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Saúde: uma necessidade que está  
virando artigo de luxo

A revista EXAME mostra a 
difícil realidade e trajetória da 
saúde. Pela sua importância, 

dedicamos as páginas centrais 
desta edição à pesquisa 

realizada.

Mais do que divulgar, é 
importante conscientizar. 
Participar de um plano como 
o S.P.A. Saúde é um privilégio 
EXCLUSIVO para produtores 

rurais e seus familiares. E todos 
precisam conhecer e ajudar a 
manter a saúde financeira do 

seu plano. Só assim ele poderá 
cuidar da saúde de milhares de 

pessoas.       
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                   e às associadas, bimestralmente, de forma gratuita. 
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Em 27 de janeiro de 2000, em reunião de Diretoria, com a presença 
dos diretores Reginaldo Balbino Pereira, Carlos Fernando Lima Dias 
e Adolfo José de Carvalho, não foi acatado o pedido de inclusão de 
novos beneficiários da Cooperativa de Avaré, devido à execução judicial 
do contrato de confissão de dívida que a mesma firmou com o S.P.A. 
Saúde e que, até a presente data, não houve negociação. Também 
foram apresentadas correspondências das Cooperativas de São 
Carlos e Rio Claro solicitando a repactuação da forma de pagamento 
do contrato de confissão de dívida.

Em 14 de fevereiro de 2000, em reunião de Diretoria foi questionado 
pela maioria das cooperativas com relação à nova regulamentação,  
bem como decisão da Diretoria sobre novos planos a serem oferecidos. 
Respondido que se aguardava os resultados dos estudos realizados 
pela Officium Consultoria,  para então decidir sobre os rumos a serem 
tomados. Também foi explanado sobre o impacto da Lei 9.876 nos 
custos do S.P.A. Saúde que aumenta a alíquota do INSS de autônomos 
para 20%.

Em 29 de fevereiro de 2000, em reunião do Conselho Deliberativo,  
presentes os conselheiros Srs. Matusalém Vilela Lemos,  Hildo Grassi, 
Heleno Junqueira Fonseca e José Fernando de Paiva Nunes, foram 
analisados os relatórios das aplicações financeiras desde janeiro/2000 
até a presente data. Autorizaram também as Instruções Normativas 
001/2000 que trata sobre os direitos dos tutelados, e 002/2000 que  
trata sobre o credenciamento de pessoas física e jurídica. 

Em 29 de março de 2000, em reunião do Conselho Deliberativo, 
sob a presidência do Sr. Matusalém Vilela Lemos, foi definida a 
política de investimentos financeiros do S.P.A. Saúde, cujos valores 
ficarão concentrados prioritariamente no Banco do Brasil. Foi também 
apresentado o Plano de Atividades do Escritório Central e informado 
que o Regimento Interno estava sendo elaborado para posterior 
apresentação.

Em 26 de abril de 2000, em Assembleia Geral Ordinária, após a 
leitura do Parecer do Conselho Fiscal pelo Presidente Sr. Oswaldo de 
Paiva Pinto Filho, e esgotados todos os assuntos relativos às contas 
do exercício, foi indicado pelo plenário que o Sr. Nicola Di Ângelis 
passasse a presidir a reunião, secretariado pelo Sr. Adiovaldo Mazzieiro, 
e colocado em votação as peças do Balanço, que foram aprovadas 
por unanimidade. 

Em 26 de abril de 2000, em Assembleia Geral Extraordinária, 
entre outros assuntos, foi tratado sobre a fundamentação jurídica para 
exclusão da Cooperativa de Laticínios de Avaré e da Cooperativa de 
Laticínios de Bragança Paulista. Usando a palavra, o consultor jurídico 
posicionou sobre a necessidade da exclusão.  O presidente da Coop. 
de Avaré, Sr. Davi Slucki, disse que, infelizmente, no momento, não 
seria possível a apresentação de proposta para pagamento dos 
débitos, mas afirmou que  todos os esforços estão sendo feitos por 
ele e demais cooperados para a manutenção do convênio com o 
S.P.A. Saúde, solicitando à assembleia que não deliberasse sobre a 
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exclusão da cooperativa do quadro associativo desta entidade. Após 
ampla discussão e com parecer favorável do consultor jurídico, com  
a única ressalva da hipótese de ocorrência de situação processual 
incontornável, na qual deverá prevalecer o interesse do S.P.A. Saúde no 
crédito, e com o objetivo único de não prejudicar aos usuários da citada 
cooperativa, aproximadamente 695 beneficiários, e que dentro de 180 
dias apresentem uma proposta concreta de pagamento da dívida, sob 
pena de sua exclusão imediata. Em seguida, foi aprovada a exclusão 
da Coop. de Laticínios de Bragança Paulista.

Em 28 de junho de 2000, em reunião de Diretoria foi apresentada a 
correspondência ao Sr. Eduardo Mugnai solicitando que seja dedicado 
maior tempo para abreviar a implantação do novo sistema onde 
existem testes que só ele pode realizar. Também foi pedido através 
de correspondência da Coop. Agropecuária e de Cafeicultores de 
Tupi Paulista, o aumento da taxa administrativa de l,5% repassados às 
cooperativas. Foi alegado a impossibilidade no atendimento.

