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NOSSA HISTÓRIA
                  

CAPÍTULO 18 - CONTINUAÇÃO

Em  23 de fevereiro de 2006, em reunião do Conselho Diretor sob a 
Presidência do Sr. Carlos Roberto de Toledo Ribeiro, presentes os diretores 
Matusalém Vilela Lemos, Noé Francisco Rodrigues, João Emygdio Gonçalves 
e Breno Pereira de Mesquita. Ausente o superintendente Reginaldo Balbino 
Pereira que, juntamente com Dr. José Luiz Toro da Silva, encontrava-se na 
Agência Nacional da Saúde Suplementar tratando de assuntos ligados à 
autorização de funcionamento e registro definitivo do S.P.A. Saúde. Após 
aprovados as peças do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2005, o 
Sr. Hildo Grassi, superintendente Operacional informou que o S.P.A. Saúde 
continua com problemas de atendimentos aos beneficiários na cidade de 
Três Pontas - MG, relatando que está programada uma reunião para o dia 
10 de março de 2006 com os responsáveis do hospital daquela cidade. 
Pelo Sr. Ricardo de Oliveira Garcia foi informado que o S.P.A. Saúde possui 
12.183 beneficiários, todos inscritos nos planos regulamentados. Dr. Wilson 
Scarpioni Grassi, gerente médico fez apresentação do Departamento de 
Auditoria Médica que, desde sua criação até seu atual funcionamento, atua 
com protocolos embasados na Medicina Baseada em Evidencias - MBE e nos 
Conselhos Regional e Federal de Medicina.

Em 19 de abril de 2006, em reunião do Conselho Fiscal, sob a Presidência 
dos Srs. Dr. Oswaldo de Paiva Pinto Filho, dos conselheiros fiscais João Lobo 
de Oliveira e Ronaldo José Nogueira, após apresentação das peças do 
Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2005, e com parecer dos Auditores 
Independentes Alonso Barreto & Cia foi por unanimidade aprovadas as contas, 
emitido o Parecer do Conselho Fiscal e encaminhado para apreciação da 
Assembleia Geral Ordinária. 

Em 27 de abril de 2006, em Assembleia Geral Ordinária sob a Presidência 
do Sr. Carlos Roberto de Toledo Ribeiro, após leitura de todas as peças do 
Balanço apresentado pelo Sr. Laurindo Macedo da Silva, contador, encerrado 
em 31 de dezembro de 2005, Parecer do Conselho Fiscal apresentado pelo 
Conselheiro Sr. Ronaldo José Nogueira, Parecer dos Auditores Independentes 
apresentado pela Sra. Ângela Zechinelli Alonso. Aprovadas também a filiação 
das seguintes associadas: Cooperativa Agrícola Mista de Ribeirão Bonito, 
Cooperativa Regional Agro Pecuária do Centro Oeste Mineiro e Sindicato Rural 
de São Carlos. O Sr. Presidente, na necessidade de compor cargos de membros 
Suplentes do Conselho Fiscal em conformidade com Estatuto Social, pediu ao 
plenário que indicasse um presidente de mesa e um secretário “ad hoc” para 
conduzir os trabalhos de eleição. Foram indicados os Srs. Ronan Danilo de 
Resende e Ruy Reis Vilela, sendo eleitos os Srs. Joaquim José Fernandes 
e Ivan Lemos Brandão. Foi sugerido que se constituísse uma comissão de 
estudos para viabilizar que as cooperativas associadas não fundadoras 
pudessem indicar membros para participarem do Conselho Diretor, o que foi 
aceito e escolhidos os seguintes nomes: Ronaldo José Nogueira, Ivan Lemos 
Brandão e Ronan Danilo de Resende. Nada mais havendo foi encerrada a 
Assembleia contando ainda com os Srs. João Emygdio Gonçalves, Matusalém 
Viela Lemos, Paulo Pereira Coelho, Carlos Olinto Fonseca Lodi, e Ralph de 
Castro Junqueira e os superintendentes Hildo Grassi e Reginaldo Balbino 
Pereira.

