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Otimismo
 na cura

Os índices de cura do câncer infanto-juvenil são pró-
ximos aos obtidos em instituições de saúde européias 
e norte-americanas. Conheça o GRAACC, um centro 
de grande referência,que tem Reynaldo Gianecchini 
como embaixador do hospital. Págs. 6 e 7 

Reajuste das
contribuções é

inferior ao indicado 
O Conselho Diretor do S.P.A. Saúde 
autorizou a aplicação de reajuste 
nas contribuições dos beneficiários 
em 8,32%, inferior ao indicado pela 
ANS, que foi de 9,65% para planos 
individuais e familiares. Veja como 
isso foi possível. Pág.3

ANO X - Nº 58  SET/OUT 2014

Médico: 
Um profissional que merece 

nosso reconhecimento e 
homenagem. Pág. 4

Cabelo bonito:
Tem tudo a ver  com alimentação. Pág.11

SABe e Ouvidoria
Pág.12
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ENTRE NÓS

NOSSA HISTÓRIA
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Em 11 de janeiro de 1996, em reunião de Diretoria presidida pelo pre-
sidente Dr. Francisco Pereira Lopes, após examinadas as contas e os 
extratos bancários considerados satisfatórios, o diretor Financeiro Carlos 
Fernando Lima Dias propôs que o saldo a ser aplicado na Cooperativa de 
Crédito Rural de Mococa, no próximo vencimento, seria igualado ao da 
Cooperativa de Crédito Rural do Vale do Rio Verde, o que foi aprovado. 
Foi colocado também que, dado ao aumento da demanda por serviço de 
telefonia em consequência do crescimento do número de beneficiários 
do plano de saúde, a instalação de mais uma linha telefônica. Porém, 
consultando a CCL, sobre a possibilidade de nos ceder um ramal, foi so-
licitado pelo Sr. presidente, que a Sra. Edite Estevão entrasse em contato 
para verificar esta possibilidade.

Em 30 de janeiro de 1996, em reunião de Diretoria ficou decidido que 
os beneficiários que se aposentarem perdendo seu vínculo com a coope-
rativa, permanecerão ligados à cooperativa que o inscreveu, mantendo-
-se por meio desta o seu relacionamento com o S.P.A. Saúde, descartada 
a hipótese da inscrição direta.

Em 01 de abril de 1996, em reunião de Diretoria, foi autorizada a nego-
ciação com A.A.C.D., Associação de Assistência à Criança Deficiente. Dis-
cutido também a possibilidade de inclusão no plano de saúde de parentes 
colaterais (irmãos) e de titulares diretamente vinculados à atividade leiteira.

Em 15 de abril de 1996, em reunião de Diretoria, pelo presidente Dr. 
Francisco Pereira Lopes foi dito da necessidade de se instalar um pro-
grama informatizado de gerenciamento operacional do S.P.A. Saúde foi 
levantado um orçamento no valor de R$ 62.000,00 apenas para acesso, 
ficando o cedente com o programa fonte, o que perpetuaria a posição 
de dependência altamente inconveniente, optou pela contratação de um 
analista para elaborar um programa de informatização total do sistema 
próprio e mais seguro.

Em 30 de maio de 1996, em reunião de Diretoria, foi autorizado a com-
pra de um computador tipo Pentium de 133 mhzcom HD(winchester) de 
1,3 GB, um pente de memória RAM de 16 MB, um vídeo SVGA 1MB, PCI 
drive 1,4 MB disquete, gabinete, microfone, teclado,mouse,monitor SGVA 
color 14”, no valor de R$ 2.010,00, uma impressora Desk Jet 680 C color 
HP por R$ 680,00, um estabilizador de voltagem AVR 1000- 115V-SMS por 
R$ 59,30, pagamento à vista , indicados pelo analista contratado, Sr. André 
Luiz de Campos Pereira Lopes,pelo valor de R$ 2.463,00 mensais.

Em 19 de setembro de 1996, em reunião de Diretoria foi decidido a 
contratação dos funcionários Ricardo de Oliveira Garcia e Willians Seij 

Kuobara, em período de experiência.
Em 28 de novembro de 1996, em Assembléia Geral Extraordinária, 

reuniu os Srs. diretores das associadas, com a presença do presiden-
te Dr. Francisco Pereira Lopes que a convocou para exclusivamente dis-
cutirem os pedidos de demissões, em caráter irrevogável, dos diretores 
Srs. Reginaldo Balbino Pereira e Carlos Fernando Lima Dias. A pedido do 
presidente foram convidados a compor a mesa os Srs. Luiz Gonzaga Xa-
vier (Machado), Carlos Henrique Moreira Carvalho (Sta. Rita do Sapucaí) 
nomeado pelo plenário como presidente e José Fernando Paiva Nunes 
(Lorena / Piquete) como secretário. O motivo dos pedidos de demissões 
foi a não concordância da forma que estava sendo administrado o S.P.A. 
Saúde, com escritório na Cooperativa de São Carlos a qual o presidente 
era diretor presidente e a operacionalidade era realizada por funcionário 
daquela instituição. Pedia os demissionários que toda a administração, in-
clusive a área financeira, fosse transferida para o escritório em São Paulo. 
Após muita discussão, ponderaram que faltava apenas cinco meses para 
vencer o mandato, inclusive com apelo do presidente da assembléia Sr. 
Carlos Henrique Moreira Carvalho, “que façam um esforço de convivên-
cia pacífica até o final do mandato, lembrando o compromisso de todos 
os dirigentes com as associadas diante da necessidade de preservar o 
S.P.A. Saúde”, o Sr. Vanus Antunes Vilela (Boa Esperança) “ao presidente 
e demissionários para que deixem de lado suas divergências pessoais, 
pensando na preservação do plano de saúde que goza de um conceito 
muito bom e como representante da Cooperativa de Boa Esperança que 
tem o maior número de associados, estimulou as adesões confiando na 
Diretoria composta de pessoas íntegras e honestas, cada um deve ceder 
um pouco e peço ponderação diante da gravidade das consequências 
de uma cisão na Diretoria e termina conclamando o presidente, os dire-
tores e conselheiros fiscais para que cheguem a uma solução de bom 
senso (aplausos)”. Com o apoio dos demais, resolveram transferir a ad-
ministração para São Paulo e seguiram juntos até ao término do mandato 
em 31 de março de 1997. Participaram dos debates os Srs. José Pereira 
Lima Neto (Mococa), Gabriel Junqueira Pereira (Cristina), José Teodoro 
Quicilini Neto (Bragança Paulista), Renato Mariotto (Taubaté), Adolfo José 
de Carvalho (Carmo do Rio Claro), Gilberto Leonel Fortes Azevedo (Gua-
ratinguetá), José Dalmo Vieira Costa (Serrania), Luiz Zoldan (Aguaí), Fer-
nando Prado Rennó (Jacutinga), João Batista 
Resende (Lavras), João Gracindo Costa (Pre-
sidente Prudente).

