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Plano reajusta mensalidades com 
índice abaixo do recomendado 

Apesar dos altos custos de saúde, a Diretoria aprovou  reajuste de 8,95% ao invés 
de 13,55%, para proteger a vida financeira do produtor rural e seus familiares.  

                           
                                                                                                       Pág. 3

A humanidade deve à criança o melhor de seus esforços

Pág. 12

Publicar a Declaração dos Direitos da Criança (Genebra/ 1924), é a 
forma que o S.P.A. Saúde encontrou para homenageá-las no mês em 

que se comemora o Dia da Criança e convidar o mundo adulto a refletir 
sobre seus direitos.
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NOSSA HISTÓRIA
                  

CAPÍTULO 14 - CONTINUAÇÃO

 Em 09 de novembro de 2001, em reunião Extraordinária do Conselho Diretor, realizada 
da sede social da Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança, em Boa Esperança – 
MG- presentes os Superintendentes Reginaldo B. Pereira e Hildo Grassi e os Conselheiros 
Adolfo José de Carvalho, Luiz Gonzaga Xavier e Carlos Roberto de Toledo Ribeiro, ausente. 
O Sr. Heleno Junqueira Fonseca, e sob a presidência do Sr. Matusalém Vilela Lemos que 
invocou a Deus e pediu um minuto de silêncio pelo falecimento do companheiro Sr. Gabriel 
Francisco Junqueira Pereira, Conselheiro Fiscal. Discutidos os seguintes assuntos: Pelo 
Superintendente Hildo Grassi, Demonstrativo de faturamento, demonstrativo de glosas, 
de população, avaliação de funcionários com descrição de funções, balanço patrimonial e 
31/08/01 e resumo das aplicações. Pelo Superintendente Reginaldo B. Pereira, processos do 
Dr. Domingos B. Valarelli projetos do SGSPA, compra de imóvel para sede do S.P.A. Saúde, 
acertado as reuniões do Conselho para as últimas terças-feiras do mês às 14h00 , esclareceu 
sobre o bom desempenho que tem conseguido a WWW Solutions na implantação do 
sistema SGSPA, com término previsto para abril de 2002, data pela qual seria possível fazer 
as cobranças diretas dos usuários. Informado também, sobre agendamento na Delegacia 
do 1º Distrito da Circunscrição da Capital S.P., referente ao Dr. Domingos B. Valarelli. 
Aprovado modelo de Logotipo de S.P.A. Saúde pelo Sr. Luiz Gonzaga Xavier foi sugerido 
transferir o escritório do S.P.A. Saúde para o Interior. Pelo Sr. Adolfo José de Carvalho foi 
sugerido que em vez de se comprar o imóvel fosse alugado um, evitando alto investimento. 
O Sr. Carlos Roberto de Ribeiro Toledo não concordou com a ideia de mudar o escritório 
da capital paulista, alegando que todas as empresas procuram São Paulo por ser um 
centro de maiores negócios do mundo, valorizando a imagem o S.P.A. Saúde. Sr. Reginaldo 
alegou que os grandes hospitais que nos dão apoio encontram-se em São Paulo facilitando 
interesses dos usuários e da administração com respeito à modalidade de autogestão. O 
Superintendente Hildo Grassi opinou que fosse feito um investimento na compra do imóvel 
em São Paulo, uma vez que o S.P.A. Saúde possui numerário suficiente sem comprometer 
o capital de giro, aumentando ainda o ativo permanente o que seria saudável para uma 
análise de Balanço. O Presidente Matuzalém Vilela Lemos, explanou que o atual escritório 
não tem a mínima condição de trabalho, dizendo que se sentia constrangido em receber 
visitas, e que na necessidade da mudança, era preferível comprar um imóvel do que alugar 
e que caberia aos Conselheiros a responsabilidade da decisão e nós que temos que saber 
a necessidade da escolha, a opinião de outras pessoas menos informadas de nossos 
problemas poderá prejudicar toda negociação, e finalizou dizendo “temos que ter peito” 
e decidir pelo investimento, pediu aos conselheiros reflexão sobre o assunto, e que não 
saíssem sem uma posição assumida. Diante do exposto, os Conselheiros decidiram por 
unanimidade, prosseguir com a proposta para aquisição do imóvel New Place of Business 
dentro do laudo de avaliação emitido pelo Polígono Gerenciamento e Administração de 
Obras S/C Ltda. Agradeceu a Deus e aos presentes e encerrou a reunião. 

Em 04 de janeiro de 2002, em Assembleia Geral Extraordinária, sob a Presidência 
do Sr. Matusalém Vilela Lemos, tendo como pauta a aquisição das salas para abrigar 
nosso escritório na cidade de São Paulo, quando foi lida pelo superintendente Hildo 
Grassi a ata da reunião realizada na sede da Coop. Agro Pecuária de Boa Esperança 
no dia 09/11/2001 e do Conselho Fiscal de 06/12/2001, ambas por unanimidade 
aprovaram a compra das referidas salas. Após leitura do relatório de avaliação do 
referido Imóvel, elaborado pela empresa Polígono Gerenciamento Administração de 
Obras s/c Ltda., foi aprovado por unanimidade a compra do imóvel situado à Rua 
Maestro Cardim, 1191, 8° andar, Edifício  Diamond Tower , com seis  salas, no valor de  
R$ 708.000,00, com entrada de R$ 358.000,00 em 15/10/02 e sete pagamentos de  
 R$ 50.000,00 a partir de 15/02/02. Participaram da Assembleia: Luiz Gonzaga Xavier (Coop. 
Agrária de Machado) Nicola Di Angelis (Coop. Lat. do Médio Vale do Paraíba), Carlos 
Roberto de Toledo Ribeiro (Coop. de Laticínios de Lorena e Piquete), Hildo Grassi (Coop. 
Agro Pecuária de Jacutinga) e Reginaldo Balbino Pereira (Superintendente S.P.A. Saúde).

