguém percebesse. Mas 
nos confessou a tristeza de ter perdido, naquele dia, um grande 
amigo que ensinou seus dois filhos, ainda pequenos a tocar violão. 

Hoje, os dois o acompanham em todas as apresentações.
Emoções foram muitas nesses tantos anos de carreira. Desde 

1960 seu nome passou a ocupar o cenário musical brasileiro com 
sua ligação à Jovem Guarda. A partir de 1970 sua carreira deslan-
chou com o lançamento de dois grandes sucessos: O menino da 
gaita e o Menino da porteira, sucessos que precisa cantar em todos 
os seus shows.

Mas ele nos disse que nada, em todos esses anos, ultrapassou 
a emoção de ter recebido em 2000, o Grammy, considerado o Oscar 
da música. Em novembro último o cantou levou mais uma estatueta, 
a sexta de sua carreira, desta vez na categoria “Melhor Álbum de 
Música Sertaneja”, com o disco Coração Estradeiro. 

Ele não pensa em parar e adiantou à nossa redação: “Quero dar 
ao meu povo, que sempre me prestigiou tanto nesses anos, mais do 
que minha voz. Vou partir para a carreira política e tentar dar a eles 
um apoio ainda maior”. 

Nós do S.P.A. Saúde e todas aquelas 2.000 pessoas que lota-
ram o Armazém do Café, em Machado, agradecemos pelo especial 
momento que nos proporcionou. Mais que isso: Agradecemos pelo 
valor que agregou à nossa música. Parabenizamos o cantor pelo su-
cesso, pela simplicidade e pelo orgulho de nunca fugir do universo 
sertanejo, sendo sempre a mesma figura: um homem de fazenda 
com uma viola ou berrante na mão, ao lado dos produtores rurais 
deste País.

Autorizações: Prestadores devem utilizar o Portal

O S.P.A. Saúde disponibiliza aos seus prestadores credenciados uma fer-
ramenta web, no Portal TISS em www.portalspatiss.org.br. Nela, o credenciado 
consegue realizar autorizações entre outras facilidades.

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

Além da praticidade, o serviço evita filas e deslocamentos desneces-
sários. 

Para permitir essa agilidade ao prestador e paciente, é fundamental 
que o recurso credenciado pelo S.P.A. Saúde utilize a ferramenta.

É mais rápido e evita
 deslocamentos

{Treinamento
Se o prestador precisar de mais informações 

ou de treinamento para seus colaboradores, pode 
entrar em contato com o S.P.A. Saúde pelo telefo-
ne (11) 3146-3131 com Sra. Daniela da Mata

Atenção beneficiários : 
Saiba como obter autorizações de

 procedimentos
O S.P.A. Saúde disponibiliza aos  seus beneficiários opções para obter solicitação de 

autorização. São elas: 

• Diretamente com o prestador (Através do portal TISS - autorizador),

• Central de autorizações S.P.A. Saúde: Enviar e-mail do pedido médico digitalizado, ima-

gem (foto),  para  autorizacao@spasaude.org.br ou fax (11) 4081-8691, e

• Associada S.P.A. Saúde, onde o beneficiário mantém vínculo com o plano de saúde.

CREDENCIADOS  (Recorte e guarde)
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CREDENCIADOS (Recorte e guarde) EXPERIMENTE

Biscoito fofo com carne

Esta  não é apenas uma receita de biscoito. É uma preciosidade 
que nasceu há mais de 100 anos pelas mãos de  D. Maria Augusta 
Pereira Caixeta. Ela  ficou viúva jovem e criou, com dignidade e mui-
to trabalho seus 11 filhos. A receita é passada, ao longo dos anos,  
de mãe para filha e tivemos o privilégio de  recebê-la  e receber 
autorização para divulgá-la,  de Maísa Caixeta Oliveira Gonçalves, 
esposa do Dr. João Emgydio, presidente do S.P.A. Saúde.

Nossa  jornalista e representantes do S.P.A. Saúde tiveram o pri-
vilégio de experimentar os biscoitos, ainda quentinhos,  feitos por 
Maísa, que os levou num café da manhã oferecido na Santa Casa 
de Machado, durante nossa visita. A nota dada por todos foi 10, com 
louvor.  Vale a pena conferir: 

Uma receita secular

1 K de polvilho azedo, 1 copo americano de óleo,1 e meio copo 
americano de leite, 1 copo americano de água morna, 1 copo ame-
ricano de farinha de milho, 4 ovos, 1 colher de sopa rasa de sal, 200 
gr de queijo meia cura ou serra da canastra ralado.

Modo de fazer
Coloque a farinha de milho de molho no leite. Sove o polvilho 

com a água morna até se desfazerem os grumos. Aqueça o óleo e 
escalde o polvilho. Mexa com uma colher até esfriar um pouco. Co-
loque a farinha de milho que estava de molho no leite, sal, os ovos 
e sove bem. 