Em 31 de maio de 2006, em reunião da comissão especial para analisar 
propostas para equiparação das demais associadas (fundadoras e não 
fundadoras) com a finalidade de nivelar direitos e obrigações, inclusive com 
participação de membros no Conselho Diretor, após muita discussão, os 
presentes entenderam que é conveniente a criação de uma Jóia de Admissão, 
cujos valores serão destinados a fundo especial de promoção de saúde e 
prevenção de doenças, sendo que tal contribuição deverá ser efetuada 
pelas associadas que ingressaram após a fundação, estando as fundadoras 
dispensadas de tal contribuição. Buscou-se uma forma a permitir que o 
aporte da citada Joia não impusesse grandes sacrifícios as associadas, 
tendo chegado ao consenso que o valor da citada jóia poderá ser diluído 
no tempo, sendo que irão repassar o valor aos seus beneficiários. Foi 
sugerido o valor mensal de R$ 2,00 per capta até atingir o valor total da jóia 
que será de R$ 100.000,00, o que foi aceito por todos. Dr. José Luiz Toro, 

propôs então uma reforma estatutária contemplando os pontos discutidos na 
reunião, salvaguardando os interesses das fundadoras e demais associadas. 
Participaram: Carlos Roberto de Toledo Ribeiro, João Emygdio Gonçalves, 
Matusalém Vilela Lemos, Noé Francisco Rodrigues, Ronan Danilo de Resende 
e Ronaldo José Nogueira. Superintendentes: Hildo Grassi e Reginaldo Balbino 
Pereira e o advogado Dr. José Luiz Toro da Silva. Tal medida foi aceita em 
reunião da Comissão realizada em 29 de junho de 2016, com a presença 
também dos Sr. Ivan Lemos Brandão e Breno Pereira de Mesquita, ficando 
marcada uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 25 de agosto de 
2006.

Em 29 de junho de 2006, em reunião do Conselho Diretor, entre outros 
assuntos foi decidido que o reajuste das mensalidades será de 8,89% a ser 
aplicado a partir 1° de setembro de 2006.

Em 24 de agosto de 2006, em reunião do Conselho Diretor entre outros 
assuntos foi relatado pela Superintendência e Assessoria Jurídica e Contábil 
sobre as controvérsias ainda existentes em face ao ISS, inclusive, com 
referencia à possibilidade do S.P.A. Saúde aderir ao Programa de Parcelamento 
Incentivo – PPI da Prefeitura do Município de São Paulo, caso haja interesse em 
denunciar espontaneamente, o suposto débito, se admitida a sua existência 
e também referente a eventual implantação da nota fiscal eletrônica, onde foi 
informado que em contato com diversas autogestões, as mesmas não estão 
recolhendo o aludido imposto em face do caráter associativo e por entenderem 
que não são prestadoras de serviços, somente realizam intermediação e que 
efetuam os pagamentos por conta e ordem dos beneficiários. Entenderam os 
conselheiros diretores e fiscal que o S.P.A. Saúde não deve aderir ao PPI, nem 
implantar a nota fiscal eletrônica, pois existem fortes indícios para respaldar a 
tese da não incidência do citado imposto, principalmente em face da conduta 
que outras autogestões filiadas à UNIDAS estão adotando, porém, por 
princípio de prudência, recomendaram que a Superintendência continuasse 
provisionando os referidos valores.

Em 25 de agosto de 2006, em Assembleia Geral Extraordinária foi 
deliberado a equiparação das associadas fundadoras e demais associadas 
e criada a Joia de Admissão proposta em reunião da Comissão Especial 
realizada em 31 de maio de 2006.

Em 03 de novembro de 2006, em reunião do Conselho Diretor, entre outros 
assuntos foi informado pelos superintendentes que, após muita negociação 
foi assinado o contrato com a Santa Casa de Misericórdia do Hospital São 
Francisco de Assis (Santa Casa de Três Pontas) e que os beneficiários daquela 
cidade solicitaram que os atendimentos fossem pagos através de reembolso 
em vista da negativa de atendimentos da Unimed local. Pelos superintendentes 
também foi informado que com a implantação do Programa de Promoção 
à Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças em novas associadas deverão 
ocorrer uma reestruturação no Departamento de Auditoria Médica, assumindo 
o Dr. Wilson o respectivo Departamento e o gerenciamento do Programa de 
Promoção à Saúde.