Em 30 de agosto de 2000, em reunião da Diretoria foi apresentado 
a documentação da decisão judicial mantendo a penhora referente 
à execução em juízo da Cooperativa de Bragança Paulista. O Sr. 
Carlos Fernando de Lima Dias explanou que recebeu telefonema do 
Sr. Teodoro Quicilini Neto, interventor da cooperativa,  informando os 
motivos de sua ausência na última audiência.

Em 28 de setembro de 2000, em reunião do Conselho Deliberativo, 
foi aprovada a contratação do médico Dr. Manoel Carlos Dal Rio, como 
Assessor Técnico do S.P.A. Saúde. O superintendente  Reginaldo   Balbino 
Pereira informou sobre o novo sistema de informática, esclarecendo 
que havia um impasse entre a Alvim e seus analistas Eduardo Mugnai 
e Daiane Maciel, que estavam confeccionando o sistema, pois estes 
alegavam que não estavam recebendo seus honorários. Preocupado, 
comunicou à empresa Alvim que o último pagamento só seria efetuado 
após a entrega do software. 

Em 30 de novembro de 2000, em reunião da Diretoria, os diretores 
receberam a informação sobre dúvidas quanto à veracidade dos 
documentos apresentados pelo assessor jurídico Dr. Domingos Benedi-
to Valarelli, referente aos comprovantes de recolhimento em juízo das 
ações contra o INSS e a ANS. Diante da  notícia,  a Diretoria agendou 
uma reunião com novos advogados do CIEFAS para uma posição e 
discutir que atitude tomar.

Em 11 de dezembro de 2000, em reunião do Conselho Deliberativo 
foi exibida aos conselheiros a correspondência da Caixa Econômica 
Federal, do 3º TRF, onde foram supostamente 
realizados os recolhimentos em juízo dos 
valores repassados na conta corrente do 
Dr. Domingos Benedito Valarelli, e que os 
documentos apresentados pelo assessor 
jurídico do S.P.A. Saúde eram falsificados, 
somando aproximadamente R$235.000,00. 
Decidiu-se  abrir um processo contra o mesmo 
imediatamente.

Resumo das atas relatadas por Hildo Grassi, 
     Superintendente Operacional.
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                   Vale a pena conhecer!
A Cooperrita passou a oferecer um novo e confortável espaço 

para o atendimento de seus beneficiários do S.P.A. Saúde em 
sua sede em Santa Rita do Sapucaí.  A antiga área foi totalmente 
reformada, ganhou novos equipamentos, iluminação, identificação 
e passou a oferecer um conforto ainda maior no atendimento aos 
seus cooperados. 

Nossos parabéns à Diretoria e equipe pela iniciativa que se 
traduz na preocupação em oferecer sempre o melhor aos atuais 
e futuros beneficiários de um plano que busca sempre ofertar 
prevenção e qualidade de vida aos produtores rurais daquela 
região, hoje cerca de 1.000 cooperados que atuam nas áreas de 
leite, café e indústria de lácteos.

Se você ainda não é beneficiário do plano de saúde oferecido 
pela Cooperrita, vale a pena tomar um cafezinho no novo espaço e 
conhecer a segurança e qualidade oferecidas para os produtores 
rurais e seus familiares. O novo espaço fica na Rua João Euzébio 
de Almeida, 528. 

Atualização de informações, troca de experiências, sugestões e um compromisso cada vez maior com o crescimento dos planos 
marcaram o 12º Encontro S.P.A. Saúde e suas representantes nas associadas. 

Realizado em São Paulo, no Hotel Mercure, nos dias 22 e 23 de abril o encontro teve como tema central os “Desafios e Tendências 
na Saúde Suplementar”, oportunidade em que todo o grupo teve a chance de discutir e trocar informações e experiências voltadas a 
aprimorar cada vez mais o atendimento aos beneficiários dos planos.

O presidente Dr. João Emygdio Gonçalves e os superintendentes Reginaldo Balbino Pereira e Hildo Grassi participaram ativamente 
das apresentações, bem como gerentes e representantes de diferentes áreas técnicas do S.P.A. Saúde, além de convidados externos.  
Em seus pronunciamentos foram unânimes em destacar “o compromisso conjunto de toda a equipe facilitando o trabalho desenvolvido 
pelos representantes das associadas em cada região que o plano está presente para garantir uma melhor qualidade de vida a centenas 
de vidas”.

Um dos compromissos que merece destaque foi a solicitação para que os colaboradores tentem motivar a vinda de novos associados 
e também atualizar o cadastro de beneficiários para que a comunicação com os mesmos aconteça de forma cada vez mais ágil. Durante 
o encontro o grupo participou de dinâmicas, pode tomar vacina contra gripe e se despediu num coquetel de confraternização oferecido 
pelo S.P.A. Saúde. 

A Diretoria e equipe técnica agradece a participação de todos e conta com o permanente envolvimento para crescer e aprimorar cada 
vez mais o bom atendimento aos nossos associados. O ano que vem tem mais. Até lá! 

