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NOSSA HISTÓRIANOSSA HISTÓRIANOSSA HISTÓRIA
CAPÍTULO 9 – CONTINUAÇÃO

Em 16 de janeiro de 1997, em reunião de Diretoria, com a presen-
ça do presidente Dr. Francisco Pereira Lopes, dos diretores Carlos 
Fernando Lima Dias e Reginaldo Balbino Pereira, entre outros as-
suntos, foram informados os envios de correspondências à Unimed 
de Três Pontas, explicando que o S.P.A. Saúde não concorda com 
a cobrança de 20% de taxa de administração sobre os custos hos-
pitalares e, caso não haja entendimento, romperá o contrato e re-
passará os usuários para outras Unimeds. Nesta reunião também 
foi assinado o contrato com a empresa Alvim e Assessoria Empre-
sarial S/C Ltda. Foi informado pela Sra. Edite Estevão, que o Dr. 
Natanael Vilela Morais, abriu uma clínica em Boa Esperança, onde 
realiza, dentre outros exames, teste ergométrico computadorizado.

Em 27 de fevereiro de 1997, em reunião de Diretoria, entre outros 
assuntos, foi apresentada pelo Sr. presidente Dr. Francisco Pereira 
Lopes, os resultados de janeiro a setembro de 1996, indicando renta-
bilidade de 20% em relação às contribuições, sendo que as coo-
perativas de Boa Esperança, Santa Rita e Jacutinga, apresentaram 
prejuízo.

Em 20 de março de 1997, em Assembleia Geral Ordinária, com a 
presença de 16 conveniadas, sob a Presidência de Sr. Francisco 
Pereira Lopes, declarou aberta a sessão, solicitou do plenário a in-
dicação de um secretário, apontado o nome do Sr. Rubens de Le-
mos (Avaré), que fez a leitura do Edital de Convocação, prestação 
de contas do exercício, a Eleição da Diretoria e Eleição do Conselho 
Fiscal. Foi apresentada uma receita de R$ 3.411.468,00 contra 
R$ 3.226.604,00 de despesas diretas e com recursos, sobra de 
R$ 184.864,00, do total das despesas 86% para recursos creden-
ciados, 14% despesas administrativas e investimentos. Fernando 
Prado Rennó, representante da Cooperativa de Jacutinga, indagou 
o elevado valor gasto com terceiros, pessoa jurídica, pelo presiden-
te foi esclarecido que se tratava de pagamento efetuado à Assis-
tants Consultoria referente a controles gerenciais. Após aprovação, 
teve início a eleição da Diretoria para o quadriênio 1997/ 2001. Indi-
cados pelo plenário dos nomes dos Srs. Rubens Lemos (Avaré) e 
José Pereira Lima Neto (Mococa) a fi m de processar a votação sen-
do eleitos os Srs. Reginaldo Balbino Pereira (Elói Mendes) para pre-
sidente e Carlos Fernando Lima Dias (Mococa) e Adolfo José de 
Carvalho (Carmo do Rio Claro) para diretores. Em seguida foram 
eleitos os membros do Conselho Fiscal: Efetivos: Srs. Matusalém 
Vilela Lemos (Boa Esperança), Luiz Zoldan (Aguaí) e José Fernan-
do de Paiva Nunes (Lorena). Suplentes: Gabriel Francisco Junquei-
ra Pereira (Cristina), Fernando Prado Rennó (Jacutinga) e Luiz Gon-
zaga Xavier (Machado). Participaram da Assembleia, Teodoro 
Quicilini Neto (Bragança Paulista), João Resende (Presidente Pru-
dente), José Dalmo Vilela (Serrania) e João Galvão (Guaratinguetá).

Em 31 de março de 1997, em reunião de Diretoria, o Dr. Francisco 
Pereira Lopes relatou que “em virtude do encerramento do mandato 
da atual Diretoria nesta data, aproveitava a oportunidade para agra-
decer aos diretores com os quais compartilhou a administração, a 
assessora e aos funcionários, pela excelente colaboração e que se 
colocava à disposição da nova Diretoria a qual augurava sucesso, 
para continuar colaborando sempre que puder e ser útil ao sistema.”

Em 29 de abril de 1997, em reunião presidida pelo Sr. Reginaldo 
Balbino Pereira foi discutido, entre outros assuntos: Através da Sra. 
Edite Estevão a contração dos serviços do Hospital das Clínicas 
de Belo Horizonte Hospital 9 de julho (São Paulo) e Santa Casa de 
São Paulo.

Em 31 de julho de 1997, em reunião de Diretoria, entre outros 
assuntos foi sugerido pelo diretor Adolfo José de Carvalho que 
fosse feita uma reunião com todas as colaboradoras que repre-
sentam o S.P.A. Saúde nas associadas, pelo menos uma vez por 
ano, a fi m de passar-lhes novas instruções para segurança do pró-
prio sistema. 

Em 14 de agosto de 1997, Em reunião de Diretoria foi decidido fi r-
mar convênio com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de São Paulo.

Em 15 de outubro de 1997, em reunião de Diretoria, entre outros 
assuntos, foi explanado que a solicitação de isenção de ISS na 
Prefeitura do Município de São Paulo foi indeferida, pois o S.P.A. 
Saúde não é considerada entidade de utilidade pública mas, con-
forme instrução da própria Prefeitura, o recolhimento de ISS só terá 
que ser feito se a instituição prestar serviços a terceiros, ou seja, 
fora de seu quadro associativo. Nesta reunião também foi autoriza-
da a extensão de credenciamento do médico de Machado, Dr. 
Antônio Machado Dias, para cirurgia de videolaparoscopia.