Em 14 de dezembro de 2006, em reunião do Conselho Diretor, entre 
outros assuntos foi relatado pelos superintendentes que participaram de 
uma reunião no dia 07/12/2006, na sede da Vivamed em Belo Horizonte - 
MG, para estudar a possibilidade de parceria ou até fusão das instituições 
para fortalecer a assistência ao produtor rural. Foi definido que este assunto 
deverá ser melhor estudado. Na mesma data fizeram 
uma visita ao Hospital Life-Center e Hospital Mater 
Day para negociação de contrato de prestação de 
serviços. Os superintendentes comentaram que 
foram procurados pelo corretor do Edifício Diamond 
Tower informando que estão à venda duas salas do 
9º andar e se havia interesse do S.P.A. Saúde em 
efetuar a compra. O Conselho Diretor pediu para os 
interessados enviarem uma proposta formal para 
posterior deliberação. 

 
Resumo das Atas relatadas por Hildo Grassi, 

     Superintendente Operacional
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A declaração é de um profissional conhecido no mercado de 
autogestão em gestão e com longa experiência na área, o Dr. 

José Luiz Toro, assessor jurídico do S.P.A. Saúde.  

Segundo ele, existem casos onde os usuários de planos de saúde 
encontram dificuldades de diálogo, e ficam com os nervos à flor da 
pele nas intermináveis ligações telefônicas, principalmente se estiverem 
envolvidos em casos mais complexos de tratamento médico. “Mas isso 
não acontece com os beneficiários do S.P.A. Saúde. Todos tem acesso  
rápido no esclarecimento de dúvidas e seus profissionais oferecem  
alternativas para a solução de seus problemas, sem necessidade de 
procurar ajuda judicial”.

Ele tem razão. Em quaisquer dificuldades que possam surgir 
para o atendimento das necessidades de saúde, sejam complexas 
ou não, de rotina ou urgentes, nossos beneficiários contam com 
diferentes canais de ajuda: Podem procurar a representante do plano 
na associada da sua cidade,  fazer contato com o SABe – Serviço 
de Assistência ao Beneficiário do S.P.A. Saúde e, se por algum 
motivo, ainda assim o problema persistir, falar com a Ouvidoria. 
  
    Acredite: Se esse caminho for realmente percorrido, dificilmente um 
beneficiário deixará de ter sua necessidade atendida.

O plano é seu. Quanto menores os custos, menores 
as mensalidades.

Quando algum beneficiário deixa de procurar a Cooperativa, o 
SABe ou a Ouvidoria para solucionar seu problema  e  recorre à ação 
judicial, além de todo o desgaste de um processo, crescem  muito 
as despesas do plano. No S.P.A. Saúde a regra é atendimento de 
boa qualidade aos seus milhares de beneficiários, sempre seguindo 
as coberturas previstas na Lei n. 9.656, de 1998, que rege os planos 
de saúde do País, nos normativos da ANS e no contrato firmado. 

Qualquer que seja a dificuldade a melhor saída  
sempre é a conciliação, o atendimento às suas 

necessidades, sem necessidade de recorrer às ações 
judiciais. O S.P.A. Saúde, em casos complexos, oferece 

oportunidade de segunda opinião médica para uma 
melhor orientação ao paciente, indica  novas alternativas, 

especialistas e hospitais. 

Dr. Toro: “Procurar o plano sempre será o melhor caminho para ambas as 
partes”  

“S.P.A. Saúde sempre defendeu o  
direito ao atendimento de qualidade”

Como lembra o Dr. Toro, “o  S.P.A. Saúde precisa seguir normas legais 
estabelecidas por órgãos governamentais (ANS), mas seus donos são 
os próprios beneficiários. Esses, por sua vez, devem procurar utilizar 
os recursos oferecidos pelos planos de forma sempre adequada.  
Ninguém, em momento algum, ficará sem assistência de qualidade e 
segura para o problema que apresentar.  A busca de liminares judiciais 
para o atendimento de um problema médico é a última alternativa. Além 
de todo o desgaste de um processo, há o risco de, na sua conclusão, 
o beneficiário acabar arcando com todos os custos, despesas com 
advogados,  além de criar sérios  impactos financeiros para o plano, em 
prejuízo de todo o grupo”. 

Qualquer que seja a sua dificuldade fale  SEMPRE com a gente!
  Você é o dono do seu plano. O S.P.A. Saúde não tem qualquer fim  

lucrativo e só atende produtores rurais e seus familiares.  
Em qualquer dificuldade fale com a gente!