Novo Encontro, Novos Compromissos

Vale a pena ir conhecer o novo espaço criado pela associada
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                38º Fest Malhas

A Associação Comercial de 
Jacutinga – ACIJA convida para a 
38ª Fest Malhas, o mais tradicional 
evento da cidade, que acontece 
entre os dias 29 de maio e 14 de 
junho, no Pavilhão Central, à Rua 
Professor Augusto Felipe Wolf, 95.   
A expectativa é a de receber 
visitantes de todo o Brasil, um 
número próximo a 150 mil pessoas.      

Para isso, a ACIJA consolidou uma estrutura voltada para o 
conforto e comodidade daqueles que vão fazer suas compras.  
Vale a pena conferir o evento de nossa associada.

        Modelo de Planejamento  

Nossa associada Coopama apresentou, a convite da 
OCEMG (Organização das Cooperativas do Estado de Minas 
Gerais) seu Planejamento Estratégico de Marketing no evento 
de lançamento do PDGC 2015 – Plano de Desenvolvimento 
da Gestão das Cooperativas, no último dia 5 de maio, no 
Centro de Convenções Unimed BH, na capital mineira, com 
a presença de membros de cooperativas de todo o Brasil.  
   

O Planejamento de Marketing 
da Coopama  teve início em 2010 
e, dentre outros resultados, obteve 
participação efetiva na conquista do 
Prêmio Sescoop Excelência em Gestão 
– Faixa Prata, promovido pelo Sistema 
OCB – Organização das Cooperativas 
Brasileira em parceria com a FNQ – 
Fundação Nacional de Qualidade.

Os participantes da última Assembleia Geral Ordinária do S.P.A. 
Saúde, puderam conferir de perto e aprovar os bons resultados 
da administração do plano durante o ano de 2014. A aprovação 
das contas, que já tinha sido auditada minuciosamente como 
acontece todos os anos por uma empresa de auditoria externa, 
comprovou a segurança e seriedade com que as finanças do plano 
são conduzidas.  Na mesma oportunidade, também aprovaram, 
por unanimidade, o plano orçamentário para 2015 e, entre outros 
assuntos, o pedido de filiação de três novas entidades. São 
elas: Cooperativa de Crédito Rural Alto Rio Grande Ltda - Sicoob 
Credigrande; Cooperativa Agrária de Cafeicultores do Sul de São 
Paulo – Casul, e Cooperativa Mista de Laticínios de Santa Isabel e 
Igaratá. 

Com o ingresso dessas cooperativas, o S.P.A. Saúde passará a 
contar com 50 associadas ativas e encerrou o exercício de 2014 
com 18.158 beneficiários.  A assembleia aconteceu em São Paulo, 
no dia 24 de abril, no Hotel Mercure e contou com a participação 
do presidente do Conselho Diretor, Dr. João Emygdio Gonçalves, 

e dos integrantes Clésio Vilela Reis, José Francisco Rodrigues 
Gomes, Osvaldo Henrique Paiva Ribeiro e Paulo Augusto Galvão 
Lucchesi. Representando o Conselho Fiscal, seu presidente  
Oswaldo de Paiva Pinto Filho e os Srs. Ralph de Castro Junqueira 
e Oswaldo Netto Júnior. Pelo S.P.A. Saúde estavam Reginaldo 
Balbino Pereira, Superintendente Assistencial e Hildo Grassi, 
Superintendente Operacional, além do  assessor jurídico Dr. José 
Luiz Toro da Silva.

Foram convidados para assinar a ata os Srs. Cassio José 
Estecca (Cooperativa  Agropecuária de Jacutinga Ltda), José  
Fernando de Paiva Nunes (Sindicato Rural de Lorena e Piquete), 
Pedro Augusto Fernandes Guimarães (Cooperativa de Laticínios 
Serramar), João Gilberto de Souza (Coop. de Crédito Rural 
da Região Mogiana), Bruno Pereira Freitas (Assoc. Comercial, 
Industrial e Agropecuária de Elói Mendes), Ralph de Castro 
Junqueira (Coop. Reg. dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde 
Ltda), e José Francisco Rodrigues Gomes (Coop. de Laticínios 
Médio Vale do Paraíba).

AGO aprova contas e orçamentos de 2015

Aprovação de contas, orçamento e ingresso  
de novas associadas
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O seu plano de saúde é de livre escolha. Ou seja, na relação 
de credenciados é possível escolher o profissional que desejar. 
O que muitas vezes acontece com a maioria das pessoas é que, 
dependendo dos sintomas que sentem, procura um profissional 
que nem sempre é o especialista mais indicado para o caso 
naquele momento.

A dica de quem entende de saúde é ter um médico clínico na 
cidade onde reside que vai centralizar os cuidados de sua saúde. 
Ele é a melhor pessoa para indicar tratamentos e, se for o caso, 
o profissional mais adequado para o tratamento que estiver 
necessitando. Estudos mostram que ter um médico assim, mais 
próximo do paciente é fundamental para cuidar da sua saúde e da 
sua família. 

Esse profissional normalmente atende pacientes de todas as 
idades e avalia problemas de saúde de todas as partes do corpo 
(e mente). Antes de sair pesquisando quem consultar, procure seu 
médico clínico, na região onde você reside. Ele vai conhecer o 
quadro de cada paciente e é justamente esse cuidado que pode 
proporcionar melhores resultados em saúde, incluindo menos 
mortes por doenças graves como câncer, doença cardíaca ou 
acidente vascular cerebral. 