Em 19 de novembro de 1997, Em reunião de Diretoria, com a pre-
sença do consultor contratado Sr. Bruno Scagliusi e do analista de 
sistema Sr. André Luiz de Campos Pereira Lopes, foi apresentado 
um projeto de reestruturação de toda operacionalidade do S.P.A. 
Saúde, contendo quarenta e duas ações propostas em seu relató-
rio e que demandaria um tempo aproximado de dois meses e meio. 
Todo o trabalho apresentado foi acompanhado, discutido, questio-
nado e aprovado pelo diretor Carlos Fernando Lima Dias que fi cou 
com a responsabilidade de acompanhar toda a implantação.

Em 12 de dezembro de 1997, em reunião de Diretoria, o diretor Sr. 
Carlos Fernando Lima Dias questionou sobre a inclusão ou perma-
nência de usuário que fornece leite para outro sistema em seu 
nome ou de outra pessoa, mas cuja propriedade esteja matricula-
da na cooperativa fi cando esclarecido que 
este procedimento contraria o objetivo esta-
tutário do S.P.A. Saúde, e o benefi ciário ao 
assinar a adesão declara ter conhecimento 
do Regulamento e Manual de Orientações 
Básicas onde está clara a condição quanto 
ao fornecimento de leite. 

Resumos das atas relatadas por Hildo Grassi, 
Superintendente Operacional.

Este informativo é dirigido aos seus benefi ciários 
e às associadas, bimestralmente, de forma gratuita.

S.P.A. Saúde – Sistema de Promoção Assistencial
Rua Maestro Cardim, 1.191 – 8o andar – Paraíso – SP
Fone: (11) 3146-3131
Site: www.spasaude.org.br
E-mail: spa@spasaude.org.br

ANS - NO 324493

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: Oswaldo de Paiva Pinto Filho (Presidente), 
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 | Assistente de Comunicação: Elisa C. Coracini | Jornalista responsável: 
Ana Souza, Mtb12.815 | Diagramação: Adriana Laudari | Tiragem: 10.000 exemplares

jornal_spasaude_v2.indd   2 12/1/14   11:36 PM



INFORMATIVO SAÚDE RURAL        3INFORMATIVO SAÚDE RURAL        3

FIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTRO

O modelo de Autogestão em Saúde se constitui em modalida-
de de assistência médica com vários diferenciais, podendo ser 
enumerados os principais como: ter o menor valor de contribui-
ção; atender os benefi ciários preservando sua dignidade; não ter 
fi nalidade lucrativa; não ter objetivo comercial; e não ter a possibi-
lidade de ser extinta. As Autogestões são desenvolvidas para aten-
dimento de um grupo de pessoas ligadas à mesma categoria 
profi ssional com seus familiares reportando ao caso do S.P.A. 
Saúde, atendimento dos produtores rurais, seus familiares con-
sangüíneos e afi ns associados a uma entidade Cooperativa de 
Produtores Rurais, Sindicatos de Produtores Rurais e Associação 
Comercial e Agropecuária e respectivos funcionários destas enti-
dades. Ao analisarmos as informações descritas e observando a 
atuação do S.P.A. Saúde constituirá em nosso entendimento, co-
nhecimento e referência as peculiaridades deste modelo assisten-
cial. Principalmente como ser integrante deste contexto. No entanto 
é de suma importância que todos os benefi ciários e colaborado-
res conheçam a instituição e se conscientizem de como a Gestão 
da Saúde neste modelo assistencial é um desafi o que dever 
ser suplantado a quatro mãos. Temos na atualidade uma 
cultura de um sistema de saúde que se preocupa somente 
com a doença, e infelizmente, a doença é utilizada como 
meio de se produzir riquezas independente do restabeleci-
mento da saúde dos benefi ciários. Temos dissertado em 
várias oportunidades de que o risco de agravamento da 
saúde depende em torno de 90% de cada um de nós e 
que todo o aparato de instituições existentes tais 
como hospitais, laboratórios, centro de diagnósti-
cos, etc., só podem minimizar nossos riscos se 
nos atentarmos e nos prevenirmos participan-
do de programas de promoção da saúde e 
prevenção de riscos de doenças. Com refe-
rência ao custo de nossas contribuições po-
demos concluir que depende de cada um de 
nós. O S.P.A. Saúde foi instituído para nos 
garantir acesso aos melhores recursos médi-
cos, ambulatoriais e hospitalares para preser-
var nossa saúde. O custo assistencial quan-

Desafi os à gestão da saúde no modelo de Autogestão

do não se previne as causas – o que o segmento de saúde defi ne 
como sinistro – é um evento que tem um custo fi nanceiro que, 
com certeza, retorna em nossas contribuições. Somos uma insti-
tuição com um nobre objetivo, porém conforme determina a ANS 
(Agência Nacional de Saúde Suplementar) temos que ser susten-
táveis. Este desafi o é para todos nós, cada benefi ciário pode ter 
mais saúde com menor custo de contribuição. Basta seguir nos-
sas orientações e utilizar os recursos que podemos disponibilizar 
para se tratar antecipadamente. Cuidar da doença é dispendioso 
e às vezes sem sucesso. Cuidar da saúde é gratifi cante e menos 
doloroso. Por último lembramos que todos nós viveremos por mais 
tempo, vamos nos preparar para entrarmos nas melhores idades 
saudáveis. Contem com o S.P.A. Saúde.

nhecimento e referência as peculiaridades deste modelo assisten-
cial. Principalmente como ser integrante deste contexto. No entanto 
é de suma importância que todos os benefi ciários e colaborado-
res conheçam a instituição e se conscientizem de como a Gestão 
da Saúde neste modelo assistencial é um desafi o que dever 
ser suplantado a quatro mãos. Temos na atualidade uma 
cultura de um sistema de saúde que se preocupa somente 
com a doença, e infelizmente, a doença é utilizada como 
meio de se produzir riquezas independente do restabeleci-
mento da saúde dos benefi ciários. Temos dissertado em 
várias oportunidades de que o risco de agravamento da 
saúde depende em torno de 90% de cada um de nós e 
que todo o aparato de instituições existentes tais 
como hospitais, laboratórios, centro de diagnósti-
cos, etc., só podem minimizar nossos riscos se 
nos atentarmos e nos prevenirmos participan-
do de programas de promoção da saúde e 
prevenção de riscos de doenças. Com refe-
rência ao custo de nossas contribuições po-
demos concluir que depende de cada um de 
nós. O S.P.A. Saúde foi instituído para nos 
garantir acesso aos melhores recursos médi-
cos, ambulatoriais e hospitalares para preser-
var nossa saúde. O custo assistencial quan-