Em 13 de dezembro de 1996, em reunião 
de Diretoria foi autorizada a compra de um 
computador Pentium de 166 megahertz com 
nobreak e uma impressora FX 1170, pelo va-
lor de R$ 3.490,00 e também de móveis para 
escritório no valor R$ 1.500,00.

Resumos das atas relatadas por Hildo Grassi, 
Superintendente Operacional.

ANS - N º 324493

associadas, bimestralmente, de forma gratuita.

Fone: (11) 3146.313 1

site: www.spasaude.org.br
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Para entender como funciona o seu plano S.P.A. Saúde, que não tem qual-

quer fim lucrativo e só atende produtores rurais e seus familiares, você pode  

comparar ao funcionamento de um condomínio.  Ali, todas as despesas são 

divididas entre os moradores. Se todos procurarem economizar, o custo do con-

domínio se mantém ou pode baixar.

No plano de saúde é bem parecido. O que muda é que custos com saúde 

são os que mais crescem no Brasil e no mundo. Portanto, se todos os beneficiá-

rios usarem os recursos de forma consciente, todos saem ganhando.  

Para os superintendentes do plano, Hildo Grassi e Reginaldo Balbino Perei-

ra, a redução no índice de sinistralidade ocorrida no último exercício é reflexo 

do intenso trabalho desenvolvido pela equipe do S.P.A. Saúde, que ao longo de 

sua existência tem intensificado ações voltadas à promoção da saúde e preven-

ção de doenças de seus beneficiários, bem como conscientização da correta 

utilização dos recursos oferecidos.

A conscientização dos beneficiá-
rios utilizando de forma adequada os 
recursos oferecidos nos planos e a boa 
gestão administrativa permitiram que o 
S.P.A. Saúde, plano de autogestão que 
atende exclusivamente produtores rurais 
e seus familiares, aplicasse um índice de 
reajuste nas contribuições dos usuários 
em 8,32%, percentual inferior ao indica-
do pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar – ANS, que foi de 9,65%, para 
planos individuais e familiares.

A decisão tomada pelo Conselho 
Diretor do S.P.A. Saúde pelo reajuste de 
8,32% aplicado nas contribuições, a par-
tir do mês de setembro, considerou os 
estudos atuariais realizados e, apesar de 

Contribuições: reajuste é inferior ao índice proposto

POR DENTRO DO SEU PLANO

inferior ao índice da ANS, necessariamente precisa ser feita. Por 
uma razão de muita responsabilidade: para que seja possível man-
ter o elevado nível de atendimento de seus beneficiários. Afinal, 

são muito altos os aumentos ocorridos nos custos da assistência 
médica, além da ampliação das coberturas assistenciais exigidas 
pela ANS, todas atendidas pelo seu plano de saúde.

O plano é nosso.
Vamos continuar cuidando

Integrantes do Conselho Diretor do S.P.A. Saúde  analisaram os estudos e aprovaram reajuste
 de 8,32% nas contribuições
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DIA DO MÉDICO

Uma homenagem especial

É comum ouvir falar de um parente ou paciente que precisou colocar, em 

cirurgias complexas, órteses (dispositivos que compensam insuficiência de 

órgãos, membros ou tecidos) ou próteses (os que substituem total ou parcial-

mente órgãos, membros ou tecidos). Aliás, várias entrevistas publicadas em 

nosso Informativo já mostraram beneficiários do S.P.A. Saúde que necessitaram 

desses recursos.

O que poucos sabem é que esses materiais “são comercializados com 

margens de lucro elevados muitas vezes de acordo com interesses comerciais 

do mercado e também de integrantes do segmento de saúde inescrupulosos 

fora da realidade das entidades, principalmente das Autogestões’’ como in-

forma Reginaldo Balbino Pereira, Superintendente do S.P.A. Saúde e também 

da Unidas-SP, órgão que reúne as entidades de Autogestão do Estado de São 

Paulo. Reginaldo foi convidado a participar de reunião no último dia 27 de agos-

to com o Dr. David Uip, secretário Estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Antonio 

Luis Chaguri, diretor de Mercado da Unimed FESP; Dr. Roney Veronez, diretor 

Administrativo Unidas São Paulo; Sr. André Lourenço Corrocher, conselheiro 

Unidas Nacional; Denilson Luciano, gerente Técnico do S.P.A. Saúde, e Enf. 