Pense nisso e lembre-se: quando for consultar seu médico 
leve todos os exames que tenha realizado. Isso sempre ajuda no 
acompanhamento e diagnóstico mais rápido e preciso.

Alguém para cuidar de você
Ter um clínico geral, que você até pode chamar de médico da sua
família, é fundamental para orientá-lo e cuidar da sua saúde e a

de seus dependentes

SAÚDE

Os casos de dengue e febre Chikungunya, transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti, continuam causando preocupação. A 
mudança de estação não altera a necessidade de prevenção em 
manter nossa casa, rua e nosso bairro longe dele.

Converse com familiares, amigos e vizinhos e passe essas 
dicas: 

 Guarde pneus e garrafas em locais secos e cobertos,

 Coloque areia nos pratinhos de vasos,

 Mantenha caixas d’água, cisternas, galões, poços e tambores            
fechados com tampas sem rachaduras ou cobertas com tela, 

 Faça a limpeza periódica de calhas e canos para evitar que     
gerem retenção de água, 
 
     Lave diariamente o bebedouro de seu animal de estimação, e 

 Não armazenar água em recipientes que não estejam bem 
fechados.

 
Lembre-se: Não tome qualquer medicamento 

sem indicação médica.

    Dengue continua preocupando

Os primeiros casos no Brasil foram identificados no nordeste. 
Também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o vírus Zika, 
uma doença até então desconhecida, afeta as pessoas com 
sintomas semelhantes aos da gripe. A semelhança com a dengue 
não está somente na forma de transmissão, mas também nos 
sinais e sintomas apresentados como: febre; manchas pelo 
corpo causadas por irritação na pele; dor de cabeça, de garganta 
e nas articulações, náusea. Um fator diferencial é a presença 
de conjuntivite em alguns casos.  O tratamento da Febre Zika é 
sintomático e as manifestações clínicas são leves. Até o momento, 
não há registro de morte pela Febre Zika, um dos aspectos que 
pode explicar a inexistência de febre hemorrágica nos indivíduos 
infectados por esse vírus.

Previna-se !
A forma mais  eficaz de se prevenir contra o Vírus Zika é 

combatendo o Aedes aegypti – que também protege das outras 
seis doenças transmitidas pelo mosquito: quatro tipos de dengue, 
Chikungunya e Febre Amarela. 

Medidas como armazenar lixo em sacos plásticos fechados; 
manter a caixa d’água completamente vedada; não deixar água 
acumulada em calhas e coletores de águas pluviais; recolher 
recipientes que possam ser reservatórios de água parada, como 
garrafas, galões, baldes e pneus, conservando-os guardados e ou 
tampados; encher com areia os pratinhos dos vasos de plantas 

    Você sabe o que é Zika?
e tratar a água de piscinas e espelhos d’água com cloro são 
ações importantes e que ajudam a evitar a disseminação do vírus 
transmissor da doença.
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Que o custo com a saúde é o que mais sobe em todo o 
mundo, todo mundo já sabe.  Ter acesso ao que há de mais 
moderno para viver mais e melhor e pagar pelos avanços da 
medicina e tecnologia é uma corrida sem fim. O susto que as 
pessoas levam quando recebem os valores de reajustes das 
mensalidades dos planos continua sendo um pesadelo para os 
milhares de brasileiros que dependem de planos vendidos no 
mercado da saúde suplementar, única alternativa para garantir um 
atendimento melhor diante de todas as dificuldades enfrentadas 
no Sistema Único de Saúde - SUS.

A reportagem mostra  que oferecer planos de saúde por 
diferentes empresas é o benefício que sobe mais que salários: 
saltou de uma média de 7,6% da folha salarial, em 2014, para 
11,4%, no mesmo ano, uma elevação real de 50%.

Realidade cara 

Reproduzimos a seguir algumas das constatações levantadas  
pela revista Exame.  
Vale a pena conhecer e refletir sobre essa realidade:   

 “No Brasil, a assistência médica privada está voltada para 
que haja mais procedimentos, mais  exames  complexos, 
maior uso possível dos materiais caros, independentemente do 
benefício que os pacientes obtenham. As evidências mais claras 
estão dentro dos hospitais. Pelo menos metade dos gastos das 
operadoras é com internações.  Quando um paciente dá entrada 
em um pronto- socorro ou é internado para uma cirurgia, o hospital 
ganha uma espécie de cheque em branco. O tipo de tratamento 
a ser ministrado fica a critério dos médicos e do estabelecimento. 
Além das diárias dos leitos, o hospital cobra do plano de saúde por 
insumo aplicado no paciente. Então, quanto mais procedimentos 
fizer, mais dinheiro receberá”.

 “Stents usados em cirurgias cardíacas são exemplo 
do exagero no Brasil. Pacientes com diabetes e com vasos 
coronários muito finos costumam ter algumas lesões no local em 
que era colocado o stent. Para resolver o problema foi desenvolvido 
o stent farmacológico, que solta um remédio que impede essas 
lesões. Custa até seis vezes mais caro que o convencional. Os 
pacientes que precisam dele representam 25% dos casos de 
cirurgia de coração. Entretanto, 80% dos stents usados no sistema 
de saúde suplementar são farmacológicos”.