Reginaldo Balbino Pereira
Superintendente Assistencial do S.P.A. Saúde

Dúvidas sobre o TISS? Fale com a gente
Associadas e credenciados dos planos do S.P.A. Saúde tem à disposição e-mails 
criados exclusivamente para orientar ou tirar dúvidas de nossos parceiros. 
Tome nota:

Associadas: tiss.associadas@spasaude.org.br
Recursos credenciados: suportetiss@spasaude.org.br ?
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Fundada em 1988, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da Região de Varginha Ltda. comemorou no último dia 3 de outu-
bro, 26 anos de lutas e conquistas. Nasceu da iniciativa de alguns 
produtores rurais da região que sentiam a necessidade de obter 
crédito rural aos produtores daquela região. Até aquela época con-
tavam apenas com bancos que repassavam recursos do governo 
ou privados. Ano a ano a instituição foi se consolidando, como 
lembra José Pedro Garcia Reis, na Diretoria da Sicoob 
Credivar desde sua criação. Hoje é uma instituição sím-
bolo para o produtor rural, que tem ali um atendimento 
personalizado, e concedendo empréstimos com taxas 
e tarifas inferiores às praticadas no mercado. 

A instituição é conhecida em todo o sistema fi nancei-
ro: São 12.000 associados, 120 empregados e um patri-
mônio que atinge R$48 milhões. “A maior parte de conces-
são de nossos empréstimos é voltada para a agricultura, um 
número menor é destinado às micro e pequenas empresas”, diz o 
presidente, orgulhoso de nunca ter registrado qualquer prejuízo. Ao 

Parceira dos produtores 
rurais de Varginha

contrário: “Sempre no fi nal de cada ano, as sobras fi nanceiras resul-
tantes de nossas boas aplicações são distribuídas aos cooperados, 
obedecendo aos critérios aprovados em nossas assembleias”.

Muitos querem ter o S.P.A. Saúde
A possibilidade de ingresso na Sicoob não é mais um privilégio 

exclusivo de produtores rurais. Ela passou a aceitar micro e pe-
quenos empresários e agora é de livre acesso a pessoas físi-

cas ou jurídicas.
José Pedro é benefi ciário do S.P.A. Saúde e sabe que 

um grande número de associados gostaria de fi liar-se aos 
planos, mas como é exclusivo aos produtores rurais, não foi 
possível atender à reivindicação. “As vantagens são muitas 

em contar com a segurança do nosso plano de saúde que 
tem espírito cooperativista, trata bem o cooperado e atende 

todas as suas necessidades”. Todos os empregados da Sicoob 
Credivar são benefi ciários do S.P.A. Saúde e contam com subsídio 
da instituição no pagamento de suas mensalidades.

26 anos de bons 
resultados fi nanceiros

A história do cooperativismo em Minas Gerais está diretamente 
ligada à criação da Coccamig, a Cooperativa Central de Cafeiculto-
res e Agropecuaristas de Minas Gerais Ltda. Fundada em 1985, 
com a união de pequenas e médias cooperativas, nasceu para for-
talecer o setor e defender o interesse de seus cooperados.

No início, as atividades eram desenvolvidas em uma sala cedi-
da pela Minasul. O crescimento da instituição pedia novos espa-
ços, até chegar onde hoje está instalada, na sede própria à Alame-
da do Café, 1000, em Varginha – MG. 

Seu atual presidente, Tarcísio Rabelo, tem sua vida voltada es-
pecialmente à cafeicultura desde 1993. Integra o Con-

selho da OCEMG – Organização de Cooperativas 
do Estado de Minas Gerais, faz parte do Conse-
lho Diretor do CNC – Conselho Nacional do Café 
e também responde pela Presidência da Coo-
percam – Cooperativa dos Cafeicultores de Cam     -
pos Gerais e Campo do Meio Ltda.

Atualmente a Coccamig conta com 18 coo-
perativas ativas fi liadas e, segundo Tarcísio, tem 

sua proposta baseada na gestão de melhores preços, de produtos 
competitivos aproveitando as potencialidades de suas associadas. 
Juntas, as cooperativas ligadas ao sistema Coccamig movimen-
tam milhões de sacas de café além de toneladas de ração e insu-
mos. Mais que números Tarcísio lembra que hoje, de forma geral, 
São Paulo e Minas Gerais são dois estados que contam com boa 
estrutura de cooperativas e reforça que seu objetivo maior será 
sempre “o de oferecer soluções às cooperativas e cooperados, 
além do aprimoramento tecnológico para agropecuária.”

Cidinha, a mais antiga funcionária
Maria Aparecida Pereira, a Cidinha, está há 

27 anos na Coccamig, e é a representante do 
S.P.A. Saúde na entidade que atualmente conta 
com nove colaboradores. É uma defensora do 
S.P.A. Saúde que ela e mais uma dependente 
utilizam, “felizmente apenas para exames de pre-
venção e sempre nos recursos da nossa cidade”, 
afi rma.