Em 28 de fevereiro de 2002, em reunião do Conselho Diretor, foi apresentado pelos 
superintendentes a necessidade de se criar um departamento técnico-médico  com intuito  
de se controlar os procedimentos e organizar relacionamentos entre prestadores junto 
aos usuários com a presença de uma assistente social ou enfermeira e também de um 
médico em caráter efetivo por, pelo menos, seis horas diárias no escritório do S.P.A. Saúde 
e que dessem assessoria funcional  com disposição de efetuar auditorias médicas e de 
materiais junto aos hospitais credenciados. Por unanimidade os conselheiros determinaram 
aos superintendentes que se rescindissem todos os contratos de prestação de serviços por 
demanda e propusessem a efetivação dando oportunidade de continuação  de trabalho a 
Sra. Edite Estevão e Dr. Manoel Carlos Dal Rio, desde que ficassem à disposição do S.P.A. 
Saúde de segunda a sexta-feira,  disponibilizando um telefone de plantão aos sábados, 
domingos e feriados. Participaram da reunião os conselheiros: Matusalém Vilela Lemos 
(presidente), Heleno Junqueira Fonseca, Luiz Gonzaga Xavier e Carlos Roberto de Toledo 
Ribeiro, e os superintendes Reginaldo Balbino Pereira e Hildo Grassi.

Em 21 de março de 2002, em reunião extraordinária do Conselho Diretor, última 
realizada na sede da Rua 21 de Abril n° 111, no Bairro do Brás (SP), foi autorizada a mudança 
do Escritório para a nova sede, à Rua Maestro Cardim nº 1191, 8º andar, Bairro Paraíso (SP), 
e também a alteração dos números de telefones (11) 6698-0003 e (11) 6698-4045, para  
(11) 3266-3131, e contratada a empresa A.J.C. Mudanças e Transportes Ltda. para a 
realização da mudança.

Em 18 de abril de 2002, em reunião do Conselho Fiscal, foram aprovadas as 
contas do exercício de 2001. Após discussão, orientou os superintendes a realizarem 
um acompanhamento com relação às inadimplências das Coop. de Laticínios de São 
Carlos e Rio Claro e também da Coop. de Laticínios de Avaré.  O Sr. Oswaldo de Paiva 
Pinto Filho (presidente do Conselho Fiscal)parabenizou o Sr. Eduardo Mugnai e a 
Sra. Daiane Maciel do Departamento de Informática pelos trabalhos que vem sendo 

realizados no Sistema Paulista de Assistência. Participaram também da reunião os 
conselheiros Srs. Luiz Carlos Viotti e João Lobo de Oliveira e os superintendentes. 
     Em 26 de abril de 2002, em reunião do Conselho Diretor, foi realizada a primeira reunião 
na nova sede, com a presença dos conselheiros Matusalém Vilela Lemos (presidente), 
Adolfo José de Carvalho, Carlos Roberto de Toledo Ribeiro e Heleno Junqueira Fonseca, 
Superintendentes  Reginaldo Balbino Pereira e Hildo Grassi, que sugeriu ao Sr. presidente 
que colocasse o nome do Sr. Gabriel Francisco Junqueira Pereira,  ex-conselheiro fiscal, 
falecido em 05/10/2001, na Sala de Reunião, o  que foi aprovado por unanimidade e passou 
a chamar-se ‘ Sala Gabriel Francisco Junqueira Pereira’.

Em 26 de abril de 2002, em Assembleia Geral Ordinária, na nova sede, foi aprovada 
as contas do exercício de 2001, após relatório da Alonso, Barretos & Cia, apresentado pela 
Sra. Ângela Zechinelli Alonso, parecer do Conselho Fiscal pelo presidente Sr. Oswaldo de 
Paiva Pinto Filho, demonstração dos relatórios contábeis efetuados pela LMS Assessoria 
Empresarial S/C pelo Sr. Laurindo Macedo da Silva.  O Sr. Reginaldo Balbino Pereira, pediu 
a colaboração dos representantes das mantenedoras no sentido de reeducar os nossos 
usuários por uma utilização correta dos planos de saúde. Foi apresentado os pedidos de 
filiação das seguintes entidades: Sindicato Rural de Aguaí, Associação Comercial e Industrial 
de Elói Mendes, Assoc. Com.  Industrial e Agro Pecuária de Jacutinga e Sindicato Rural 
de Lorena e Piquete, ainda foi apresentado sugestão de um estatuto de aposentados e 
ex cooperados denominado ASAEC Associação dos Aposentados e ex- Cooperados da 
área Rural. O superintendente Hildo Grassi, apresentou e passou a palavra ao Dr. José Luiz 
Toro da Silva, da Toro e Advogados Associados, recém contratados para assessoria jurídica, 
tecendo comentário sobre o Estatuto do S.P.A. Saúde e sobre os lançamentos dos novos 
planos regulamentados pela ANS. Finalizando, o presidente Matusalém Vilela Lemos fez 
uma homenagem à memória do ex-conselheiro Gabriel Francisco Junqueira Pereira que 
muito contribuiu pelo engrandecimento da instituição. Participaram: Adolfo José de Carvalho, 
Carlos Roberto Toledo Ribeiro, Heleno Junqueira Fonseca, Dirceu Vieira, Olavo José Galazzi 
e Cesomar Passos de Oliveira e  os superintendes Hildo Grassi e Reginaldo B. Pereira.

Em 26 de julho de 2002, em reunião do Conselho Diretor, foi apresentado o Balancete 
do 1º trimestre de 2002, discutido as provisões conforme RDC nº 77 da ANS. Foi discutido 
os reajustes nos planos do S.P.A. Saúde sendo aprovado um reajuste de 9,69%. Hildo 
Grassi, solicitou parecer dos conselheiros que como deveria proceder no caso do Contrato 
de Confissão de dívida da Coop. de Laticínios de São Carlos e Rio Claro, que se negou a 
apresentar avalistas que avaliaram a não necessidade de avalista  pela entidade possuir 
patrimônio garantidor. Ricardo de Oliveira Garcia, gerente financeiro, ouvindo a Auditoria, 
Jurídico e Assessoria Contábil, sugerindo que o S.P.A. Saúde faça os depósitos referentes 
às impugnações do SUS, inclusive os valores referentes a juros e multas, em uma conta 
especifica, as sugestões foram aceitas por todos. O Sr. Eduardo Mugnai apresentou relatório 
expondo a situação do atual SIGSPA que está implantado e testado, rodando em paralelo 
com o sistema Dbase e atendendo as necessidades das adesões nos novos produtos 
lançados. Daiane Maciel apresentou as novas guias de atendimentos, proposta de adesão, 
declaração de saúde e manual das normas regulamentadoras atendendo às necessidades 
do produto novo realizados com colaboradores internos, sem necessidade de ajuda externa.