Tatiana Sudari, da Gerência do Núcleo de OPME da Unimed FESP. 

 “As instituições representadas tem em comum as mesmas dificuldades 

sendo oneradas pelas práticas comerciais inescrupulosas, indicações inade-

quadas, judicialização indevida entre outros aspectos. O propósito será a ela-

boração de estratégias que possam ser compartilhadas por todos os integran-

 A forma que a redação do nosso jornal encontrou para render essa 

homenagem foi mostrar a atividade diária de um deles que, meio a tantos 

outros colegas são ginecologistas e obstetras. Poderia ser um cardiologista, 

um clínico geral, um cirurgião, mas a especialidade foi escolhida pela dedi-

cação que cada um deles dá às mulheres em uma das mais importantes fa-

ses de suas vidas. Eles anunciam a gravidez, ouvem as primeiras batidas do 

seu coração, acompanham sua evolução e trazem ao mundo um novo ser.

Assim tem sido a vida profissional do Dr. Mario Takano, 72 anos, pai 

de três filhos e que exerce, em Guaratinguetá, cidade onde o S.P.A. Saúde 

também atende beneficiários de seus planos, a especialidade de Ginecolo-

gia e Obstetrícia, há 42 anos. Graduado pela Escola Paulista de Medicina, 

atual Universidade Federal de São Paulo, o Dr. Mário surpreendeu-se pela 

indicação e disse que “assim como outros colegas que militam a profissão 

de médico, que poderiam nos representar, sinto-me bastante honrado por 

ter sido escolhido”. 

Ele ajudou a trazer ao mundo um número próximo de 3.000 crianças e 

lembra que “para uma gravidez de boa evolução, com baixo risco, é funda-

mental os cuidados de pré-natal, acompanhado por profissionais de saúde 

que saberão orientar sobre exames, alimentação adequada, além da par-

ticipação familiar e social para acolhimento e resolução de problemas da 

gestação”. 

A medicina precisa ser humanizada
O médico acredita que a relação de confiança médico-paciente inde-

tes e patrocinadores da assistência médica pública privada e das autogestões 

no estado de São Paulo, para que os recursos aplicados nas OPME’s sejam 

utilizados de forma racional, uma vez que representam em torno de 57 % do 

ônus na assistência médica de todos os participantes”, informa Reginaldo. Na 

reunião foram discutidas algumas ações que serão aprofundadas e transfor-

madas em projeto que poderá envolver o CNJ, Procuradoria Federal e Agência 

Nacional de Saúde Suplementar para que os objetivos sejam atingidos. 

Já está agendado um novo encontro no  mês de outubro na Federação 

das Unimed´s do Estado de São Paulo para início da descrição das estratégias 

operacionais de OPME’s do projeto a ser desenvolvido no segmento de Saúde 

do Estado de São Paulo. Segundo Reginaldo, “uma sequência de reuniões de-

vem ocorrer integrando ações que envolvam todas as entidades afins, inclusive 

buscando envolver um forte aliado: A Abramge”. 

Você pode conhecer, mas não imagina quanto custa!
OPME´s = Órteses, Próteses e Materiais Especiais.

pende da evolução científica 

da medicina, cujos benefícios 

devem sempre visar seu bem 

estar e ela se reflete pela com-

petência, dedicação e atenção 

do profissional. O resultado do 

bom atendimento com respeito, 

proficiência e dedicação, leva à 

fidelidade do cliente pelo pro-

fissional.  Em todos esses anos 

de carreira, sempre defendeu 

a medicina humanizada, e vá-

rios fatos foram marcantes. No 

entanto, para o Dr. Mário,”cada 

parto enaltece profundo senti-

mento de admiração e emoção 

pelo dom da vida que se inicia 

naquele momento e, às vezes, são desafiadores da sua habilidade profis-

sional, como parto de trigêmeos e de nascituros de parto pélvico (que não 

tem mais indicação para parto normal)”. 

Nossos cumprimentos ao Dr. Mário e a todos os médicos que, dia após dia, 

investem dedicação, esforços, profissionalismo e parte de suas vidas em prol de 

uma vida cada vez melhor aos seus pacientes. 

Dr. Mario Takano, 72 anos, já ajudou a 
trazer quase 3.000 crianças ao mundo.

Dr. David Uip (ao centro), (à dir.) Dr. Antonio Luis Chaguri, Reginaldo Balbino 
Pereira, André Lourenço Corrocher, e Tatiana Sudari. (à esq.) Dr. Geraldo Reple 

Sobrinho, Dr. Roney Veronez e Denílson Luciano

O S.P.A. Saúde que atualmente beneficia um universo próximo a 19 mil pessoas, entre produtores rurais e seus familiares, homenageia 
nesta edição aquele que, por dedicação, competência e profissionalismo, apóia diuturnamente nossos beneficiários promovendo suas 

saúdes ou salvando suas vidas nos momentos em que se faz necessário: nossos médicos.
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ASSOCIADAS

Pioneiros  do nosso plano em Aguaí
Aguaí, distante quase 200 quilômetros da capital paulista é 

uma cidade pacata com pouco mais de 32 mil habitantes e uma 
economia baseada na agricultura e pecuária. Ali visitamos o  Sindi-
cato Rural de Aguaí, que existe desde 1965 e que 30 anos depois 
inaugurou sua sede própria,  no centro da cidade, na Rua XV de 
Novembro, 812. Hoje, o sindicato  conta com 210 associados e 
Antonio Wilheumus Van Den Broek, secretário do sindicato há 24 
anos , atualmente responde pela Presidência da instituição que 
trabalha em prol dos produtores que  têm à disposição diferentes 
serviços para facilitar o dia a dia dos produtores da região.