 Médicos do Hospital Albert Einstein em São Paulo, reavaliaram 
 a condição de quase 1.500 pacientes prestes a fazer uma cirurgia de coluna.
Conclusão: dois terços deles não precisariam da operação.   

 Um quimioterápico, medicamento para o tratamento de 
câncer de mama e ovário, tem a dose de 100 miligramas vendida 
às clínicas oncológicas por cerca de R$25,00. Mas as clínicas 
cobram até R$2.500,00 por dose.

                    QUANTO CUSTA A SUA SAÚDE?
A doença do custo dos planos de saúde em todo o mundo é assustadora. A revista Exame mostra a necessidade 

de “cortar na carne”, e faz  a previsão: O Brasil vai gastar mais de 10% do PIB com saúde em 2015.

SAÚDE
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 “A evolução da medici- na não é o vilão. 
A forma de incorporar as novas tecnologias é que é”, afirmou 
Marta Rocha, presidente interina da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar- ANS, instituição que regula os planos de saúde no 
Brasil.

 “Muitos hospitais ganham dinheiro vendendo insumos 
a preços bem mais altos do que pagam por eles”, diz o 
superintendente do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar 
9IESS0, Luiz Augusto Carneiro.

 Outro sério problema:  a judicialização. A reportagem 
mostra que com o amparo da Justiça, num tema tão específico, 
os juízes costumam aceitar liminares que requisitam o uso do 
material mais caro e depois o processo fica anos consumindo 
dinheiro com advogados.

 Atenção: Especialistas mostram que a subida de custos 
está ligada a uma espécie de cultura do especialista. “Se o 
paciente tem uma dor de cabeça, geralmente procura direto um 
neurologista. Poderia procurar um oftalmologista, um otorrino ou 
até um dentista. Cada um faz uma série de exames para investigar 
o problema. Os médicos dizem que “quando um paciente escolhe 
um especialista, ele escolhe uma doença”. Essa ida e vinda a 
diferentes médicos contribui para que no Brasil sejam feitas, por 
exemplo, 80 ressonâncias magnéticas para cada 1.000 habitantes, 
ou seja, o dobro do que é feito em países como Reino Unido, 
Holanda e Canadá”.

 “A grande chave para baixar o custo da saúde e gerar 
eficiência no sistema está nas mãos dos indivíduos: dieta saudável, 
exercícios físicos, acompanhamento preventivo. Todo mundo sabe 
que vai gastar menos caso se cuide melhor”, diz Lawrence Baker, 
professor da Universidade Stanford, especializado em políticas de 
saúde.

                    QUANTO CUSTA A SUA SAÚDE?
A doença do custo dos planos de saúde em todo o mundo é assustadora. A revista Exame mostra a necessidade 

de “cortar na carne”, e faz  a previsão: O Brasil vai gastar mais de 10% do PIB com saúde em 2015.

“Uma das maiores vantagens de participar 
de um plano de autogestão como o 

S.P.A. Saúde, é que ele não visa lucro, é 
EXCLUSIVO aos produtores rurais, é dirigido 

por integrantes da categoria e, ano após 
ano, procura reajustar suas mensalidades 

no menor índice possível. Mas atenção: 
a responsabilidade de manter sua saúde 

financeira em dia é  compartilhada: é de cada 
um de seus beneficiários! Utilizá-lo bem e 
sem desperdícios é o único caminho para 
mantê-lo saudável nesta e nas próximas 

gerações.”

SAÚDE
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Oriente seus familiares: Procure conhecer a rede credenciada direta do seu plano e apresente a carteirinha do 
S.P.A. Saúde e um documento de identidade pessoal sempre que for utilizar um recurso. Pode ser no consultório 
médico, laboratório, clínica ou hospital.

Em caso de dúvidas procure a sua cooperativa, sindicato ou associação em que está inscrito no plano, ou ligue 
para (11) 3146-3131 ou pelo e-mail: sabe@spasaude.org.br

                                                                               É bom para você ! É bom para o nosso plano !

 Use sua carteirinha do S.P.A. Saúde

        Autorização de procedimentos
Uma forma de controle utilizada por planos como o  

S.P.A. Saúde que não visa lucro é feita pelas autorizações 
de procedimentos. Elas garantem qualidade ao beneficiário 
e controla a saúde financeira do plano. Veja como solicitar: 

Atendimentos de urgências ou 
emergências:

Quando acontecerem fora do horário de atendimento 
da Central de Autorizações do S.P.A. Saúde, a orientação 
é verificar as carências constantes no verso da carteira de 

beneficiário. Caso não esteja em carência para o tratamento 
proposto, o prestador deverá realizar o atendimento 

imediato e solicitar a regularização da autorização depois. 
Ou seja: a autorização deve ser solicitada pelo prestador, 

diretamente ao plano, no telefone (11) 3146-3131, que 
atende de segunda à sexta-feira das 8h00 às 18h00, na 

sede do S.P.A. Saúde, em São Paulo.

Atendimentos eletivos:
São aqueles atendimentos que precisam ser 

agendados junto ao recurso.  Eles devem ser autorizados 
com antecedência e possuem prazos para liberação. 

Conheça-os:

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

05 dias úteis: para radioterapia, quimioterapia 
e internações eletivas clínicas ou cirúrgicas que não 

necessitem de materiais especiais.