Se a massa ficar muito firme, coloque um pouco de água, e co-
loque o queijo ralado.  

Refogue a carne de boi moída de modo a ficar sem caldo. Unte 
bem as mãos com óleo. Faça bolas com a massa, pressione com os 
dedos para colocar  a carne no meio, fechando novamente a massa. 
Asse em forno bem quente.  

Maísa Caixeta Oliveira Gonçalves (Neta de D. Maria Augusta)
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Desde julho último, está suspenso  o atendimento de qualquer natureza 
no hospital Maria Thereza Rennó, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, por 
tempo indeterminado conforme sua comunicação. Segundo posicionamen-
to do hospital, a instituição está em fase de reestruturação e manutenção.

Em caso de necessidade de atendimento em Santa Rita do Sapucaí, 
orientamos procurar o  hospital Antonio Moreira da Costa.

O S.P.A. Saúde, tem também como opção os demais hospitais da rede 
assistencial disponibilizada no orientador médico ou pelo portal do beneficiário. 

Hospital Maria Thereza Rennó



INFORMATIVO SAÚDE RURAL12

SUAS CONTAS

Ficou mais fácil cancelar 
serviços de telefonia

As dificuldades enfrentadas pelos consumidores na hora de cancelar ser-
viços de telefonia fixa, móvel, TV por assinatura e internet devem ficar no pas-
sado. Desde o dia 8 de julho, passou a vigorar o novo regulamento da Agência 
Nacional de Telecomunicações – Anatel, que protegerá o cliente, garantindo 
maior agilidade nos serviços solicitados. Agora, ao telefonar para o Call Center 
das empresas, o cancelamento será uma das opções no menu principal. Pela 
internet basta que o cliente identifique-se por meio de um cadastro com nome 
de usuário e senha para efetivar o cancelamento do serviço. Conheça as prin-
cipais mudanças:

Call Center: Se a ligação cair, a operadora dever retornar para o consumi-
dor, com diálogo gravado, armazenado por seis meses e dando ao consumidor 
direito ao acesso dessas gravações.

Cancelamento automático: Não é mais necessário falar com um aten-
dente da operadora. O cliente pode cancelar pela internet ou digitando a opção no 
menu na central de atendimento. A operadora tem dois dias úteis para processar 
o cancelamento. Quem preferir pode fazer com o atendente e, nesse caso, o can-
celamento acontece no momento da solicitação.

Contestação de cobranças: Quando o consumidor questionar o valor 
de determinada cobrança, a empresa terá 30 dias para responder. Se não ocorrer 
nesse prazo, a prestadora deverá corrigir automaticamente a fatura, se ela ainda 

não tenha sido paga, ou devolver em dobro o valor, caso a fatura já tenha sido 
paga. 

Promoções: Passam a valer para novos e antigos assinantes. Hoje as ope-
radoras fazem ofertas com preços mais baixos ou gratuidades para captar novos 
assinantes. Pelo regulamento, assinante ou não passam a ter direitos iguais nas 
promoções na área geográfica da oferta.

Crédito de celular pré-pago: a validade mínima deve ser de 30 dias e 
as operadoras deverão oferecer mais duas opções: de 90 e 190 dias. O usuário 
também deverá ser avisado pela prestadora quando seus créditos estiverem pró-
ximos de expirar.

Mais informações no site www.anatel.gov.br

Leve o melhor benefício que existe para seus 
associados: Saúde

É louvável o papel das cooperativas em investir esforços para apoiar e 
facilitar cada vez mais o dia a dia do produtor rural. Mas, imprevistos não es-
colhem hora para acontecer e ao longo dos anos acompanhamos diferentes 
situações onde, depois da doença instalada, produtores rurais precisaram 
se desfazer de bens adquiridos durante o trabalho de muitos anos para con-
seguir pagar as despesas com médicos e hospitais.

É justamente para proteger a saúde do produtor rural e seus familiares 
que foi criado há mais de 20 anos, o S.P.A. Saúde, um plano que reúne hos-
pitais, clínicas, consultórios e laboratórios de reconhecida qualidade com 
os menores custos praticados no mercado, já que o plano é de Autogestão, 
sem qualquer fim lucrativo.  Possui rede credenciada própria em todo o Es-
tado de São Paulo e municípios de Minas Gerais. 
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Atenção Cooperativas, Sindicatos e Associações:
Vale a pena conhecer de perto esse benefício. Agende uma visita conosco. Teremos prazer em ir até 

você para apresentar todas as vantagens dos nossos planos. Ligue para o Serviço de Assistência S.P.A.  
Saúde: (11) 3146-3131, com Srta Ester.

Saúde sempre será o melhor benefício a ser oferecido aos seus empregados, associados e familiares!

ASSOCIADAS