Na cidade, como informa Antonio, residem mais de 100 benefi-
ciários do S.P.A. Saúde. Entre eles estão Luiz Zoldan e Odair Adolfo 
Duarte, dois importantes batalhadores pela  criação do S.P.A.Saúde.

Aos 84 anos, Luiz Zoldan,que foi prefeito da cidade na década 
de 70 e integrante da antiga Cooperativa de Leite de Aguaí por 
12 anos, recebeu a redação de nosso jornal bem humorado e foi 
logo dando seu recado: “Na época da criação do S.P.A. Saúde não 
tínhamos idéia do quanto esse benefício ia ajudar nossas vidas”. 
Sua esposa, falecida recentemente, teve sérios problemas de saú-

de e todo o tratamen-
to médico e hospita-
lar foi realizado pelos 
recursos disponíveis 
no plano. Há pou-
co mais de um ano 
Luiz sofreu um AVC 
(Acidente Vascular 
Cerebral) e também 
precisou fazer uso de 
complexos e sofisti-
cados serviços mé-
dicos. Quanto tudo 
isso custou? “Eu nem 
tenho idéia, mas não 
sei como faríamos 
sem essa segurança.

Ao lado de Luiz Zoldan, em sua casa no centro de Aguaí, Odair Adolfo Duarte, 
72 anos,concorda com o amigo. Ele  e sua família são beneficiários  do plano desde 
1994. Odair sempre foi muito saudável. De repente, há seis anos, surgiu uma febre 
de  difícil diagnóstico, até descobrir que se tratava de uma endocardite, séria infec-
ção cardiológica. Precisou ficar 46 dias hospitalizado em Campinas.  Algum tempo 
depois precisou de uma prótese na bacia. Foi preciso nova cirurgia e mais 20 dias 
de internação. “Não sei o que teríamos feito sem o S.P.A.Saúde. Com certeza seria 
necessário vender o sítio da família para pagar tantas despesas”, diz Odair, que  con-
tinua fazendo seu   acompanhamento médico e  que, felizmente, pode manter sua 
propriedade, hoje arrendada para produção de cana de açúcar.

“Teria que vender nosso sítio”

Onde comprar seus remédios com desconto em Aguaí
Também  na cidade onde residem Zoldan e Odair, há o benefício de compra de medicamentos com desconto para os associados do S.P.A. 

Saúde. Confira:

Não há qualquer queixa e o bom atendimento sempre foi sua mar-
ca registrada”.

Antônio Wilheumus Van Den Broek

Luiz Zoldan, em sua casa no centro de Aguaí, com o 
amigo Odair Adolfo Duarte

JORNAL 5.indd   5 20/06/2016   16:35:12



INFORMATIVO SAÚDE RURAL6

CREDENCIADOS

Crianças e adolescentes têm grandes chances de cura

No Brasil, cerca de 10 mil novos casos 
de câncer infantil são diagnosticados por 
ano. O Dr. Antonio Sérgio Petrilli, com uma 
vida profissional dedicada à oncologia aju-
dou a fundar, em São Paulo, o GRAACC, re-
curso credenciado pelo S.P.A. Saúde, e que 
é referência no combate à doença.

O “pai” dessa criança

“Garantir a crianças e adolescentes com câncer, dentro do 
mais avançado padrão científico, o direito de alcançar todas as 
chances de cura, com qualidade de vida”. Isto é mais que a mis-
são do GRAACC – Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança 
com Câncer. É uma verdadeira abnegação, constatada de perto 
em visita realizada na instituição pelo superintendente Reginal-
do Balbino Pereira e o gerente Denílson Luciano, acompanhados 
pelo Dr. Marcel Davi Loureiro De Melo, médico radioterapeuta e 
Vinicius Iwassaki, coordenador da área comercial do hospital. 

O GRAACC fica no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, e re-
aliza cerca de 3.000 atendimentos por ano, dos tratamentos mais 
complexos, como transplante de medula óssea a consultas, ses-
sões de quimioterapia, procedimentos ambulatoriais, cirurgias, e 
outros. Todos os pacientes são encaminhados por médicos que 
acompanham o tratamento da criança de diferentes cidades do 
Brasil e da América Latina, quando têm a doença diagnosticada. 

As conquistas do GRAACC no tratamento humanizado e de 
alta especialidade na cura do câncer infanto-juvenil ganharam o 
reconhecimento da sociedade e da comunidade médica, inclu-
sive no exterior, pelos resultados alcançados: índices de cura 
atingem cerca de 70%, ou seja, bem próximos aos obtidos em 
instituições de saúde européias e norte-americanas. Trata-se de 
um centro de grande referência, operando com equipamentos de 
última geração, serviços especializados e excelentes resultados no 
combate à doença a pacientes do SUS e de planos conveniados, 
como é o S.P.A. Saúde.

 
No hospital, os pacientes são atendidos e avaliados por equipes 

multidisciplinares, que incluem as diferentes especialidades de on-
cologia, aliadas à endocrinologia, neurologia, oftalmologia, nutrição, 

fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, odontologia, terapia ocupa-
cional, assistência social, pedagogos e recreadores, além de um 
grupo de voluntários, unidos num único objetivo: salvar vidas.  

O GRAACC atende crianças e adolescentes de todo o Brasil 
e da América Latina
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Ao lado do Dr. Antonio Sergio Petrilli, o ator Reynaldo Gianecchini, recu-
perado de um linfoma que surgiu em 2011. Gianecchini é embaixador do 

GRAACC e participou da inauguração do Anexo 1 do Hospital.
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Crianças e adolescentes têm grandes chances de cura

Atenção pais para este importante recado
A notícia de que uma criança, com 

tão pouco tempo de vida, é portador de 
câncer, sem dúvida alguma aflige for-
temente os pais e toda a família. Com 
os avanços da pesquisa e dos trata-
mentos, o câncer infanto-juvenil pode 
ser derrotado quando diagnosticado a 
tempo. 