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

Em caso de dúvidas, procure informações no plano, pelo 
telefone (11) 3146-3131 ou pelo e-mail: sabe@spasaude.org.br
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O superintendente do S.P.A. Saúde, Reginaldo Balbino Pereira, 
foi reeleito para responder pela Diretoria da Superintendência do 
Estado de São Paulo da UNIDAS - União Nacional das Instituições 
de Autogestão em Saúde. A eleição e posse ocorreram no auditório 
da UNIDAS, prestigiada por representantes de diferentes planos 
de autogestão em saúde da capital paulista.

Reginaldo já respondeu por dois mandatos consecutivos na 
UNIDAS-SP. Para ele, um dos mais importantes desafios de sua 
nova gestão será dar continuidade à integração do S.P.A. Saúde 
com as demais filiadas para que, juntas e mais fortes, possam 
ser mais representativas no segmento, principalmente nas 
negociações com prestadores de serviços. Segundo ele, o poder 
econômico do Estado de São Paulo é bastante representativo e 
precisa ser usado a favor das autogestões da região: “O Estado 
de São Paulo investe cerca de R$ 3 bilhões em custos assistenciais 
anualmente. Nosso objetivo é usar esse poder econômico em 
favor dos beneficiários de nossos planos, atuando na defesa dos 
interesses dessa população a níveis regional e nacional em todas 
as instâncias relacionadas com a saúde suplementar”.

Superintendente reassume Diretoria da UNIDAS - SP

Reginaldo apresentou planos da nova gestão no evento de posse. 

Foram 25 anos de 
idas e vindas a diferentes 
médicos, dores, medi-
cações e desconfortos 
constantes. A vida do 
agricultor Gonçalves José 
de Almeida, associado 
da Capebe só melhorou 
quando decidiu procurar 
orientação diretamente no 
S.P.A. Saúde e ser aten-
dido por seu coordena-
dor médico, o Dr. Wilson 
Grassi.

Além de integrar a 
equipe administrativa do 
plano, responder pelo 
Programa de Promoção 
de Saúde e Prevenção de 
Doenças do S.P.A. Saúde, 
ele também integra o 
quadro de credenciados 
na especialidade de cirur-
gião gastroenterologista.

“Quando conheci o Dr. 
Wilson minha vida mudou. 
Fui para São Paulo, ele 
me avaliou e me internou no mesmo dia. Ele mesmo me operou. 
A cirurgia do intestino foi realizada no Hospital Bandeirantes e só 
precisei ficar internado três dias”, lembra Gonçalves que até hoje 
tem um carinho e admiração especiais pelo Dr.Wilson. “Ganhei 
uma nova vida depois da cirurgia. Voltei a ter prazer de viver. Hoje 
faço os exames que ele me recomendou de acompanhamento, não 
fumo, não bebo, procuro me alimentar bem e só tenho a agradecer 
à competência do médico e ao plano. Durante todos esses anos 
nunca precisei ter dinheiro para pagar tantos exames e internações 
que fiz”. A seu lado, a esposa Judite, com quem é casado há  
35 anos, testemunha o fim do problema e também elogia todo 
o tratamento que tem recebido para cuidar de seus problemas 
renais e de coluna. “Não há como ficar sem um plano assim. Só 

Uma orientação do S.P.A. Saúde acabou com o sofrimento do casal que agradece ao plano e, em 
especial, ao seu coordenador médico Dr. Wilson Grassi

a cirurgia para cálculo renal que precisei fazer custaria mais de  
R$ 30.000,00. Para quem não ganha muito, o custo do plano pode 
ser alto, mas é compensado pelo atendimento que recebemos. 
Seria muito difícil estarmos aqui, eu e marido hoje totalmente 
recuperado, indo à  clínicas e médicos de confiança se não 
tivéssemos o S.P.A. Saúde atendendo a nós e aos nossos três 
filhos”.

Atendendo ao pedido de D. Jurema, a redação do jornal registra 
a mensagem que fez questão de enviar ao Dr. Wilson: “Que Deus 
o conserve assim, competente, humilde e amigo de quem 
precisa. Que Ele abençoe suas mãos. Elas salvaram o pai de 
nossa família, com certeza salvarão outras vidas”.

Uma nova vida para Gonçalves

Gonçalves e a esposa Jurema agradecem pela atenção e competência do Dr. Wilson Grassi.
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  Acupuntura CELSO HOMERO S. OLIVEIRA R: Rio Grande do Norte, 57 - Santa Efigênia (31) 3226-7801

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

BELO HORIZONTE - MG

CARMO DO RIO CLARO - MG

POUSO ALEGRE - MG

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

APARECIDA - SP

(Recorte, guarde e avise a família)

  Fisioterapia CLÍNICA DOMÊNICO O.R R: Randolfo Fabrino, 174 - Centro (35) 3561-1440

  Medicina Nuclear (35) 3449-3800MAGSUL R: Adriano de Freitas Cardoso, 30 - Fátima III
  Neurologia NEUROCLIN Av.: Alfredo Custódio de Paula, 333 (35) 3427-6100

  Clínica Médica CLÍNICA PRÓ VIDA R: Comendador Custódio Ribeiro, 563 - Centro (35) 3473-0580