Em 26 de setembro de 2002, em reunião conjunta dos  Conselhos Diretor e Fiscal, 
realizada na Sala de Reuniões do Colégio Maria Imaculada, à  Av. Bernardino de Campos 79, 
em São Paulo, em caráter extraordinário com a presença de representantes e funcionários 
das Cooperativas e Associações Mantenedoras (60 participantes), com a finalidade dos 
lançamentos dos planos S.P.A. Silver e S.P.A. Gold, com apresentação do Manual das 
Normas Regulamentadoras, modelos de novas carteirinhas, Manual dos Beneficiários 
e novo “layout” que serão utilizados em todos os documentos do S.P.A. Saúde, ficando 
estabelecido que a partir de agora “Ficam expressamente revogados todas as resoluções 
e regulamentos promulgados até a presente data”, e que os planos não regulamentados 
serão extintos e oferecido a todos os beneficiários os novos planos regulamentados pela 
ANS para transferência.

Em 24 de outubro de 2002, em reunião do Conselho Diretor, entre outros assuntos 
foi informado pelo Sr. Hildo Grassi alertando que no ano de 2002, estamos tendo contas 
hospitalares fora da média estatística, o  que exige uma atenção especial. Reginaldo Balbino 
Pereira lembrou que os diretores das Cooperativas devem alertar as representantes do S.P.A. 
Saúde evitando ingresso de usuários com pré-patologia para garantia da continuidade do 
sistema e, informou que após anos de negociações estamos firmando contrato com dois 
importantes hospitais de Varginha (MG) Hospital Bom Pastor e Hospital Regional. 

Em 18 de dezembro de 2002, em reunião de Diretoria, foi informado por  Hildo Grassi, 
que todos os usuários que vierem ingressar no S.P.A. Saúde, através de indicação de uma 
mantenedora, com lesão ou doença pré-existente deverão optar pela Cobertura Parcial 
Temporária ou seja, 24 meses para utilização de eventos 
cirúrgicos, leito de alta tecnologia e procedimentos de alta 
complexidade, o que foi aceito por todos. Dr. Toro informou  
que está sendo elaborado um termo para regulamentar a 
migração dos usuários do plano não regulamentado para o 
plano regulamentado. Hildo Grassi, informou sobre  a visita 
de funcionários da Agência Nacional da Saúde Suplementar- 
ANS, às dependências do S.P.A. Saúde.  Agradecendo a Deus 
e aos presentes o Sr. Presidente Matusalém Vilela Lemos 
encerrou a reunião. 

 

Resumo das Atas relatadas por Hildo Grassi, 
     Superintendente Operacional.
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Novas filiadas  
A Cooperativa Agrária de Cafeicultores do Sul de São Paulo – CASUL, que fica em Parapuã, e a Cooperativa Mista de Laticínios de 

Santa Isabel e Igaratá, ambas localizadas no interior do Estado de São Paulo são as novas filiadas do S.P.A. Saúde. 
Ambas passarão a oferecer a seus associados titulares e respectivos familiares os benefícios previstos nos planos do S.P.A. Saúde 

que reúne centenas de recursos médico-hospitalares na capital e cidades do interior de Minas Gerais e São Paulo.

Sejam todos muito bem-vindos ao nosso plano. Contem com a gente!

A aplicação do reajuste de 8,95%, ao invés de 13,55% é mais um 
empenho dos dirigentes do S.P.A. Saúde em proteger seus 

 beneficiários e familiares

Reajuste das mensalidades é menor que o 
índice recomendado

Como todos sabem e acompanham nos 
noticiários de jornais, rádio ou TV, os custos com 
saúde são os que mais crescem em todo o mundo. 
No S.P.A. Saúde os reflexos dessa subida de custos 
são sentidos no dia a dia de trabalho e acompanha-
mento de seus números. Aliás, uma de suas maiores 
responsabilidades é justamente manter o equilíbrio 
financeiro de seus planos para que possam garantir 
qualidade, segurança, eficiência e pagamentos em 
dia aos milhares de credenciados em diferentes 
cidades de São Paulo e Minas Gerais, onde residem 
seus beneficiários.

O S.P.A. Saúde, a exemplo dos demais planos de 
saúde suplementar, é regido pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS. Este ano, a Agência 
aprovou um reajuste para os planos individuais de 
13,55%, mas o Conselho Diretor do nosso plano, 
em reunião na sede do S.P.A. Saúde, ocorrida 
no último dia 14 de agosto, deliberou por aplicar 
apenas 8,95%. Ou seja: uma diferença de quase 
5% a menos do que foi recomendado pela ANS.

A decisão do Conselho em diminuir quase 5% 
no reajuste das mensalidades dos planos levou em 
consideração a difícil fase que atravessa a economia 
nacional e que afeta diretamente os produtores 
rurais das mais diferentes regiões.

No entanto, é preciso contar cada vez mais 
com a participação de todos no cuidado com a 
saúde financeira dos planos. Os custos, como 
todos sabem, não param de subir. É justamente 
na prevenção de doenças, promoção de saúde e 
principalmente, na utilização correta dos recursos 
oferecidos aos beneficiários que todos podem 
colaborar para que tenhamos um plano com vida 
financeira saudável.
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Entre esses beneficiários está Domingos Inácio Salgado, há 15 
anos presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Cássia.  
Ele e sua esposa Jane, casados há 45 anos têm uma única filha, 

Ana Elisa, que também é 
 beneficiária do plano de  

saúde.“Já precisamos de  
procedimentos cirúrgicos e 
fomos muito bem atendidos”, 
l e m b r a  D o m i n g o s .  
“Costumo usar mais para  
consultas esporádicas e de 
oftalmologia, mas minha espo-
sa e principalmente minha filha 
que mora em Uberaba, usam 
com mais frequência e isso 

Quem usa, aprova

Quem acredita na força do cooperativismo 
planta sua história

Essa é a crença defendida pela Coopassa, a Cooperativa 
Agropecuária de Cássia Ltda., fundada em 1963. No início de sua 
história a atividade da cooperativa baseava-se em vender o leite 
de seus associados, mas gradativamente foi diversificando suas  
atividades minimizando os problemas de mercado do leite e 
voltando-se para a recepção de cereais em geral.