Coccamig, a força de 18 cooperativas
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Dentro de um forte espírito de cooperativismo, a Minasul – Coo-
perativa dos Cafeicultores da zona de Varginha Ltda, no sul do Esta-
do de Minas Gerais, nasceu em 1958 e é um verdadeiro exemplo 
voltado ao crescimento do seu segmento. Acaba de comemorar 
56 anos de existência, está instalada numa sede construída em 
1990, conta com 120 empregados, 3.000 associados e movimenta 
1.200.000 sacas de café por ano. À frente de sua Presidência, por 
mandatos consecutivos, está Osvaldo Henrique Paiva Ribeiro, um 
dos responsáveis pelo vertiginoso crescimento da Minasul, sempre 
lutando por seu grande desafi o: Levar o café brasileiro para a esfera 
internacional. Deu certo. A qualidade do produto é reconhecida inter-
nacionalmente e atualmente cerca de 70% do café produzido na re-
gião é exportado para os países escandinavos, Europa, Japão e 
Estados Unidos. 

Além de responder pela Presidência da Minasul, Osvaldo integra 
Diretorias e Conselhos de importantes instituições nacionais e inter-
nacionais de cafeicultura. Em Varginha foram promovidos seminá-
rios internacionais de café e a Cooperativa faturou no ano passado, 
o concurso BSCA – Associação Brasileira de Cafés Especiais, que 
reuniu vários tipos de cafés dessa classifi cação de todo o Brasil. 
“Das 330 amostras, as duas vencedoras eram de produtores de Var-
ginha”, afi rma Osvaldo. 

Entre os associados da Minasul estão desde pequenos produto-
res ligados à agricultura familiar, como médios e grandes produto-
res, incluindo-se fazendas tradicionais de relevada importância histó-
rica para a região. Para todos, o espírito de cooperativismo é o 
mesmo: “Promover o estímulo e a defesa de suas atividades econô-
micas através da comercialização de seus produtos nos mercados 
nacional e internacional”, diz o presidente.

A Minasul oferece ainda lojas exclusivas aos seus cooperados, 
com preços diferenciados e condições especiais de compra para 
mais de 10 mil itens, como defensivos, produtos agrícolas, veteriná-
rios, implementos, materiais para construção civil e rações para 
gado e outros animais, entre outros. 

Expansão 
Uma área de 14.700 m2 vai sediar o novo complexo de armaze-

namento e preparo de café. A nova unidade da Minasul terá quatro 
armazéns, 24 silos de 40.000 sacas e 36 silos de 4.000 sacas. A 
previsão de conclusão da obra é de mais dois anos, mas a expecta-
tiva é a de concluir uma parte da obra em janeiro próximo para rece-
ber a safra de junho de 2015. A Unidade fi ca no Distrito Industrial de 
Varginha e na sua construção serão investidos R$ 30 milhões.

Além de aumentar signifi cativamente a capacidade de armaze-
nagem, vai atender os produtores que terão condições de vender 
seus produtos com valor agregado. 

Na parte operacional todo o sistema de armazenagem mudará 
de sacaria para bag, permitindo signifi cativa redução de custos.

“Reajuste menor foi fundamental”
Osvaldo também integra o Conselho Diretor do S.P.A. Saúde 

que, no último mês, aprovou um reajuste de mensalidades menor 
que o indicado para planos dessa natureza. “Isso foi importante para 
o associado e para a vida do plano que precisa crescer cada vez 
mais”.

Na Minasul todos os empregados são participantes do plano e 
recebem subsídio de acordo com o salário de cada um. O número 
de benefi ciários do S.P.A. Saúde pela Cooperativa é próximo a 2.000 
pessoas, que têm, como destaca Osvaldo, “um atendimento perso-
nalizado e de qualidade”. Segundo ele, “apesar do S.P.A. Saúde 
oferecer preços bem melhores que os de mercado, ainda é preciso 
discutir a criação de planos regionais, mais simples e com preços 
acessíveis para atender os produtores de menor renda.”

Promover o progresso 
do agronegócio é um 
desafi o permanente

Osvaldo, presidente da Minasul, Patrícia e Beatriz, 
as representantes do S.P.A. Saúde na Cooperativa
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Hospital Regional do Sul de Minas 
Fundado há 90 anos, credenciado do S.P.A. Saúde, na cidade de Varginha

“Com 139 leitos disponíveis, o Hospital Regional do Sul de Minas passa atualmente 
por uma reforma que vai permitir aumentar em mais 30 leitos até o fi nal deste ano, além 
das ampliações e modernizações da UTI adulto, Neonatal e outras áreas que vão in-
cluir a fachada do edifício e a recepção”. A informação é do diretor geral do Hospital, 
Mário Terra, que recebeu a visita do superintendente do S.P.A. Saúde, Reginaldo Bal-
bino Pereira e da redação do nosso jornal, num encontro que, além de conhecer as 
instalações e funcionamento da instituição, permitiu estreitar os laços de relacionamen-
to entre as duas empresas. 

O objetivo é um só: propiciar sempre a melhor qualidade de atendimento aos bene-
fi ciários do S.P.A. Saúde que residem naquela cidade e regiões próximas.

Referência em cardiologia e neurologia
O Hospital é uma instituição fi lantrópica, que atende pacientes do SUS, convênios e 

particulares. É referência na região em duas especialidades de alta complexidade: Car-
diologia e Neurologia. Possui um espaço exclusivo para atendimentos de emergência 
de casos de enfartes e de AVC (Acidente Vascular Cerebral). Aqui são realizadas com-
plexas cirurgias e procedimentos em pacientes indicados pelos médicos da região.

O Hospital não mantém Pronto Atendimento e os pacientes que são atendidos na 
instituição são direcionados ou internados quando recebem a indicação do médico 
que acompanha seus casos. Como informou Mário Terra, o corpo clínico do hospital é 
formado por aproximadamente 250 médicos e, além do atendimento específi co nas 
duas áreas de referência, também atende Clínica Médica, Pediatria, Vascular e Mater-
nidade, sempre para casos de internação.

O Hospital Regional do Sul de Minas tem uma alta taxa de ocupação: Média mensal 
de 600 internações e de 350 cirurgias.