Procure a representante de sua associada, ou os  
profissionais do SABe e Ouvidoria.Tome nota dos contatos:

     Ligue para o SABe  
  Serviço de Assistência ao            
                Beneficiário :  
            (11) 3473-1617 
                    E-mail:  
faleconosco@spasaude.org.br              

Fale com a Ouvidoria  
(11) 3146-3131(Ramal 386)

O contato com a Ouvidoria deve 
ser feito quando não conseguir 

solucionar sua dificuldade 
 junto ao SABe.

Cristina Pinto                 Elaine Teixeira
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Foi bastante participativa a atuação das 40 
representantes de associadas que, durante dois 
dias consecutivos, 25 e 26 de abril, puderam se 
atualizar, trocar experiências e, principalmente, 
opinar sobre o compromisso conjunto e cada 
vez maior com o crescimento dos planos.  Nesta 
edição do 13º. Encontro do S.P.A. Saúde com as 
representantes das associadas, realizada no Hotel 
Mercure, em São Paulo, o tema foi a “Promoção 
e Prevenção da Saúde, Regulação e Sustentabili-
dade”. O treinamento foi marcado por dinâmicas 
e oportunidades de ouvir sugestões, elogios e 
dificuldades e se mostrou bastante enriquecedor. 

O presidente Dr. João Emygdio Gonçalves e 
os superintendentes Reginaldo Balbino Pereira 
e Hildo Grassi participaram das apresentações, 
bem como gerentes das áreas técnicas do S.P.A. 
Saúde, analistas e profissionais especializados que se envolveram 
com as participantes em diferentes atuações motivacionais mostrando 
a importância do trabalho de cada uma delas nas cidades em que 
representam o plano. Durante o encontro o grupo pode tomar vacina 
contra o vírus H1N1 e se despediu num coquetel de confraternização.

As imagens do encontro e o vídeo com as participantes está disponível 
em nosso site, no link: http://www3.spasaude.org.br/site/13encontro/ 

Informações e troca de experiências

A exemplo de anos anteriores, a aprovação das contas do  
exercício de 2015 do S.P.A. Saúde mostrou a seriedade e segurança 
com que são conduzidas as finanças dos planos apresentadas e dis-
cutidas durante o evento que contou com a presença de 19 entidades 
associadas. Na oportunidade também foi aprovado, por unanimidade, 
o plano orçamentário para 2016 e o ingresso de uma nova associada: a 
Associação Comercial de Itapeva, elevando para 51 o número de asso-
ciadas no S.P.A. Saúde.

Hildo Grassi mostrou que, em dezembro de 2014, o número de bene-
ficiários dos planos era de 18.158, sendo que 65% dessas pessoas 
estavam concentradas em diferentes cidades de Minas Gerais.  Em um 
ano esse número subiu para 18.652, um crescimento de 2,72%.  

Sempre presente nos eventos e assembleias do S.P.A. Saúde, o 
presidente do Conselho Diretor, Dr. João Emygdio Gonçalves agrade-
ceu o trabalho das equipes e de todos os envolvidos e conclamou os 

Hildo Grassi, superintendente Operacional do S.P.A. Saúde conduziu os trabalhos da última Assembleia Geral  
Ordinária da entidade realizada no dia 27 de abril, no Hotel Mercure, em São Paulo.

Assembleia aprova contas,  
orçamento e a vinda de nova associada

presidentes das associadas para 
colocar em seus planos de ação 
uma atenção cada vez maior à 
captação de novos beneficiários 
para o S.P.A. Saúde. Entre suas 
avaliações, ressaltou a importân-
cia da conscientização dos benefi-
ciários sobre a real finalidade do 
S.P.A. Saúde: cuidar da saúde 
e não apenas curar doenças. 
A preocupação levantada pelo 
Dr. João reveste-se de maior 
importância diante do crescente 
aumento de sinistralidade que 
vem ocorrendo nos planos do 
S.P.A. Saúde no período.