Um intenso trabalho de conscientização foi desenvolvido e 
gradativamente os associados passaram a receber informações 
importantes sobre como tratar solo, a importância da produção do 
café, soja, milho entre outros.

Em 1978 inaugura sua sede própria, onde funciona a recepção 
de cereais em geral, a comercialização e a fábrica de ração. Além 
da sede, contam ainda com a loja que disponibiliza diferentes 
produtos para seus associados, posto de combustível e outro 
posto da Coopassa no Centro.

Maurides de Souza Andrade faz parte da história da Cooperativa 
desde sua fundação. Foi diretor comercial da instituição e desde 
2014 responde pela presidência da Coopassa. “Nossa cooperativa  

enfrentou tempos difíceis na área administrativa, mas já foram 
superados. Estamos numa situação mais confortável e com 
pagamentos de fornecedores em dia”, lembrou. Hoje, a Coopassa 
conta com 1.200 beneficiários e apenas dois são titulares do S.P.A. 
Saúde, totalizando seis beneficiários naquela cidade. Talita, nossa 
representante do S.P.A. Saúde em Cássia atende os interessados 
na sede da cooperativa. 

nos traz muita tranquilidade”.
Luiz Henrique de Lima é gerente financeiro da Cooperativa. 

Casado e pai de dois filhos e ao lado de Domingos afirma: “Esse 
é o melhor plano de saúde que já conheci. Não tem burocracia, é 
bem aceito em qualquer lugar”. 
E finaliza dando uma dica: 
“Seria importante intensificar 
a comunicação sobre o S.P.A. 
Saúde na região. Há muitos 
produtores com interesse 
em ter um plano como essa 
qualidade, mas que ainda 
não conhecem as vantagens 
oferecidas e que são exclusi-
vas para os associados”.

Maurides, o presidente da Coopassa e Talita, representante na filiada

Para Luiz, o melhor plano de SaúdeDomingos e sua esposa Jane

Equipe do S.P.A. Saúde visita sede da Coopassa
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O desafio de colocar a Santa Casa de Guaratinguetá em 
destaque foi realmente cumprido pela Diretoria. Na visita realizada 
às instalações foi possível constatar o tratamento humanizado de 
todo o grupo com os pacientes, a limpeza que impera nos mais 
diferentes ambientes e o constante investimento em ampliações e 
aquisições de novos equipamentos.

Com uma história de 146 anos a Santa Casa é hoje um com-
plexo hospitalar com gestão de qualidade em todos os serviços. 
Com 156 leitos, instalada numa área de 15 mil metros quadrados, 
passou por uma reformulação altamente profissional e com um 
destaque no segmento: sem quaisquer déficits.  

A reforma conduzida nos últimos anos pela atual gestão transfor-
mou-a num hospital modelo, de grande porte, que prima pela 
limpeza de todos os ambientes e pelas novas instalações coloca-
das à disposição dos pacientes.

Hoje, o hospital está dividido em setores especializados.  
Estão disponíveis atendimentos no Pronto-Atendimento 

 24 horas para adultos, além de um corpo clínico altamente gaba- 
ritado nas seguintes especialidades: Cardiologia, Cirurgia Geral, 
Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia, Oftalmo-
logia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psiquiatria, 
Pediatria, Urologia, Nefrologia, Hemodiálise. Vale lembrar que é 
referência na região no segmento de Queimados, com uma área 
considerada modelo e bem equipada para esse tipo de atendi-
mento.

Os beneficiários também poderão utilizar os serviços ofereci-
dos pelo seu laboratório de Análises Clínicas, Anatomopatológi-
co, Endoscopia Digestiva, Ultrassom, Tomografia, Colonoscopia,  
Retocigmoidoscopia, Eletrocardiograma digital, Holter de pressão 
e arritmia.

    Novo Credenciado em Guaratinguetá     

A partir de agora os beneficiários dos planos do S.P.A. Saúde 
passam a contar com mais um recurso de referência, com 
infraestrutura e corpo clínico altamente especializados: A Santa 
Casa de Guaratinguetá, que integra nossa rede, graças ao 
convênio firmado no último mês de agosto.

O provedor do hospital, Carlos Henrique de Faria Pereira definiu 
o convênio assinado com o S.P.A. Saúde como uma oportunidade 
muito positiva para todos: “Há uma convergência de interesses, 
de parceria, de trabalho transparente que preza pela sustenta-
bilidade e idoneidade do nosso hospital, voltado ao melhor 
cuidado possível de nossos pacientes”. Acrescentou ainda ser 
uma “coincidência muito feliz a vinda do S.P.A. Saúde para sua 
relação de conveniados, afinal toda a história da minha família está 
diretamente ligada à produção rural”. Carlos já foi integrante da 
Diretoria da Associação ligada ao sindicato rural da cidade e está 
em seu segundo mandato à frente da Provedoria do hospital com 
uma história de avanços que ele atribui “a uma convergência de 
esforços de diferentes profissionais que se dedicaram e decidiram 
colocar o hospital em local de destaque”.

A seu lado, Reginaldo Balbino ressaltou a importância “que 
o plano atribui a todos os seus processos e relacionamentos 
na busca de qualidade de recursos cada vez melhores para o 
atendimento aos beneficiários”.

O hospital

Na assinatura do convênio, o S.P.A. Saúde foi representado por Reginaldo 
Balbino e Marcelo Teixeira e recepcionados pelo provedor da instituição  
Sr. Carlos Henrique de Faria Pereira e o gerente Marcelo Augusto de Assis.