Reginaldo Balbino, durante a reunião com Diretoria 
do Hospital

Hospital Regional do Sul de Minas

Bairro Farmácia Endereço (Rua) No Telefone

Bom Pastor Drogaria Maritan Ana Jacinta 560 (35) 3223-8865

Centro GrupoFarma - Alexandre Machado - 1 Dr. Wenceslau Braz 222 (35) 3221-9933

Centro GrupoFarma - Alexandre Machado - 3 João Pessoa 174 (35) 3212-3623

Centro Drogaria Século XXI Oswaldo Costa 20 (35) 3214-4160

Centro Americana Doctor Minas Marechal Deodoro 158 (35) 3219-6800

Centro Drogaria Americana Benjamin Constant 482 (35) 3219-6800

Centro Natus Farma Rio Branco 445 (35) 3222-9386

Centro Drogaria Ype Rio Branco 330 (35) 3690-5800

Centro Droga Líder Rio Branco 394 (35) 3221-9500

Centro Droga Líder Rui Barbosa 105 (35) 3212-5600

Centro Drogaria Americana Saúde Doctor Minas Lt Santa Cruz 686 (35) 3221-1100

Centro Americana Saúde Francisco Navarro 400 (35) 3221-6250

Centro Drogaria Americana Delfi m Moreira 284 (35) 3219-6800

Centro Drogasil Varginha José Rezende Paiva 40 (35) 3214-4996

Imaculada Conceição Drogaria São Lucas Manuel Vida 895 (35) 3214-2394

Jardim Andere Droga Líder Princesa do Sul 152 (35) 3212-5600

Jardim Cidade Nova Drogaria São Lucas Filial Dos Imigrantes 376 (35) 3221-5538

Jardim Sion
GrupoFarma - Alexandre Machado - 2
Drogaria Sion
Americana Saúde

Dr. José Justiniano dos Reis
1548
2199
1469

(35) 3221-6757
(35) 3221-7554
(35) 3221-6250

Jardim Sorion Lux Farma Dr. José Justiniano dos Reis 2155 (35) 3222-9800

Vila Monte Castelo Drogaria Bom Pastor Prefeito José Braga Jordão 231 (35) 3221-1590

Farmácias credenciadas em Varginha

Apresente a carteirinha 
do S.P.A. Saúde

Fique atento e procure orientar seus 
familiares: Se precisarem internar para 
tratamento ou cirurgia no Hospital, é 
importante avisar seu médico que é 
benefi ciário do S.P.A. Saúde e apre-
sentar, no momento da internação, sua 
car     teirinha do plano e um do   cu                         mento 
pessoal.
car     teirinha do plano e um do   cu                         mento 
pessoal.
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Hospital Varginha alia efi ciência e conforto 
à sustentabilidade do meio ambiente

CREDENCIADOSCREDENCIADOSCREDENCIADOS

Distante apenas 2 km do centro da cida-
de, o Hospital Varginha destaca-se numa 
área onde predomina a preservação do 
verde, uma limpeza que dá gosto de ver e 
uma equipe altamente qualifi cada. A equi-
pe do nosso jornal foi recepcionada por 
sua administradora geral, Silvana Moraes 
Bernardes que abriu as portas para apresen-
tar todas as áreas da Instituição.

Inaugurado em outubro de 2009, o Hospital Varginha, creden-
ciado pelo S.P.A. Saúde por reunir as condições de qualifi cações 
exigidas pelo plano, foi projetado para um total de 3.277 metros 
quadrados de área construída. O empreendimento foi idealizado 
em modernas técnicas arquitetônicas voltadas à sustentabilidade 
do meio ambiente, com destaque para a luz solar e reaproveita-
mento de água.

Construído em piso plano, possui 33 leitos, 4 salas cirúrgicas, 
uma semi-intensiva e pronto atendimento adulto e infantil 24 ho-
ras. Seu corpo clínico é formado por especialistas em Urologia, 
Cirurgia Geral, Otorrino, Cirurgia Plástica, Obstetrícia, Geriatria, Orto-
pedia e Cirurgia Vascular. A média de atendimentos mensais em 
seu pronto atendimento é de 1.100 casos mensais. O hospital 
oferece maternidade e tem até heliponto.

Para a administradora geral do hospital, o S.P.A. Saúde é um 
dos melhores parceiros da instituição: “O superintendente do 
S.P.A. Saúde, Reginaldo Balbino veio conhecer de perto nosso 
hospital e nunca tivemos quaisquer difi culdades em nossa comu-
nicação. Temos, comprovadamente, grande fl exibilidade de con-
tato e de facilidade nas autorizações dos procedimentos realiza-
dos por seus benefi ciários em nosso hospital.”

Prevenção e comida gostosa
Chama a atenção o trabalho voltado à promoção da saúde e 

conscientização das pessoas na prevenção de doenças desenvolvi-
do pelo hospital. Durante nossa visita, a Instituição abraçava a cam-
panha “Outubro Rosa”, de combate ao câncer de mama, e começa-
va a se preparar para o “Novembro Azul”, reforçando a necessidade 
de alertar os homens sobre a prevenção do câncer de próstata.
A cozinha foi outra surpresa. Supervisionada em tempo integral 
por nutricionistas, vários cuidados de higiene são adotados na 
preparação dos alimentos servidos aos pacientes. A mesma co-
mida é servida à Diretoria e aos funcionários e comprovada por 
nossa equipe que foi convidada a almoçar. Todos aprovaram com 
louvor o sabor da comida e a assepsia do local. 

Um depoimento inesperado. E de satisfação! 
Ao passarmos pela ala de internação, fomos informados que 

um benefi ciário do S.P.A. Saúde estava em um dos apartamentos, 
o número 8. Autorizados pelo paciente a entrar, conhecemos Ra-
mon Garcia Chagas, 39 anos, ligado à Capebe, nossa cooperati-
va em Boa Esperança e que procurou o hospital para a realização 
de uma cirurgia ortopédica. 