Também participaram da 
assembleia, os integrantes do 
Conselho Diretor Clésio Vilela Reis, 
José Francisco Rodrigues Gomes, 
Luiz Fernando Ribeiro, Osvaldo 

Henrique Paiva Ribeiro e Paulo Augusto Galvão Lucchesi. Representan-
do o Conselho Fiscal, seu presidente Oswaldo de Paiva Pinto Filho e 
os Srs. Ralph de Castro Junqueira e Oswaldo Netto Junior.  Pelo S.P.A. 
Saúde estavam Reginaldo Balbino Pereira, superintendente Assistencial, 
Hildo Grassi, superintendente Operacional, gerentes de diferentes áreas 
do plano, além do assessor jurídico Dr. José Luiz Toro da Silva, Laurindo 
Macedo da Silva (contador) e a Sra. Ângela Zechinelli Alonso (auditora) 

Associadas

O evento contou ainda com a presença de Bernardo Paiva (Minasul); 
João Gilberto de Souza (Credisan); João Bosco Andrade Pereira 
(Sind. Rural de Pindamonhangaba); Cássio José Stecca (Coapeja); 
Eduardo Almeida Meirelles (Coopervass); Ivan Lemos Brandão (Sicoob 
Credivass); Rodrigo Carvalho Rolin (Credicarmo); José Fernando Paiva 
Nunes (Sind.Lorena) e Marco Antonio Coelho Nunes (Sind. Lorena).

O grupo participou ativamente de todas as atividades do encontro
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   “Recebi o convite e fiz 
questão de vir. Saúde a gente 

precisa cuidar e não espe-
rar que chegue a doença. 

Seria muito bom  conseguir 
conscientizar nossos 

produtores da importância 
do trabalho que o S.P.A. 

Saúde faz e que aceitassem o convite para        
checar como anda a saúde”.  

Carlos Eugênio Marcondes Filho

“É a primeira vez que par-
ticipo. Gostei muito e eles me 
alertaram sobre alguns cuida-
dos que preciso tomar para 
manter minha saúde em dia. 
Assim que receber a guia vou 
fazer a consulta e  
os exames”. 
                                                                                                                                                  
Aline de Oliveira 

A participação pode salvar vidas

Apesar da ampla divulgação, 
foi considerada baixa a partici-

pação dos beneficiários dos 
planos do S.P.A. Saúde convida-

dos a participar da avaliação 
do Programa de Promoção da 

Saúde, com equipes especializa-
das do plano nos dias 5 e 6 de 
maio nas lojas da Serramar nas 

duas cidades.

Ela segue criteriosamente 
as recomendações e 
acompanha de perto quem  
está inscrito, agendando 
consultas e enviando as 
guias para os beneficiários 
inscritos. Ela também 
lamenta a baixa participação 
dos beneficiários que ainda não entenderam 
sua importância para a saúde das pessoas. 
                   Natália de Oliveira Lourenço

O S.P.A. Saúde conta com o apoio das Diretorias e representantes em suas  
associadas na conscientização dos beneficiários sobre a importância da participação  

no Programa que já salvou e pode salvar mais vidas!

Casada e mãe de um filho, Lúcia Helena N.C. 
Freire foi uma das primeiras a se inscrever no 
Programa na Cooperativa de Guaratinguetá. 
Passou pela avaliação e triagem feitas pelas 
enfermeiras do S.P.A. Saúde que, posterior-
mente, a encaminharam para os exames de 
rastreamento previstos no Programa. Entre 
eles, a consulta ao ginecologista.

Ao retornar ao consultório da profissional 
para entrega dos exames, o susto: o diagnóstico 
foi de um câncer de ovário.  “Eu não conseguia 
sair do lugar, diz Lúcia, lembrando o impacto 
emocional da noticia”. Passado o susto e 

“O Programa salvou minha vida”
contando com o apoio da família, ela deu 
início ao tratamento. 

“Fiz uma histerectomia, a retirada do útero 
e ovário, quimioterapia por quatro meses, 
enfrentei sem traumas o período que caem os 
cabelos e estou curada. Descobri a doença 
em agosto de 2014 e fui operada no mesmo 
mês, sem qualquer despesa, tudo bancado 
pelo plano. “O Programa S.P.A. Saúde 
salvou minha vida”, diz sorridente Lúcia 
que permanece inscrita, passa por todas as 
avaliações e faz regularmente o acompanha-
mento de sua saúde.

Quem foi, aprovou!