O Dr. Sérgio Petrilli é categórico: 

 “Os pais devem ficar atentos a problemas que não somem. O diagnóstico precoce é 
fundamental para a cura. Muitos pacientes têm sinais e sintomas benignos. É importante 
o retorno ao pediatra, o acompanhamento para ficar claro que o problema foi resolvido. 
Uma anemia, por exemplo, pode ser indício de uma Leucemia Linfóide Aguda. Por isso, o 
acompanhamento do pediatra e o diagnóstico precoce são fundamentais.

Após o diagnóstico devem procurar tratamento imediato que, se aplicado nas fases 
iniciais da doença, permite a cura em cerca de 70% dos casos”.

“Só existem duas opções 
diante do câncer infantil: ou 
você se revolta, ou você bata-
lha. Eu optei por lutar.”, diz o 
Dr. Antonio Sérgio Petrilli, que 
passou quase duas décadas 
dedicado ao departamen-
to de oncologia pediátrica 
do Hospital A.C. Camargo. 
Inconformado com as difi-
culdades da época – ape-
nas 20% das crianças eram 
curadas -, juntou seu esforço 
pessoal e experiência a de 
outros parceiros e fez nascer, 
em 1991, o GRAACC. 

A credibilidade do tra-
balho ganhou parceiros de 
empresas nacionais e multi-
nacionais e em 1998, é cons-
truído o hospital de 4.200m². 
O espaço foi crescendo e em 
agosto de 2011, é inaugurado o Anexo 1 do hospital. Os planos 
de crescer não param: o Dr. Petrilli já pensa no terceiro edifício, 
cujas obras devem começar em 2015, totalizando uma área to-
tal de 16.000 m2 de complexo hospitalar.

Em entrevista ao nosso jornal, o médico afirma que “a prin-
cipal dificuldade, que foi e é até hoje, é conseguir os recursos 
para complementar o orçamento para que o atendimento con-
tinue sendo 90% de pacientes provenientes do SUS.” Também 

tínhamos algumas dificuldades sociais. Há 15 anos tínhamos 
10% de taxa de abandono, de famílias que não conseguiam 
manter o tratamento por condições financeiras, principalmente 
as que vinham de outras cidades. Hoje essa dificuldade não 
existe mais e a taxa de abandono é de 0%, porque temos a casa 
de apoio para famílias que vêm de fora, transporte, alimentação 
etc. Hoje, felizmente, temos estruturada uma rede completa de 
suporte às famílias”. 

O “pai” dessa criança

Dr. Antonio Sergio Petrilli e as crianças do GRAACC
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De Espírito Santo do Pinhal para a Rússia

Ninguém podia imaginar naquele agosto de 1959, quando a 
Coopinhal começou a funcionar na antiga estação de trem da Mo-
giana, que um dia estaria com seu café sendo cobiçado pelos rus-
sos. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. O presidente 
Alexandre Hüsemann da Silva estava de viagem marcada para a 

Rússia quando a redação do nosso jornal visitou a Cooperativa, 
em setembro.

O orgulho de mais essa conquista está estampado no rosto de 
todos que lá trabalham, em especial no de Oswaldo Netto Junior, 
vice-presidente da Coopinhal. Ele lembra  que a Cooperativa foi vi-
sitada pelos russos há pouco tempo e que ficaram impressionados 
com as fazendas e a qualidade do café daquela região. 

Segundo Oswaldo, a participação da Cooperativa na vida de 
seus 500 associados tem crescido significativamente ao longo dos 
anos, apoiando-os nas mais diferentes áreas. “Hoje movimentamos 
uma média de 100.000 sacas/ano e levamos aos nossos coopera-
dos várias técnicas de desenvolvimento, desde o tratamento até as 
fases de colheita e pós-colheita”.  A Coopinhal conta com 42 profis-
sionais em seu quadro de colaboradores.  Pela Coopinhal, 125 pes-
soas são beneficiárias do S.P.A. Saúde, incluindo Oswaldo que tem, 
além dele, mais seis beneficiários nos planos. Integrante do Conse-
lho do S.P.A. Saúde conhece de perto o funcionamento e regras que 
regem nossos planos e acredita que o número de beneficiários na 
cidade, poderia ser ainda maior se, na portabilidade de planos, não 
fosse exigido o cumprimento da carência prevista pela legislação.

A afirmação é de Celso Scanavachi, 57 anos, que costuma re-
peti-la enfaticamente para os associados da Coopinhal quando o 
assunto é aderir aos  planos oferecidos pelo S.P.A. Saúde. Enge-
nheiro agrônomo, ele é beneficiário do plano desde seu ingresso na 
empresa, há cinco anos. 

“Num exame de rotina descobri ser portador de um aneurisma. 
Fiz a cirurgia com especialistas renomados da Beneficência Portu-
guesa em São Paulo e precisei ficar internado 75 dias, com todos os 
recursos que precisava no quarto, acompanhado por minha esposa 
e filha”. 