O hospital fica na Rua Rangel Pestana, 194 – Centro e as consultas devem ser agendadas pelo  
telefone (12) 2131-1900
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Em Alfenas, mais um recurso de ponta
O Centro de Diagnóstico por Imagem – CDI Alfenas é o novo 

parceiro do S.P.A. Saúde no cuidado com a saúde de seus bene-
ficiários. Conta com uma moderna e arrojada unidade, através da 
parceria do Grupo CDI com o médico e coordenador Dr. Felipe 
Mejias: “Hoje, somos a melhor clínica de diagnóstico por imagem 
da região por oferecer aos nossos pacientes um serviço completo, 
rápido e de alta precisão. Investimos também no aprimoramento 
profissional. Nossa equipe é formada por médicos altamente ca-
pacitados, enfermeiros e técnicos da área de saúde que buscam 
sempre o aperfeiçoamento em suas áreas de atuação”, informa.  

Equipamentos de última geração e a atualização constante dos 
sistemas de captura e distribuição digital de imagens garantem 
a melhor qualidade nos exames. Tecnologia de ponta aliada à 
melhor equipe de profissionais resulta em diagnósticos precisos e 
corretos, evitando desperdícios e a realização de novos exames, 
num compromisso com a qualidade dos serviços prestados.  No 
CDI de Alfenas você encontra modernas instalações atendimen-
to personalizado e rapidez na entrega dos exames que fazem 
do Centro de Diagnóstico por Imagem Alfenas uma das mais 
modernas clínicas de medicina diagnóstica da região.

Ali os beneficiários do S.P.A. Saúde, munidos da carteirinha 
do seu plano e documento pessoal, podem realizar os seguin-

tes exames: Ressonância Magnética de 1,5 tesla campo fechado, 
Tomografia Multislice de 16 canais, Ultrassonografia 4D HD LIVE, 
Ecocardiografia, Densitometria Óssea, Radiografia e Mamografia 
digitalizadas, entre outros.

No CDI os exames podem ser agendados pelo telefone (35) 8843-1567 e 
(35) 3299-6350. Se preferir, pelo e-mail agendamento@cdialfenas.com.br

Se você tiver dúvidas ou quaisquer problemas com a 
utilização de nossos portais ou sistemas informações, 

entre em contato com a nossa área de Tecnologia.  
Ligue para (11) 3853-4355 ou (11) 3146-3134 nos ramais  

366, 385  e 394 

O contato direto nesses fones permite um  atendimento mais 
rápido à sua solicitação, sem contar que é importante para a área 
de tecnologia ouvir  você para estreitar relacionamento e aprimorar 
cada vez mais nosso atendimento.  

Após o lançamento do Portal TISS 3.02 em setembro de 2014 
o Departamento de Tecnologia da Informação do S.P.A. Saúde  
criou uma área de Treinamentos e Suporte para melhor atender 
às associadas e credenciados.  Lembre-se:  falando direto com 
a área de TI os profissionais analisarão os fatos para solução dos 
problemas e também direcionarão ações às demais áreas que 
possam estar envolvidas. 

Dúvidas sobre portais e sistemas de informação? 

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

                    S.P.A. Saúde - Sistema de Promoção Assistencial 
                    Rua Maestro Cardim, 1.191 - 8° andar   
                    Paraíso - SP     -     CEP: 01323-001 
                    Fone: (11) 3146-3131 
                    Site: www.spasaude.org.br 
                    E-mail: comunicacao@spasaude.org.br 

Conselho Diretor: Dr. João Emygdio Gonçalves (Presidente), Clésio Vilela 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, Mtb 12.815   Diagramação: Elisa C. Coracini   Gráica: Casa da 
Criança de Jacutinga   Fotos: Ana Souza e divulgação   Tiragem: 10.000 exemplares
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 Em Passos: um destaque nacional 
Das mais de 400 Santas Casas existentes no Brasil, a da cidade 

de Passos foi a primeira a receber o título de Acreditação em 2007 e 
também em 2010. No ano passado, recebeu o de Excelência, pela 
Organização Nacional de Acreditação, o que coloca a instituição 
em destaque de qualidade e eficiência no cenário nacional. Mais: 
Recebeu da UNICEF (Fundo das Nações Unidas) e Ministério 
da Saúde o titulo de Hospital Amigo da Criança, em função do 
programa materno-infantil que desenvolvem.

Na visita realizada pela equipe do S.P.A. Saúde foi possível 
conferir de perto o profissionalismo, dedicação e esforço de 
uma Diretoria que conseguiu tamanha projeção e excelentes 
resultados. E dá orgulho saber que uma instituição como essa 
é parceira do S.P.A. Saúde, com portas abertas à comunidade 
de produtores rurais da cidade e da região e com condições de 
oferecer o que há de melhor em atendimento médico-hospitalar 
aos nossos beneficiários e à população.

“Trata-se de um hospital referência regional de urgência e 
emergência e polivalente em atendimentos de doenças cardio-
vasculares, traumas e neurológicas”, informa Marcelo Soares, 
Gerente de Operações da entidade, que fez questão de enfatizar 
a excelente relação mantida com o S.P.A. Saúde. Ali, diferentes 
beneficiários e seus familiares são atendidos diariamente seja 
em consultas ambulatoriais, em emergências, exames, cirurgias 
eletivas, entre outros.

A Santa Casa mantém ainda o Hospital Regional do Câncer 
de Passos, uma referência regional no tratamento da doença e 

A história de Lavras se confunde com a da Santa Casa de  
Misericórdia da cidade que comemorou em agosto último, seu 
150º aniversário. Responsável pelo atendimento da população 
da cidade e regiões próximas, a Santa Casa no ano que passou, 
realizou um número próximo a 60.000 atendimentos, 5.000 
cirurgias, 7.000 internações e 1.800 partos.