PROGRAMA DE PROMOÇÃO

Lúcia Helena N.C. Freire
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Beneficiários, associadas e prestadores de serviços 
podem buscar informações e se comunicar com o 
S.P.A. Saúde com maior interatividade pelo site que 
passou por uma reformulação. Confira a seguir, o 
passo a passo que pode ser seguido pelos bene-
ficiários para encontrar com maior rapidez as infor-
mações que necessita. 

Fique atento: Quando for solicitado dados é só 
preencher com os que estão no verso da sua carteirinha 
do plano. Acompanhe:

www.spasaude.org.br  

Entre no site. Ele vai facilitar a sua vida

Na tela inicial, ao clicar no menu S.P.A. Saúde, vão abrir 10 diferentes 
tópicos: Sobre nós, Nossa História, Administração, Associadas, Rede 
Credenciada, Substituição de Prestadores, Legislação, Descontos em 
Medicamentos, Comunicação e Conformidade. Descendo até o final da 
tela , estão outras chamadas : Venha avaliar sua saúde , Substituição de 
prestadores, Rede Credenciada, Legislação, Desconto em Medicamen-
tos e Inscrições Abertas.

Ao lado do ícone S.P.A. Saúde está o Programa de Saúde.  Trata-se do 
Programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças. 
Aqui você pode conhecer com detalhes os objetivos do programa dividi-
do em três grandes áreas: Promoção, Prevenção e Reabilitação. 
Aqui você também pode acompanhar depoimentos de beneficiários 
que já participam e os benefícios alcançados. 

No ícone Planos, abaixo das imagens das carteirinhas estão as 
condições e os principais recursos oferecidos em cada um dos planos 
do S.P.A. Saúde.

Em Fale Conosco o beneficiário tem um espaço exclusivo para dúvidas, 
reclamações, sugestões ou elogios. Essas mensagens são recebidas 
rapidamente pelo SABe – Serviço de Assistência ao Beneficiário responsável 
em buscar, no menor tempo possível, dar retorno ao interessado.  

Ouvidoria: Em todas as páginas do site estão identificados como se 
comunicar com o SABe e também o número de contato com a Ouvido-
ria, que deve ser procurada quando o problema não tiver sido solucio-
nado pelo SABe.  O contato com a Ouvidoria pode ser feito pelo telefone  
(11) 3146-3131, ou pelo e-mail  ouvidoria@spasaude.org.br
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www.spasaude.org.br  

Entre no site. Ele vai facilitar a sua vida
Rede Credenciada
Quando precisar encontrar um recurso credenciado, você tem dois 
caminhos: clicar sobre o título Rede Credenciada que está dentro do 
título S.P.A. Saúde ou no final da tela inicial no círculo verde que apa-
rece uma ilustração da carteirinha do plano. Clicando em um dos dois 
campos será solicitado que seja preenchida as seguintes informações:  
1. Identificar seu plano; 2. Em qual cidade; 3. Especialidade. É só aguar-
dar e a página vai mostrar as informações desejadas. Lembre-se que 
nas cidades onde não há rede credenciada são oferecidos os recursos 
da Unimed.

Portal do beneficiário
Se for a primeira vez que você acessa o portal, deverá colocar o número da 
sua carteirinha e uma senha e imediatamente já passa a navegar. Se tiver 
esquecido a senha que utilizava, não tem problema. Basta criar uma nova.  
No portal, o beneficiário também tem acesso a busca de credenciados.  
Nesse espaço você também consulta:
1. Componente Cadastral
2. Rede Assistencial
3. Informe IRPF
4. Contribuições 
5. Extrato
6. Formulários

Por dentro do que acontece
No ícone Comunicação, os beneficiários podem acompanhar as divul-
gações do plano, entre elas, Dicas de Saúde, Boletim do Credenciado, 
Eventos, Jornais e Vídeos.

Equipe responsável
A construção do novo portal contou com a participação de profissionais 

da área de Tecnologia e de todos os setores  do S.P.A. Saúde. Aelcio 
Santos gerenciou o projeto e  Alex Hayashida o desenvolvimento da 
Interface até a comunicação com o banco de dados. Eles lembram que o 
novo portal foi desenvolvido 
em concordância com as 
diretrizes exigidas pela 
Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS. 
Quaisquer sugestões, 
críticas ou dificuldades 
em encontrar informações 
durante a navegação podem 
ser tratadas diretamente 
com eles pelo telefone (11) 
3853-4355.