Ele lembra que precisou de uma medicação que, na época da 
cirurgia, em 2012, custava  R$ 2.000,00 por dia. “Precisei dela du-
rante 46 dias. Se não fosse a segurança do S.P.A. Saúde eu não 
teria escapado. O custo foi superior a R$300.000,00. Dificilmente al-

guém tem esse valor disponível 
para pagar médicos e hospitais 
quando surge um problema de 
doença como aconteceu comi-
go e que pode acontecer com 
qualquer pessoa. Quando saí, 
só precisei pagar R$16,00, con-
ta dos interurbanos feitos”, con-
clui feliz e cada vez mais atento 
aos cuidados necessários, rea-
lizando exames periódicos para 
acompanhar sua saúde que, 
como ele mesmo diz, “está me-
lhor que nunca”.

Farmácias credenciadas pelo S.P.A. Saúde em Espírito Santo do Pinhal 
Os beneficiários dos planos podem procurar as farmácias abaixo e apresentar a carteirinha do plano para obter os descontos especiais 

oferecidos. São elas:

Oswaldo Netto Junior, vice-presidente da Coopinhal e Robson Henrique 
S.V.Torres, representante do S.P.A. Saúde na Cooperativa

DEPOIMENTO

“Vocês não sabem o que estão perdendo”

Celso Scanavachi
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Credisan: 25 anos na região da Mogiana
Fundada em 1989, a Credisan, sediada em São João da Boa Vista, 

celebrou bodas de prata em julho último com motivos de sobra para come-

morar: é uma Cooperativa forte e atuante junto à sociedade, promovendo e 

fomentando a economia com produtos e serviços aos seus cooperados que 

contam com seguros, aplicações financeiras, empréstimos, financiamentos 

e, entre outros serviços, a adesão de seus associados nos planos do S.P.A. 

Saúde.

Atualmente a Credisan conta com 13 agências, quatro em Minas Gerais 

e nove em São Paulo, e uma carteira de 10.000 cooperados. À frente de sua 

Presidência há dois anos, João Gilberto de Souza destaca que “busca sem-

pre bons fornecedores e parceiros de qualidade para nosso cooperado/

correntista”. Ele defende a necessidade de formar representantes do S.P.A. 

Saúde nas agências da Credisan. “Acredito na qualidade dos planos, nunca 

ouvimos qualquer reclamação e orientamos os interessados em aderir aos 
João Gilberto de Souza 

Farmácias credenciadas em São João da Boa Vista
Você, beneficiário do S.P.A. Saúde e que mora na cidade, também pode economizar na hora de comprar medicação. Basta apresentar sua 

carteira do plano em uma das farmácias conveniadas com a gente. São elas:

planos do S.P.A. Saúde a pro-

curar a representante que fica 

na unidade da Cooperativa 

em Mocóca”. 

Entre os planos de cres-

cimento da Credisan em 

São João da Boa Vista está 

a construção de uma sede 

moldada para as necessida-

des de um banco. Atualmen-

te, a sede da Credisan fica na 

Praça Governador Armando 

Sales de Oliveira, 48, no cen-

tro da cidade.

“Despesa de R$120.000,00. Só paguei R$8,00”

À frente da Presidência do Sindicato Rural de Machado, Sebastião Tardio-

li, o Didi, não poupa esforços em orientar seus associados a buscar serviços 

que possam auxiliar e assessorá-los para uma produção cada vez melhor.

Entre essas orientações ele inclui a necessidade de filiação ao S.P.A. Saú-

de, como forma de garantir tranqüilidade ao produtor rural e seus familiares 

no que se refere aos cuidados com a saúde.

Nem podia ser diferente, afinal, Didi sentiu na própria pele a necessidade 

e o valor de ter um plano de saúde com a segurança do S.P.A. Saúde.   “Pre-

cisei colocar sete stents na cirurgia que fiz do coração na Beneficência Por-

tuguesa, em São Paulo. Na época, em 2008, a despesa foi de R$120.000,00, 

valor que dificilmente as pessoas têm disponível para bancar tratamento e 

cirurgia desse porte. Na hora de sair do hospital eu só paguei R$8,00, o preço 

de uma fruta que minha esposa pediu”.

Ele tem toda a família no plano: sete beneficiários.  “O custo de tanta 

gente pode ser alto, mas vale a pena. Eu sei que a qualquer hora todos nós 

podemos ser atendidos por médicos, clínicas e hospitais da melhor qualida-

de”.  A seu lado, Alessandra Cristina Paiva, representante do plano no sin-

dicato diz que conhece várias experiências de beneficiários que precisaram 

usar os recursos do S.P.A. Saúde em momentos difíceis “e a conta, se fosse 

particular, seria muito alta”. Ela informou que hoje o sindicato conta com 180 

associados. Desses, 26 são titulares do plano, num total de 91 beneficiários.

A experiência foi vivida por Didi, que convida associados de Machado a se tornarem associados do S.P.A. Saúde

Sebastião Tardioli e Alessandra Cristina Paiva
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Coração precisa de muita atenção. E exercícios.
O Dr. Lúcio Dias Vieira Junior 

é Cardiologista, Anestesiologis-
ta e sócio efetivo da Sociedade 
Brasileira de Geriatria. A maioria 
de sua clientela é formada por 
pacientes idosos ou com algum 
problema cardíaco. Em seu con-
sultório em Machado, MG, atende 
beneficiários do plano do S.P.A. 
Saúde que residem na cidade e 
regiões próximas e acredita que 
seus pacientes sabem da impor-
tância de um plano como esse, 
avaliado pelo médico como “ágil, 
bom parceiro e que atende suas 
expectativas”.