CAMPINAS - SP

DRACENA - SP

LORENA - SP

TAUBATÉ - SP

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fisioterapia CLÍNICA PRÓ VIDA

CRISTIANE DINIZ FERRAZ R: Licurgo dos Santos, 61 - Centro (12) 3105-0778

(35) 3473-0580R: Comendador Custódio Ribeiro, 563 - Centro

Fisioterapia

Oftalmologia

Psicologia

Otorrinolaringologia

Clínica Médica 

Acupuntura

Fisioterapia

Pediatria

Anestesiologia

Ginecologia e Obstetrícia

Pediatria

Nutrição

Psicologia

ARON GUIMARÃES

MAYRA BERETTA CAVALHIERI

CLÁUDIA REGINA A.ESTEVES F. DIAS

CLÍNICA CENDOR EIRELLI

CLÍNICA CENDOR EIRELLI

CLÍNICA CENDOR EIRELLI

CENTRO MÉDICO LASSEN SILVA & PASSOS S/S LTDA 

CLÍNICA CENDOR EIRELLI

CENTRO MÉDICO LASSEN SILVA & PASSOS S/S LTDA

CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. EDI CLAUDIOME

CLÍNICA CENDOR EIRELLI

CLÍNICA CENDOR EIRELLI

R: Dr. Alexander Fleming, 784 - Nova Campinas

Av.: Rui Barbosa, 1208 - Centro

R: Leopoldo Marcondes, 23 - Olaria

Rua Quatro de Março, 589 - Centro

Rua Quatro de Março, 589 - Centro

Rua Quatro de Março, 589 - Centro

Rua Monsenhor Siqueira, 197 - Centro

Rua Quatro de Março, 589 - Centro

Rua Monsenhor Siqueira, 197 - Centro

Rua Marques do Herval, 35 - Centro

Rua Quatro de Março, 589 - Centro

Rua Quatro de Março, 589 - Centro

(19) 3295-0062

(18) 99723-6072

(12) 3157-6637

(12) 3624-1539

(12) 3624-1539

(12) 3624-1539

(12) 3624-4988

(12) 3624-1539

(12) 3624-4987

(12) 3632-8823

(12) 3624-1539

(12) 3624-1539

NOVOS CREDENCIADOS
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No frio, uma boa dica são as sopas.  Em São Paulo é famosa a 
clássica sopa de cebola do Ceasa, que ficou famosa por muitos 
anos e que está de volta nos festivais de inverno que o local 
oferece.  O detentor da receita é o publicitário Eduardo Affonseca, 
que a criou numa época em que não havia muita opção para 
comer tarde da noite. Era o café no aeroporto de Congonhas e a 
sopa no Ceasa. 

Como nem sempre nossos leitores vão ter a facilidade de 
conferir de perto o Festival de Sopas no Ceagesp, fomos buscar 
sua receita para que possam curtir a delícia em suas casas com 
seus familiares. É fácil de fazer, leva no máximo uma hora para 
prepará-la e rende até seis porções.

Ingredientes

 > 5 unidades de cebolas grandes cortadas em meia lua bem 

fininha,         

> 2 talos de alho-poró picadinhos,  

> 2 colheres (sopa) de farinha de trigo,  

> 200g de manteiga sem sal,  

> 2  1/2 litros de caldo leve de carne (não muito concentrado) ou 

frango já fervendo numa panela à parte,  

> 1 porção de amarrado de ervas (alho-poró, salsinha, tomilho, 

folhas de louro),  

> 6 colheres (sopa) de cebolinha picada,  

> 6 fatias de pão rústico (italiano ou português),  

> 200g de queijo gruyère ou ementhal ralado grosso,  

> sal e pimenta-do-reino a gosto.

                                                          Encontre as palavras
                   Elas aparecem  no quadro nas formas vertical, horizontal e diagonal. 

                                          

Perguntas: 
 
1. Nome do seu plano de saúde.
2. Mesmo no frio, é preciso aumentar os cuidados com o acúmulo de 
água parada para evitar a transmissão dessa doença.
3. Quem pode participar dos planos do S.P.A. Saúde, além dos 
produtores rurais? Cidade onde fica a sede do S.P.A. Saúde?

Respostas:
1. S.P.A. Saúde / 2. Dengue / 3. Seus familiares / 4. Nossa História / 5. Água / 6. Sopa de cebola / 7. ANS / 8. Cooperrita / 9. Critérios / 10. Astral / 11. Purê / 12. Planaltos / 13. Reataram / 14. Diarreia e febre / 15. Paus / 16. Estia / 
17. Menstrual / 18. Ipiranga / 19. Bio / 20. Cinquenta quilos.