Ele e mais cinco dependentes estão no plano há 10 anos. Bem 
humorado, nem parecia que tinha feito uma cirurgia na noite ante-
rior necessária para resolver um problema de tendinite que lhe cau-
sava processos bastante dolorosos: “Não tive dúvida, escolhi fazer 
no Hospital Varginha, para mim um dos melhores que já conheci”. 
No mesmo corredor, no apartamento 1, estava sua mãe, D. Maria 
Gerusa, também benefi ciária do S.P.A. Saúde já de alta depois de 
ter passado por uma bem sucedida cirurgia para corrigir uma fratu-
ra do fêmur causada por uma queda em sua casa. 

INFORMATIVO SAÚDE RURAL        INFORMATIVO SAÚDE RURAL        INFORMATIVO SAÚDE RURAL        

Ramon Garcia Chagas, satisfeito 
com o atendimento recebidoSilvana Moraes Bernardes, 

administradora geral do hospital
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REMOÇÕESREMOÇÕESREMOÇÕES

O S.P.A. Saúde oferece o serviço de remoção de pa-
cientes seguindo as normas previstas pela Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar – ANS, órgão que regulamenta 
os planos de saúde no Brasil. 

Segundo a ANS, a cobertura de remoções de benefi ciá-
rios de planos privados, como é o caso do S.P.A. Saúde 
deve atender os benefi ciários que tenham cumprido o pe-
ríodo de carência e nas seguintes situações: 

Somente remoções inter-hospitalar quando, o hospital 
de origem não disponha de condições necessárias para o 
atendimento, continuidade no tratamento e completo res-
tabelecimento das condições de saúde do benefi ciário. 

Neste caso o médico do hospital de origem deverá so-
licitar e justifi car à operadora a necessidade da remoção.

A operadora por sua vez, localizará hospital que atenda 
a necessidade clínica e tenha condições estruturais e equi-
pe médica qualifi cada para dar o atendimento e providen-
ciará reserva de vaga e ambulância com equipamentos 
necessários para o estado clínico do paciente.

Não está previsto no rol da ANS – Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, remoção aérea.

Saiba como e quando usar

Atenção: 
Em caso de dúvidas, procure o SABe – Serviço de 

Atendimento ao Benefi ciário do S.P.A. Saúde pelo telefone 
(11) 3473-1617, ou pelos e-mails sabe@spasaude.org.br 
e faleconosco@spasaude.org.br

O atendimento presencial no SABe é realizado de se-
gunda 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.

Redobre atenção e cuidados na estrada

Desde novembro, várias infrações de trânsito passaram a ser 
punidas com mais rigor e o valor de algumas multas subiram mais 
de 600%.

Fique atento. É bom pra sua segurança e pro seu bolso também!

  Ultrapassagem em local proibido pagava multa de R$ 191,54. 
Agora, o infrator terá que desembolsar R$ 957,70. Se for uma 
ultrapassagem forçada, a multa agora vai ser dez vezes maior: 
de R$ 191,54 para R$ 1.915,40.

  Ultrapassagem pelo acostamento aumentou em 650%: De 
R$ 127,69 para R$ 957,70.

  Rachas: A multa aumentou de R$ 574,62 para R$ 1.915,40, e o 
motorista ainda pode ir para cadeia. Se deixar feridos, a pena vai 
de seis meses a três anos. Se provocar a morte de alguém, de 
cinco a dez anos.

Em caso de reincidência, ou seja, se o condutor for multa-
do duas vezes pela mesma infração, o valor da multa dobra e 
o motorista pode fi car até doze meses sem dirigir.
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DEPOIMENTODEPOIMENTODEPOIMENTO

“Minha irmã e o plano me devolveram a vida”

Nossos rins, quando sadios, são responsáveis em limpar o sangue fi ltrando o excesso de 
água e resíduos. Quando os dois falham, o organismo passa a reter líquidos, a pressão 

arterial aumenta e os resíduos prejudiciais se acumulam no seu corpo causando 
intoxicação, interferindo em muitas outras funções como as dos glóbulos vermelhos em 
quantidade insufi ciente. Quando isso acontece, a qualidade de vida do paciente é muito 

afetada. É preciso recorrer a complexos tratamentos e, muitas vezes, a transplante.

Esse foi o quadro enfrentado por nosso benefi ciário José Carneiro 
Neto, 54 anos, que tem um anjo na vida: Nelci, sua esposa. Por insis-
tência dela fez uma consulta a um urologista em Varginha, cidade 
onde residem, para realizar exames preventivos. Veio o diagnóstico: 
Mesmo sem quaisquer sintomas, os exames mostraram creatinina 
bastante alterada e comprometimento dos seus dois rins.Enfrentou 
quatro meses de hemodiálise e um ano de diálise até que os médicos 
confi rmaram: Só um transplante salvaria sua vida. Entrou para a fi la 
dos transplantes mas, com a possibilidade de receber um rim de sua 
irmã, com compatibilidade para a cirurgia, ele pode realizar rapida-
mente o procedimento.

No Hospital do Rim, recurso de alta especialização em São Paulo, 

ele e a irmã submeteram-se a vários exames e a cirurgia foi um suces-
so. “Minha irmã teve alta em três dias, eu fi quei oito”, lembra José que 
precisou voltar ao hospital duas vezes por semana durante um mês, 
depois a cada quinze dias. “Minha família não teria condições de dar 
esse atendimento ao José”, afi rma Nelci, que não saiu do lado do 
marido momento algum. O casal divulga a importância de ter um pla-
no como o nosso aos amigos porque “doença não escolhe idade 
nem hora para acontecer. Nós passamos pelos melhores especialis-
tas, laboratórios e hospitais. Não temos ideia de quanto seria o custo 
de um procedimento como esse. O S.P.A. Saúde pagou tudo para a 
doadora e para o José”, conclui Neci, agora mais tranquila ao lado do 
marido que, felizmente, pode viver novamente.