Parceira dos nossos planos, o S.P.A. Saúde cumprimenta a 
instituição que durante todos esses anos contou com centenas de 
renomados profissionais, entre médicos, funcionários, colabora-
dores, fornecedores e parceiros que contribuíram e se dedicaram 
para que a Santa Casa de Lavras chegasse ao 150º capítulo de 
uma história de sucesso, repleta de grandes conquistas e vitórias. 

Marcelo, Gerente de Operações da entidade

procurada por milhares de pessoas. O Instituto Cardiovascular é 
motivo de orgulho de todos que ali trabalham, com toda estrutura 
em uma UTI coronariana, oferecendo atendimento e todos os 
procedimentos de cardiologia como angioplastia, cateterismo, 
implantes de marca-passo, entre uma série de outras intervenções 
na área. 

Perguntado sobre o segredo do modelo empresarial que se 
tornou a Santa Casa de Passos, Marcelo credita “à gestão partici-
pativa, empresarial, estabilidade de Provedoria e Diretorias, há mais 
de 20 anos nos cargos, que garantem a continuidade de planos 
de longo prazo”. 

A média de 
internações no hospital 
é de 17.000/ano, 
com um corpo clínico 
integrado por cerca 
de 200 médicos de 
referência em diferentes 
formações e 1.600 
funcionários.   Ali    nossos 
beneficiários podem 
contar com a 
segurança e qualidade 
de atendimento 
em dezenas de 
especialidades. 

Santa Casa de Lavras
             
No caso de problemas com a rede Unimed em São Paulo, entre 
em contato com o SABe - Serviço de Assistência ao Beneficiário 
do  S.P.A. Saúde pelo telefone (11) 3473-1617. Vale lembrar que 
a Unimed Paulistana  não oferece abrangência fora do estado de 
São Paulo.

Unimed Paulistana

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

                    S.P.A. Saúde - Sistema de Promoção Assistencial 
                    Rua Maestro Cardim, 1.191 - 8° andar   
                    Paraíso - SP     -     CEP: 01323-001 
                    Fone: (11) 3146-3131 
                    Site: www.spasaude.org.br 
                    E-mail: comunicacao@spasaude.org.br 

O alerta deste mês toma conta dos espaços públi-
cos para lembrar os brasileiros da importância 
de cuidar do coração. O S.P.A. Saúde apóia a  
campanha e lembra seus beneficiários da 
importância da prevenção de doenças cardiácas.         
          Cuide-se. A saúde é seu bem maior.

Setembro Vermelho 

Informativo_setembro-outubro2015.indd   7 19/09/2015   16:41:49



INFORMATIVO SAÚDE RURAL8 

Leonardo Medeiros (esq.) responde pelas presidências do Sindicato e da Casmil.    
    A seu lado, Geraldo Magela, um entusiasta da divulgação do S.P.A. Saúde 

Criada em 1949, a Casmil conta atualmente com mais de 2.800 associados

A visita do S.P.A. Saúde ao Sindicato Rural 
de Passos encontrou a sede em ritmo agitado: 
eram os preparativos finais para a 7ª Sinagro, 
realizada entre 26 a 28 de agosto, no Parque 
de Exposição Adolpho Coelho Lemos, naquela 
cidade e que reúne anualmente milhares 
de pessoas, entre autoridades e produtores 
rurais da região que, neste ano contavam com 
uma novidade: encerrar todas as tardes com 
atividades artísticas, como roda de viola e 
apresentação de duplas sertanejas. 

Toda essa movimentação mostra o trabalho 
incessante que levou ao crescimento do 
Sindicato e que procura na realização de  
eventos como esse, levar ao produtor boas 
oportunidades para o seu negócio. O Sindicato 
é a prova viva de uma iniciativa bem sucedida. 
Nasceu em janeiro de 1966, resultado do 
trabalho de produtores que participavam 
na época da Associação Rural de Passos e 
tornou-se um dos mais fortes e atuantes da 
região sul e sudeste do estado de Minas Gerais. 
Hoje a sede própria ocupa uma área de 54 mil 
metros quadrados.

Na sua presidência, pela quarta vez consecutiva, desde 2005, 
está Leonardo dos Reis Medeiros, que tem sido reconduzido ao 
cargo com a maioria dos votos nas eleições. Entre as principais 
atividades do sindicato está a realização de leilões. No total são 
36 leilões promovidos todos os anos, sendo que um deles como 
lembra Leonardo, é promovido em prol do Hospital Regional do 
Câncer da Santa Casa de Passos. Além da 7ª. Feira de agronegóci-
os, eles já estão na 54ª. Edição de Exposição de Ranqueadas.

Há 15 anos no sindicato, o representante do S.P.A. Saúde no 
sindicato, Geraldo Magela lembra que atualmente o sindicato 

Eventos marcam a evolução histórica  

Leonardo Medeiros também responde pela presidên-
cia da Casmil – Cooperativa Agropecuária do Sudoeste 
Mineiro Ltda. Perguntado como consegue conciliar duas 
atividades tão importantes ele diz “ser possível por serem 
serviços idênticos, para públicos semelhantes, lembrando 
que as principais prestações de serviços oferecidos aos 
associados estão concentrados no sindicato, como a 
contabilidade total, assessoria jurídica, plano odontológi-
co, convênio de apoio ao patrulhamento rural além de 
oferecer plano de saúde, entre outros benefícios, como 
intermediação de financiamento bancários para aquisição 
de equipamentos e insumos.

Criada em fevereiro de 1949, ele assumiu a 
administração da Casmil há dois anos num momento 
que atravessava um quadro de recessão muito forte e 
pela sua importância na região não poderia deixar que 
a situação se agravasse ainda mais. Gradativamente 
as dificuldades têm sido vencidas e hoje a Casmil tem 
a capacidade instalada para industrializar 100% de sua 
recepção. Conta com 2.890 associados e, segundo o 
presidente, a maioria é formada por pequenos produtores 
rurais que precisariam de um plano de saúde regional, 
desenhado de forma mais econômica e acessível às 
suas necessidades.

conta com 1.350 associados e desses, 114 vidas são beneficiadas 
pelos recursos do S.P.A. Saúde. Sempre gentil com os associados 
e seus familiares, ele os recebe no próprio sindicato, no espaço 
de atendimento aos beneficiários onde apresenta os planos e as 
condições oferecidas em diferentes cidades de Minas Gerais e São 
Paulo. Ele e o presidente acreditam que seria possível aumentar 
o número de beneficiários com um trabalho mais intenso de 
divulgação dos planos do S.P.A. Saúde, ainda pouco conhecidos 
pelos associados.