Com 40 anos de experiência 

Não é preciso pegar o receituário para ensinar como ter um co-
ração saudável. As dicas do médico são: Não fume, faça exercícios 
e uma atividade física aeróbica regular, (caminhar, pedalar, nadar), 
3 a 5 vezes por semana, durante 30 a 45 minutos. Evite alimentos 
gordurosos, frituras, açúcar, doces e massas. Limite-se a 3 xícaras 
pequenas de café por dia, consuma alimentos fontes de fibras, 
como frutas, cereais, hortaliças, legumes, evite a carne vermelha, dê 
preferência à carne branca (peixes, aves). Mantenha o peso dentro 

na medicina, o Dr. Lúcio alerta 
sobre a importância das pessoas 
evitarem os fatores de risco de do-
enças, preservando suas saúdes. 
“A orientação não se restringe 
apenas à prevenção de cardiopa-
tias, mas de todas as doenças”. É 
taxativo ao afirmar a importância 
de não fumar, controlar a pressão 
arterial, diabetes, estresse e abolir 
definitivamente a vida sedentária. 
E acrescenta: “as tendências he-
reditárias são de suma importân-
cia e imutáveis. Portanto, exigem 
uma medicina preventiva adequa-
da, particularmente para os pa-
cientes com forte história familiar”.

Receita infalível
dos limites aceitáveis pelo biotipo, evite sal em excesso, bebidas al-
coólicas e não use drogas. Controle sua glicemia. Procure conciliar o 
trabalho com o lazer, tire férias regulares. Faça pelo menos um exame 
médico anual e não faça uso de medicação sem a orientação do seu 
médico.

O Dr. Lúcio atende de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 18:00 
em seu consultório que fica na Rua Major Feliciano, 351. As consultas 
devem ser agendadas pelos telefones (35) 3295-1520, 3295-3410.

Dr. Lúcio Dias Vieira Junior

Laboratório São Lucas : vale a pena conhecer 
Localizado no centro da cidade de Espírito Santo do Pinhal, na 

Rua Floriano Peixoto, 296, o Laboratório São Lucas tem 45 anos de 
existência e é um dos parceiros do S.P.A. Saúde na região. Suas ins-
talações ocupam uma área total de 296 m², onde são realizados os 
mais diferentes exames de análises clínicas especializadas. O pro-
prietário do Laboratório, Maurício Sticca, mostrou todas as salas de 
exames onde são realizados mensalmente um número próximo a 
15.000 exames.

O Laboratório São Lucas conta com diferentes profissionais, entre 
eles três farmacêuticos bioquímicos. As coletas de rotina não neces-
sitam de agendamento. As atendentes estão aptas a fornecer, por 
telefone, toda a orientação que cada tipo de exame exige evitando 
que o beneficiário vá pessoalmente até lá antes de sua realização. 

O S.P.A. Saúde credenciou o laboratório há um ano e, segundo 
Sticca, o atendimento é rápido e sem burocracias. Basta apresentar a 
carteirinha do S.P.A. Saúde e um documento de identificação pessoal.

Guarde este número: 3651.1888. É para onde você e seus depen-
dentes podem ligar para agendar ou buscar orientações de exames 
naquele laboratório.

O Laboratório São Lucas tem 45 anos 
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FIQUE POR DENTRO

“Muitas pessoas acham que a saída para ter cabelos bonitos 
está no uso de caros xampus, máscaras ou óleos. Isso não bas-
ta. É preciso aliar tecnologia, cosméticos e técnica profissional com 
boa alimentação”. O recado é de um experiente profissional da área, 
Júnior Salles, sócio do salão JSalles no bairro dos Jardins, em São 
Paulo.

Em entrevista ao nosso jornal, Júnior explicou que os fios são 
constituídos de queratina, proteínas, aminoácidos e minerais e, as-
sim como nosso organismo, precisam ser bem nutridos. “Manter 
uma alimentação saudável é capaz de fazer maravilhas pelos cabe-
los, que ganharão força e saúde”. E dá algumas dicas: “alimentos 
ricos em fibra e semente de linhaça são grandes aliados. Chá verde 
e bagaço de laranja ajudam dar o brilho aos fios, o salmão intensifi-
ca o brilho e a cenoura ajuda a prevenir a queda.”

Quando o assunto é a tintura, ele lembra que o mercado cos-
mético oferece várias químicas à base de agentes naturais e sem 
amônia. Mais: Para um cabelo perfeito e saudável, é preciso cortá-lo 
a cada três meses. “Passando desse período, ele cria pontas duplas 
por ressecamento. O corte fortalece os fios e o alinhamento do es-
tilo. Não se apegue, corte mesmo que sejam só as pontas”. O pro-
fissional lembra que cabelos oleosos devem ser lavados com mais 

Cabelo bonito tem tudo a ver com boa alimentação
frequência, desde que não 
deixe de secá-los, não dor-
mindo com eles molhados 
ou presos. 

“Um cabelo compri-
do leva de 14 a 20 horas 
para que o couro esteja 
completamente seco. Não 
secá-los favorece o enfra-
quecimento do bulbo, po-
dendo causar quedas. Ca-
belos ressecados pedem 
shampoos hidratantes e 
produtos à base de óleos 
nas pontas”. 

Júnior faz um alerta: 
“Não tome medicamentos 
que prometem milagres. 
Procure sempre um derma-
tologista antes de fazer uso 
de quaisquer remédios”.

Amigos dos cabelos: Proteínas (carne, frango, peixe, ovos), cenoura/abóbora e todos os alimentos alaranjados que possuem betacaroteno,cereais integrais 

(aveia, arroz integral) feijão, gengibre, soja, castanhas, amêndoas e nozes.

Primavera: uma estação
 de frutas deliciosas 

Além de ser uma estação alegre e florida, a primavera traz frutas 
refrescantes e deliciosas. Além de serem benéficas à saúde, costu-
mam ter preço menor, quando compradas nesta época do ano.