Nós passamos 
pelos melhores 
especialistas, 
laboratórios e 
hospitais.”

José: Acompanhado de perto pela 
esposa Nelci, ganhou nova vida

“
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PREVENÇÃOPREVENÇÃOPREVENÇÃO

“Homem morre 
mais cedo que 
a mulher”

A informação é de fonte segura: Dr. Luís Henrique Serra Mi-
randa, urologista credenciado pelo S.P.A. Saúde na cidade de Var-
ginha: “A expectativa de vida das mulheres brasileiras é 7 anos 
maior que a dos homens”, diz o médico, lembrando que a 
causa é mais do que conhecida: as mulheres se cuidam 
mais e procuram o médico com mais frequência.

Por medo, preconceito ou vergonha, a maioria dos 
homens só consulta um médico quando apresenta sin-
tomas e a doença já está avançada. O medo de rece-
ber um diagnóstico que vai assustá-lo e não saber 
como lidar com a doença também é uma condicionante.

Essa é uma realidade que precisa mudar. E rapida-
mente. “O câncer de próstata é o câncer mais frequente dos 
homens e o segundo tipo de câncer que mais mata”, informa o 
Dr. Luís. Com uma experiência acumulada ao longo de 11 anos 
no exercício da medicina, ele destaca que a prevenção é a única 
saída para baixar as altas taxas de mortalidade relacionadas à 
doença que, se diagnosticada precocemente, tem 80% de chan-
ces de cura.

A próstata é uma glândula presente nos homens, localizada 
abaixo da bexiga e à frente do reto. O câncer pode ser descober-
to inicialmente no exame clínico, através do toque retal, procedi-
mento rápido, indolor e fundamental na detecção do câncer de 
próstata, aliado ao exame de PSA, feito em amostra sanguínea.

Viver mais e melhor
O médico faz um alerta ao público masculino: É preciso aca-
bar de vez com o preconceito e o tabu sobre os exames e viver 

mais e melhor. Atualmente a Sociedade Brasileira de Uro-
logia recomenda a consulta ao urologista para todos os 
homens a partir dos 50 anos de idade. Pacientes com 
histórico familiar da doença e indivíduos da raça negra 
devem começar a fazer os exames a partir dos 45 
anos, pela maior susceptibilidade.

 O Instituto de Urologia Sul de Minas localizado na 
Avenida Antonieta Esper Kallas, 255, no Parque Mariela, 

em Varginha, disponibiliza o agendamento de consultas 
através dos telefones (35) 4101-2708 e (35) 3221-4518.

“O câncer de próstata é o câncer 
mais frequente nos homens e o 

segundo tipo de câncer que mais mata”
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TOME NOTATOME NOTATOME NOTA

Registro

“Toda negociação nos faz crescer”. Essa foi a tônica defendi-
da por Reginaldo Balbino, no encontro com representantes das 
Unimeds Varginha, em novembro último. Além do superintenden-
te, o S.P.A. Saúde esteve também representado por Ricardo Gar-
cia, gerente fi nanceiro e assuntos regulatórios e Denilson Luciano, 
gerente técnico operacional, na reunião que contou com profi ssio-
nais da Unimed das cidades de Varginha, Alfenas, Machado, Pou-
so Alegre, Lavras e Três Corações.

Na oportunidade, foram discutidos assuntos gerais que refor-
çam o bom relacionamento existente entre as duas instituições e 
os ajustes necessários no sistema de informática para adequação 
às exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
referentes às trocas de arquivo em XML e a necessidade da codi-
fi cação TUSS das tabelas de serviços.

O Ministério da Saúde convoca todas as meninas de 11 a 13 
anos de idade para tomar a segunda dose da vacina contra o 
HPV. Neste segundo momento, é hora da dose de reforço para 
todas as garotas que tomaram a primeira dose há seis meses. 
Com a vacinação em dia, é possível fi car livre do câncer do colo 
do útero, a terceira causa de morte entre mulheres no Brasil. Aten-
ção: Você que é mãe, avó, tia, amiga, se já fazem seis meses da 
primeira dose da vacina, não perca tempo. Leve sua menina para 
tomar a segunda dose, um reforço para confi rmar e assegurar 
que a adolescente está mesmo imunizada. Apenas a primeira 
dose não oferece essa garantia. A vacina é gratuita e está dispo-
nível nas unidades básicas de saúde da sua cidade. Na maioria 
dos casos, o vírus HPV não apresenta sintomas e pode fi car no 
organismo durante anos sem manifestar qualquer sinal. Anote na 
agenda o cronograma das doses:
 1a dose – Aconteceu há 6 meses, mas a vacina também está 

disponível para quem ainda não tomou nenhuma dose e deseja 
se vacinar.
 2a dose – 6 meses depois da 1a vacina.
 3a dose – 5 anos após a primeira dose.

Verdade
Não existem casos de complicações depois do uso da vacina 

contra o HPV. As reações que ocorrem são comuns a qualquer 
outra vacinação: dor de cabeça, inchaço local. Países de todo o 
mundo já estão se prevenindo com a vacina contra o HPV.

Entenda como o HPV pode levar ao câncer do colo do útero
O vírus HPV passa de uma pessoa para a outra facilmente, e a 

sua transmissão acontece por contato direto com a pele ou com 
o local infectado por meio da relação sexual. A contaminação 
pode levar ao desenvolvimento de machucados ou verrugas que, 
se não forem tratadas, poderão avançar para um câncer no colo 
do útero. É preciso prevenir logo para fi car livre da doença. 
Saiba mais sobre a campanha de vacinação entrando no site: 
portalsaude.saude.gov.br. Converse com parentes, amigos e 
membros da sua comunidade sobre essa campanha.