CASMIL 
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Ela sempre foi uma mulher ativa e 
saudável. Mas, sem que nada de especial 
tivesse alterado sua rotina, um desconforto 
intestinal começou a incomodá-la e procurou 
sua médica.  A descoberta deu um susto e 
tanto em Eliane Rodrigues Bueno: depois de 
uma bateria de exames foi descoberto que 
estava com câncer de intestino.

Casada com Donizete Bueno dos Santos, 
advogado do Sinrural em Passos e mãe 
de duas filhas, ela contou com o apoio 
da família e com toda a orientação dos 
profissionais do S.P.A. Saúde: “Saí daqui 
de Passos e fui fazer a minha cirurgia no 
Hospital do Câncer em São Paulo. Tive um atendimento excelente. 
 A equipe médica, os cirurgiões, equipe de enfermagem, 
enfim, dezenas de exames sofisticados que eram necessários 
foram todos de muita qualidade e sempre eficientes”, lembra.

Ela e toda família estão no plano do S.P.A. Saúde e são unânimes 
em afirmar que “não saberíamos como fazer se não tivéssemos 
essa segurança. Os custos de um tratamento e uma cirurgia como 
a que precisei fazer são muito altos e dificilmente as pessoas têm 
condições de fazer”.  

Um desconforto 
e a descoberta 
de uma doença 

grave

“Antes de qualquer coisa eu quero dizer 
que o atendimento do S.P.A. Saúde aqui 
no sindicato é de primeira classe: o colega 
Magela é rápido, eficiente e resolve tudo 
quando a gente precisa”. O merecido elogio 
vem de Márcio Martins, que contou com a 
colaboração de Magela quando precisou 
procurar um recurso de reconhecida quali-
dade para resolver seus problemas de 
contínuas cólicas renais.

Márcio diz que ficou impressionado.“Tudo 
sem nenhuma burocracia, fui atendido por 
médicos especialistas e quando eu esta-
va no hospital recebi uma ligação de São 
Paulo, de um profissional do plano procu-
rando por mim. Ele queria saber como esta-
va sendo feito meu atendimento. Isso para 
mim foi de grande valia. A gente se sente 
protegido, acompanhado”, diz ao lado da 
esposa Rose Mari, que também já utilizou 
os recursos do plano para diferentes cirur-
gias.

O casal também trouxe os quatro filhos 
para o S.P.A. Saúde: “A gente nunca sabe 
quando vai precisar e é importante ter essa 
segurança”, finalizam.

Atendimento rápido e eficiente

Para o casal Márcio e Rose Mari, ter o plano de saúde significa dar segurança a toda a família

Hoje ela faz os exames de rotina em recursos próximos da 
região e vem para São Paulo realizar os de controle, uma vez que, 
felizmente, a doença já foi controlada. “Além da segurança para a 
família, eu recomendo o plano pela abrangência e especialidades 
que oferece”, finaliza nossa beneficiária. 

Elaine e o marido Donizete: unidos no tratamento bem sucedido e realizado 
por profissionais e hospitais do S.P.A. Saúde
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  Cardiologia CLÍN. CARD. EURIPEDES BALSANU GOMES EIRELI - ME Av. Juscelino Kubitschek, 656 - Centro (35) 3851-6338

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

BOA ESPERANÇA - MG

AVARÉ - SP

ELÓI MENDES - MG

(Recorte, guarde e avise a família)

  Dermatologia VANESSA SOUSA PELOSO Av. Juscelino Kubitschek, 655 - Centro (35) 3851-6338
  Fisioterapia (35) 3851-1627PATRÍCIA DE FÁTIMA FERREIRA OLIVEIRA Rua Francisco de Oliveira Neves, 123 - Centro
  Ginecologia e Obstetrícia PAULO ALEXANDRE GONÇALVES BATISTA Av. Juscelino Kubitschek, 656 - Centro  (35) 3851-6338
  Psicologia ROBERTA JUNQUEIRA Rua Francisco de Oliveira Naves, 123 - Centro (35) 3851-1627

LAVRAS - MG

CAÇAPAVA - SP

CAMPINAS - SP

DRACENA - SP

GUARATINGUETÁ -SP

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tomografia Computadorizada TOMOS TOMOGRAFIA