Mamão, laranja, abacaxi e melancia são algumas delas e podem 
ser consumidas nas refeições diárias ou em forma de suco. 

Veja alguns de seus benefícios:

- Mamão: Auxilia no funciona-
mento do aparelho digestivo.

- Laranja: Conhecida pela vita-
mina C fortalece o sistema imu-
nológico, além do teor de fibras 
do bagaço da fruta ser benéfico 
à saúde.

- Abacaxi: Uma delícia na hora da 
sobremesa, também tem vitami-
na C e auxilia na digestão.

- Melancia: Hidrata pela grande 
quantidade de água e tem ação 
diurética.

O profissional paulista Júnior Salles dá  
dicas sobre beleza e cuidados com os 

cabelos.
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POR DENTRO DO SEU PLANO

É natural que surjam sugestões, dúvidas, ou desconhecimento 
de como proceder em algum atendimento médico-hospitalar, num 
plano como o nosso, afinal, são atendidas as necessidades de 
quase 19 mil beneficiários residentes em diferentes regiões dos 
estados de Minas Gerais e São Paulo.

Para garantir qualidade e agilidade no atendimento dessas 
pessoas, o S.P.A. Saúde mantém dois serviços de ponta: o SABe 
– Serviço de Assistência ao Beneficiário, e a Ouvidoria, ambas ins-
taladas em sua sede própria em São Paulo.
O SABe recebe elogios, sugestões e reclamações em relação aos 
serviços prestados pelos planos e fornece orientação sobre a rede 
credenciada, agendamentos, benefício de medicamento, interme-
diação entre o plano e o beneficiário e sobre o portal.

Esse atendimento é feito pela Sra. Cristina pelo telefone (11) 
3473.1617, ou pelo e-mail sabe@spasaude.org.br

Se, por algum motivo surgirem situações em que o beneficiário 
não se sentir atendido em suas necessidades pelo SABe, seja por 

Dúvidas, sugestões ou reclamações? Fale com a gente

falhas ou falta de autonomia 
da área, ele pode recorrer à 
Ouvidoria do plano, juntamen-
te com o número de protocolo 
adquirido pelo SABe. Ela exis-
te justamente para solucionar 
situações diferenciadas com 
o objetivo de sempre garantir 
a satisfação dos beneficiários. 

A responsável pela Ouvi-
doria do S.P.A. Saúde é a Sra. 
Elaine Cristina, que atende 
pelo telefone (11) 3146.3131, 
ou pelo email 
ouvidoria@spasaude.org.br

Não fique inseguro ou com dúvidas: se surgir qualquer problema no seu atendimento médico-hospitalar, procure a gente. É para 

isso que o S.P.A. Saúde mantém alternativas para garantir cada vez mais um melhor e mais ágil atendimento para você e sua família.

Troca de sistemas de informação

Sabe quando chega a sua vez de ser atendido no caixa do banco e não 

consegue pagar suas contas ou fazer depósitos porque o sistema caiu? Ape-

sar de não acontecer com freqüência, não deixa de criar desconforto para o 

cliente, mas sempre é resolvido, afinal é só ter um pouco de paciência. Foi 

algo semelhante a isso que ocorreu recentemente com o S.P.A. Saúde, duran-

te a implantação de uma nova versão do padrão TISS - Troca de Informação 

em Saúde Suplementar, da ANS.

Como toda nova implantação ocorreram instabilidades momentâneas 

nos serviços do plano, mas que, em pouco tempo, foram solucionadas. É 

importante lembrar que o problema não está sendo vivido somente no S.P.A. 

Saúde, mas em todo o mercado da saúde suplementar. Isso pode ter causa-

do desconforto, uma espera maior em liberação de guias por exemplo. Mas 

com uma certeza: nenhum beneficiário foi prejudicado ou deixou de ser aten-

dido, pois mesmo tendo que cumprir exigência por força de lei, o S.P.A. Saúde 

esteve com sua preocupação voltada ao compromisso de sempre atender 

bem às necessidades de saúde de seus beneficiários.

Sistemas de informação em saúde do S.P.A. Saúde são complexos por 

natureza e a nova versão exigiu várias e diferentes adequações e mudanças, 

principalmente no que diz respeito à padronização de tabelas de procedi-

mentos médico-hospitalares.  A TISS é um padrão exigido por lei, com regula-

mentação e monitoramento pela ANS, que estabelece a troca de informações 

entre operadoras de planos privados de assistência à saúde e prestadores de 

serviços médico-hospitalares. 

Canal de comunicação direta com associadas e recursos credenciados 

Os responsáveis pela área de Tecnologia da Informação do S.P.A. 

Saúde assim que diagnosticam os problemas, tomam ações rápidas para 

o sistema retornar à normalidade e não gerar espera pelos beneficiários. 

Eles agradecem a compreensão e lembram os representantes nas asso-

ciadas e credenciados dos planos que, além do suporte e treinamento que 

estão realizando nas novas implantações, para garantir o atendimento, 

em casos de dificuldades, utilizem os e-mails criados para esta finalidade 

que são: tiss.associadas@spa.org.br, para as associadas e suportetiss@

spasaude.org.br para os recursos credenciados.

A equipe responsável pela área é unânime no compromisso: “Sempre 

estaremos seguindo à risca as exigências de nossa agencia reguladora, mas, 

sem perder de vista o bom atendimento aos nossos beneficiários”.

Para atender à legislação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, órgão do Ministério da Saúde, o S.P.A. Saúde troca seus 
sistemas de informação obedecendo ao preconizado no padrão TISS 3.02.00

Cristina, rersponsável pela 
Ouvidora do S.P.A. Saúde.

Elaine,  responsável pela Ouvidora 
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