Vacinação contra o HPVPor dentro do seu plano

A versão do calendário produzido pelo S.P.A. Saúde para seus 
benefi ciários traz, este ano, na página de cada mês, informações 
relativas aos serviços e procedimentos previstos em seu plano.

Acompanhe! Ler as informações mensais permite conhecer 
melhor seu plano e faz você e sua família fi carem cada vez mais 
perto da gente!

Junto com esta edição 

você está recebendo o 

calendário 2015 do 

S.P.A. Saúde

À esquerda: Reginaldo Balbino, Denilson Luciano e Ricardo 
Garcia na reunião com os representantes das Unimeds
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A arquitetura perdeu, mas o Brasil ganhou 
um chef de sucesso

EXPERIMENTEEXPERIMENTEEXPERIMENTE

Em entrevista exclusiva ao nosso jornal, Fogaça 
confessa que entrou na cozinha por necessidade. 
Quando deixou o curso de arquitetura em Ribeirão 
Preto e veio morar com a irmã em São Paulo, tinha 
que cozinhar se quisesse comer algo de bom: “Eu já 
não aguentava mais comida congelada. Fiz um curso 
de Chef Executivo de Cozinha, e comecei a vender lan-
ches numa Kombi. Depois, passei a fazer meus próprios 
lanches e saia pra vender na rua. Batia de porta em porta, 
deixava o lanche em consignação e fui tocando.” 

No começo de sua carreira, ele ia de madrugada comprar in-
gredientes no Ceasa e passava a noite testando novos pratos. 
Hoje, Fogaça é reconhecido como um dos melhores chefs brasi-
leiros, por seus pratos que trazem ingredientes de qualidade e 
muita personalidade. Fundador da feira gastronômica O Mercado 
(feira pioneira do modelo de eventos de comidas de rua), ele lem-
bra que a culinária brasileira está em alta. “Hoje é vista com bons 
olhos. Somos um país com proporções continentais, temos dife-
rentes culinárias em um único país, com uma variedade imensa 

Henrique Fogaça, chef de cozinha conhecido internacionalmente, e que faz o papel 
de “bad boy de bom coração”, tem sido um dos destaques como jurado no reality 

apresentado por Ana Paula Padrão, na TV Bandeirantes

de sabores e temperos interessantes”. Para alguém que 
queira iniciar a carreira nessa área, seu conselho é per-
sistência: “No início tudo é complicado. Mas tem que 
ter persistência e muita vontade de fazer acontecer. Co-
zinha é a minha terapia, é o que eu gosto de fazer. Tem 
gente que me pergunta se mesmo com a rotina de gra-

vações, reuniões e eventos se eu continuo indo pra cozi-
nha. Claro! Todo dia”. 

Uma dica de chef premiado para o Natal
“Acho que podemos tentar fazer algo um pouco diferente do 

peru de todo ano. Eu sugiro três pratos muito interessantes. Para 
entrada, uma salada de fi go, uma fruta que não é tão comum no 
nosso dia a dia e dá um toque diferente na receita, com o balsâ-
mico no tempero. Como prato principal, sugiro um Nhoque de 
Mandioquinha com Ragú de Javali. É um prato que levei um bom 
tempo para desenvolver, mas é um dos que mais gosto.” 

Com essas receitas, mãos à obra e experimente as dicas ex-
clusivas para nossos leitores:

Salada de Figo

Ingredientes: Rúcula , Alecrim, Pimenta Rosa, 1 Tomate, 2 Figos, 25 gramas 

de Mussarela de Búfala, 30 gramas de presunto cru, 500 ml de vinagre Balsâmico, 

75 gramas de açúcar e 75 ml de mel.

Modo de preparo da redução de Balsâmico: Em uma panela, coloque o Balsâmico, o açúcar, 

o mel, o alecrim e a pimenta rosa. Reduza até o ponto napê (levemente “grosso”).

Modo de preparo: Cortar a Mussarela de Búfala em quatro partes. Cortar o tomate em 

quatro partes. Cortar o Figo em 8 partes. Colocar as folhas de rúcula, o tomate, a 

Mussarela de Búfala e os fi gos. Sobre eles, colocar o presunto cru. Regar com a 

redução de vinagre balsâmico e temperar com azeite e sal.

Nhoque com ragu de javali

Ingredientes: 100 gramas de mandioquinha, 20 gramas de farinha de trigo, 40 gramas de queijo parmesão,15 gramas de 

manteiga,130 gramas de pernil de javali, 50 gramas de cenoura,25 gramas de alho poro, 500 gramas de tomate pelado, 

25 gramas de banha hidrogenada, 100 ml de vinho tinto, Sal.

 Modo de preparo:

Ragu de Javali: Cortar em cubos a cenoura, cebola, salsão e alho poró. Desossar o pernil e cortá-lo em cubos.Misturar e 

amassar o pernil com a cenoura, cebola, salsão e também com o alho poró (fazer um mirepoix). Adicionar metade do vinho à 

mistura e deixar tudo marinando por 12 horas, escorrer o líquido e reservá-lo. Selar a carne na banha e agregar o líquido 

reservado, o restante do vinho e os tomates. Cozer por 3 horas em fogo baixo, reduzindo o caldo. Acertar com sal e pimenta.

Nhoque de Mandioquinha: Em uma forma, colocar as mandioquinhas descascadas e cobertas em óleo e água. Cobrir a forma 

com papel alumínio e levar ao forno à 180º por aproximadamente uma hora (1 hora). Passar a mandioquinha em peneira, 

formando um purê. Aos poucos, agregar queijo parmesão e, apenas para dar consistência, farinha. Modelar os nhoques e 

selar em frigideira antiaderente com manteiga. Atenção: As receitas são para uma porção.

jornal_spasaude_v2.indd   12 12/1/14   11:36 PM