4. Uma coluna publicada sempre na pág.2 do jornal 
conta a história do seu plano. Como é o nome dessa 
coluna?
5. Importante tomar, mesmo nos dias frios, para  
garantir a hidratação do corpo.
6. Famosa receita de sopa publicada nesta edição.
7. Sigla da Agência Nacional de Saúde, que regula 
todos os planos de saúde do Brasil.
8. Cooperativa que inaugurou novo espaço para o 
S.P.A. Saúde.
9. Bases para uma decisão.
10. De baixo-(?), triste
11. Iguaria feita com legumes amassados
12. Relevos típicos da região central do Brasil
13. Retomaram (o namoro)
14. Sintomas clássicos da dengue

15. Naipe simbolizado pelo trevo
16. Cessa de chover
17.  O “M” de TPM
18. Riacho do (?), local onde D. Pedro bradou “Independência ou 
Morte!”
19. Vida em Biologia
20. Peso mínimo para doador de sangue

  C   I N Q U         E         N        T        A       Q    U   I  L       O       S
  A  P  L A N         A         L         T       O        S     L  Ç W       S       A
   I  C A         U  S         B         D        E        N       G    U  E Á       O       M
  R  R  S  I  I T        C         A       A       B    A  U G        P        I
  E   I A P E          P         R        M       P       N     I  E U       A        A
  A  T B A A         A         I         A        E       E     S  O A       D        C
  T  É E U E S         E         R        L       P    M  C D       E        O
  A  R  L S E          A        A         S        A       T    U  M O       C        O
  R   I  A  I V S         E        Ú         E       N    E  R B        E        P
  A  O R U  I         O         T         S        D       U    G  U Ê        B        E
  M   S D  I E S         T         I          I       E    E  A  I        O       R
  E  M E N S I          R        U        A       L     I  E E        L        R
  N  O  S S A         H         I         S         T       Ó    R  I  A       A        I
  E  A E A S          Ã         O        P        A       U    L  O  E       E        T
  S  E U S F          A        M        I          L        I    A   R  E       S        A 
  D         I          A         R          R         E          I         A        E        F       E       B          R       E        I

 A Famosa Sopa de Cebola

Modo de preparo
Derreta a manteiga em uma panela de fundo grosso, 

acrescente a cebola picada bem fininha e refogue longamente. 
Essa é a parte mais importante da receita para o prato ganhar 
cor e sabor. Siga mexendo sempre até que a cebola ganhe um 
aspecto caramelizado. Deve levar cerca de 15 a 20 minutos, 
dependendo da intensidade do fogo. No meio desse processo, 
acrescente o alho-poró.

Passado esse tempo, um caldinho caramelado deve ter 
se formado no fundo da panela. Acrescente a farinha e mexa 
dissolvendo bem, depois adicione o caldo de carne e o amarrado 
de ervas. Tempere com pimenta-do-reino e deixar ferver por 
cerca de 20 minutos. Retire o amarrado de ervas, adicione sal a 
gosto (cuidado, pois o queijo já é salgado!) e coloque a sopa em 
seis tigelas que possam ir ao forno. Cubra com uma fatia de pão 
rústico (como italiano ou português), com algumas cebolas da 
sopa e queijo gruyère ou emmenthal por cima.

Por fim, leve ao forno a 180° até gratinar. Na hora de servir, 
salpique com cebolinha picada.

Divirta-se!
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Uma intensa campanha está mobilizando rádios, jornais 
e TV´s alertando as pessoas sobre um problema sério e de 
vital importância: os estoques de sangue que, nesta época 
do ano, costumam cair significativamente. 

A campanha Junho Vermelho objetiva sensibilizar as 
pessoas nas mais diferentes cidades do país. As doações 
são quase um pedido de urgência: é que com a epidemia de 
dengue, muita gente precisou de transfusão de sangue.

Segundo a OMS - Organização Mundial da Saúde o ideal é 
que de 3% a 5% da população seja doadora de sangue. No 
Brasil, o índice é de 1,9%, considerado muito baixo.

Salvar vidas
Acidentes podem ocorrer a qualquer momento. Com você, 

com seus filhos, com alguém de sua família ou um amigo. 
A doação de sangue é um ato único que pode salvar vidas, 
nosso bem mais precioso. 

Todos as pessoas em boas condições de saúde cumprindo 
os requisitos do Ministério da Saúde podem doar sangue.

Antes de doar sangue em qualquer hospital, o doador é 
examinado e submetido a um questionário, além de ser 

Doar sangue é um ato de amor. É o que existe dentro de todos nós. É uma necessidade 
que não precisa ter dia e data marcada para acontecer. O que realmente precisa é da 

conscientização e participação de todos nós.

            Junho Vermelho
Mais que campanha, uma questão de sobrevivência

retirada uma amostra do seu sangue para ser analisada 
e verificar a existência de doenças que possam impedir a 
doação. 

A doação de sangue é segura e respeita regras rigorosas 
para garantir o bem estar do doador e do receptor do sangue. 
Cada doação não demora mais de meia hora e pode salvar 
até quatro vidas porque após o processamento do sangue, 
pode-se utilizar o plasma, as plaquetas ou a hemoglobina 
para pessoas diferentes além do sangue integral em casos 
de emergências como hemorragias ou grandes cirurgias.

O que é preciso para doar sangue:
• Ter entre 16 e 65 anos,
• Pesar mais de 50 kg,
• Caso tenha feito uma tatuagem, aguardar entre 6 a 12        
   meses para certificar que não foi contaminado com  

          nenhum tipo de hepatite e que continua saudável,
• Não fumar durante 2 horas após a doação de sangue, 
• Nunca ter usado drogas ilícitas injetáveis, e
• Não ser portador de DST – Doenças Sexualmente    
      Transmissíveis.

Informativo_maio_junho2015.indd   12 09/06/2015   17:07:17