CLÍNICA E IMUNOLOGICA SÃO LUIS

CLÍNICA MACHADO CORCETTI

Rua Domiciano Santana, 270 - Centro

Avenida da Paz, 108 - Centro

(14) 3731-3251

(35) 3264-1394

(35) 3851-3984Av. São Vicente de Paula, 707 - Jd Alvorada

Cardiologia

Clínica Médica

Clínica Médica

Clínica Médica

Fisioterapeuta

Dermatologia

Fonoaudiologia

Fisioterapia

Psicologia

Ultrassonografia

Análises Clínicas

Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Acupuntura

Hospital Geral

Psiquiatria

Tomografia Computadorizada

CLÍNICA E IMUNOLOGICA SÃO LUIS

ROBERTA BUENO

JULIANA CARDOZO BARRETO CAVECCI

CLÍNICA MACHADO CORCETTI

CLÍNICA E IMUNOLOGICA SÃO LUIS

ARTICULARE - CLINICA DE FISIOTERAPIA

DENISE OLIVEIRA DA COSTA PADOVAN

UNIMAGEM LAVRAS - CTO. DE ULTRASSONOG. MÉD. DE 
LAVRAS LTDA

PERSONAL LAB - LABORATÓRIO

UNIMAGEM EXAMES DE IMAGENOLOGIA LTDA

CLÍNICA NAHUEN

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

JULIANA PADIAL MENEGUETTE

UNIMAGEM LAVRAS - CTO. DE TOMOG. DE LAVRAS LTDA

Rua Domiciano Santana, 270 - Centro

Rua Batista de Melo, 192 - Centro

Rua Goias, 1653 - Braz II

Avenida da Paz, 108 - Centro

Rua Domiciano Santana, 270 - Centro

Av. Juscelino Kubitschek, 225 - Jd São Paulo

Rua Marechal Rondon, 826 - Centro

Rua Misseno de Pádua, 352 - Centro

Pça Doutor Pedro de Toledo, 40 - Centro

Rua Misseno de Pádua, 352 - Centro

Rua Dulce Selles Vieira, 148 - Chácara Selles

Rua Rangel Pestana, 194  -  Centro

Rua Paulo Cezar Fidelis, 39 - Alto Taquaral

Rua Monsenhor Aureliano, 20 - Centro

(14) 3731-3251

(35) 3269-3100

(14) 3732-5094

(35) 3264-1394

(14) 3731-3251

(35) 3013-2000

(18) 3822-7674

(35) 3826-2715

(12) 3224-8910

(35) 3826-2795

(12) 3133-7788

(12) 2131-1900

(19) 3756-1080

(35) 3821-5578

NOVOS CREDENCIADOS
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  Oftalmologia FOCOS - EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA Rua Pio Avelar, 15 - Centro (35) 3231-1280

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

TRÊS CORAÇÕES - MG

VARGINHA - MG

(Recorte, guarde e avise a família)

  Acupuntura FERNANDO BARROS REIS Rua Alferes Joaquim Antônio, 13 - Vila Pinto (35) 3015-2320
  Clinica Medica (35) 3015-2320FERNANDO BARROS REIS Rua Alferes Joaquim Antônio, 13 - Vila Pinto
  Nutrição ADRIANA BRANQUINHO CRAVEIRO Rua Doutor Arnaldo, 165 - Centro (35) 3214-4969
  Psicologia CINTHIA CESAR MONTEIRO MENDONÇA Rua Presidente Arthur Bernardes, 230 - Vila Pinto (35) 9852-2729

PASSOS - MG

POÇOS DE CALDAS -MG

POUSO ALEGRE - MG

PINDAMONHANGABA - SP

TAUBATÉ - SP

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Psicologia MARIELA LEAL SILVA (35) 9966-0363Rua Irmão Mario Esdras, 462 - Vila Pinto

Cardiologia

Análises Clínicas

Pediatria

Fisioterapia

Ortopedia e Traumatologia

Patologia Clínica/Medicina Laboratorial

Ginecologia e Obstetrícia

Pediatria

Tomografia Computadorizada

Cirurgia Geral

Nutrição

Ginecologia e Obstetrícia

Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
e Estetrícia

Ultrassonografianóstico por Imagem e 
Estetrícia

MAURO HONÓRIO DA SILVA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO LUCAS

CRISTINA GRINTACI

CLÍNICA NÚCLEO MÉDICO LTDA

CLÍNICA NÚCLEO MÉDICO LTDA

CENTRO DE HEMATOLOGIA DRA. SUZANA PRADO 
ZINCONE

CLÍNICA NÚCLEO MÉDICO LTDA

CLÍNICA NÚCLEO MÉDICO LTDA

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SÃO CAMILO LTDA

CLÍNICA NÚCLEO MÉDICO LTDA

CLÍNICA NÚCLEO MÉDICO LTDA

MARCIO ERIK FRANCO RIBEIRO

SANTA PAULA IMAGEM 

SANTA PAULA IMAGEM 

Rua Jose da Silva Andrade, 110 - São Benedito 
Selles

Av Tiradentes, 511 - Jardim das Nações Selles

Rua José Merchioratto, 174 - Santa Casa

Rua Anísio de Paiva, 93 - Nova Pouso Alegre

Rua Anísio de Paiva, 93 - Nova Pouso Alegre

Rua Minas Gerais, 280 - Centro

Rua Anísio de Paiva, 93 - Nova Pouso Alegre

Rua Anísio de Paiva, 93 - Nova Pouso Alegre

Avenida Getúlio Vargas, 79 - Centro Alegre

Rua Anísio de Paiva, 93 - Nova Pouso Alegre

Rua Anísio de Paiva, 93 - Nova Pouso Alegre

AV. São Francisco,79 - Primavera

Avenida Getúlio Vargas, 79 - Centro

Avenida Getúlio Vargas, 79 - Centro

(12) 3642-5085

(12) 3621-1544

(35) 3529-3703

(35) 3425-0764

(35) 3425-0764

(35) 3722-4412

(35) 3425-0764

(35) 3425-0764

(35) 3423-4142

(35) 3425-0764

(35) 3425-0764

(35) 3422-2384

(35) 3423-6879

(35) 3423-6879

NOVOS CREDENCIADOS
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1 A criança gozará  
             todos os direitos 
             enunciados nesta  
             Declaração.  

 

A humanidade deve à criança o melhor de seus esforços

2 A criança gozará proteção 
social e ser-lhe-ão proporcionadas 
oportunidades e facilidades, por lei e 
por outros meios, a fim de lhe facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, de forma sadia e 
normal e em condições de liberdade e 
dignidade.  3 Desde o 

nascimento, toda 
criança terá direito 
a um nome e a uma 
nacionalidade.

4 A criança 
gozará os benefícios 
da previdência 
social.  

5 À crianças incapacitadas 
física, mental ou socialmente 
serão proporcionados o 
tratamento, a educação e os 
cuidados especiais exigidos 
pela sua condição peculiar.

6 Para o desenvolvi-
mento completo e 
harmonioso de sua 
personalidade, a criança 
precisa de amor e 
compreensão.  

7 A criança 
terá direito a 
receber educação, 
que será gratuita e 
compulsória pelo 
menos no grau 
primário. 

8 A criança 
figurará, em quaisquer 
circunstâncias, entre 
os primeiros a receber 
proteção e socorro.

9 A criança 
gozará  de proteção 
contra quaisquer 
formas de negligência, 
crueldade e exploração. 

 

10 A criança gozará de proteção 
contra atos que possam suscitar 
discriminação racial, religiosa ou de 
qualquer outra natureza. 

HOMENAGEM
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