Alex e Aelcio da equipe de Tecnologia
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Humanização, conforto, maior qualidade 
de vida e atendimento com segurança. Esses 
são os três principais benefícios apontados 

por Cecília Nishida, enfermeira auditora 
hospitalar e domiciliar do S.P.A. Saúde 

quando o assunto é desospitalização.  Ou 
seja: quando a condição do paciente permite 

sua transferência do hospital para dar 
continuidade ao tratamento em  

sua residência.  
Por desconhecimento do assunto, algumas pessoas ainda acham 

que a desospitalização é feita como forma de baixar custos de um plano 
de saúde.  Com 10 anos de experiência, Cecília é categórica ao afirmar 
que, em muitos casos, levar um paciente para seu ambiente familiar 
pode sair bem mais caro. “No S.P.A. Saúde esse não é o objetivo. Aqui, 
a qualidade de vida e a segurança do paciente vêm sempre em primeiro 
lugar, independente de quanto isso vai custar”. Aliás, ela já recebeu 
solicitações de familiares para a retirada de pacientes de hospitais e 
não pode atender os pedidos. “Cada caso é um caso e todos exigem 
uma avaliação complexa. Primeiro é preciso a concordância da 
equipe médica responsável pelo paciente. Depois é preciso checar as 
condições de sua residência para saber se terá a segurança necessária 
ao atendimento, como acesso, energia elétrica, saneamento, entre 
outros, além de verificar a existência de todos os recursos necessários 
ao tratamento na cidade onde reside”, lembra Cecília que acompanha 
pessoalmente os processos de desospitalização de beneficiários do  
S.P.A. Saúde.

As vantagens da mudança

Cecília lembra que a internação domiciliar é semelhante ao tratamento 
prestado no hospital. O paciente é removido através de ambulância, e 
terá na sua casa, atendimento 24 horas com todos os recursos que 
eram oferecidos no hospital: atendimento multiprofissional (médico, 
enfermagem, fisioterapia, nutricionista, etc.) e todos os equipamentos, 
materiais e medicamentos necessários ao tratamento. “Tudo que era 

Cecília, enfermeira auditora hospitalar e  
domiciliar do S.P.A. Saúde

feito no hospital será feito na sua casa, com a vantagem de acontecer no 
ambiente em que sempre esteve acostumado a viver, com a atenção e 
cuidados de seus parentes mais próximos, que comprovadamente, em 
muitos casos, facilita a recuperação do paciente”, diz Cecília, alertando 
para outra condição: afastar o paciente do ambiente hospitalar, 
naturalmente mais contaminado e propício ao contágio de outras 
enfermidades. “Quando é possível, retirá-lo do hospital também significa 
poupá-lo dos problemas decorrentes de uma internação prolongada”.

No ano que passou “(incluindo internação domiciliar e atendimento 
domiciliar) 16 beneficiários do S.P.A. Saúde puderam ser desospitaliza-
dos e a recepção dos familiares foi muito positiva”, diz Cecília. 

Há casos, por exemplo, que o paciente precisa permanecer no 
hospital para tomar antibióticos injetáveis ou fazer curativos. Nessas 
situações, se a equipe médica concordar, o paciente vai para sua casa 
e terá o suporte da equipe especializada para concluir o tratamento. 
Neste caso, serão inclusos na modalidade de atendimento domiciliar.

“Só com a segurança de que a qualidade de atendimento do 
paciente será mantida é que o S.P.A. Saúde libera para a internação ou 
atendimento domiciliar”, conclui Cecília que defende a desospitalização 
como uma forma cada vez mais segura e, principalmente, humana no 
atendimento aos doentes.

Desospitalização:
Benefícios para o  paciente e seus familiares

 Aqui, a qualidade de 
vida e a segurança do 
paciente vêm sempre 

em primeiro lugar, 
independente de quanto 

isso vai custar. 
Quando é possível, 
retirá-lo do hospital 

também significa 
poupá-lo dos problemas 

decorrentes de uma 
internação prolongada.

“

“
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Reginaldo Balbino Pereira

Saber se é vantajoso ou não  oferecer um plano de saúde para os 
colaboradores da empresa é um assunto que muitas vezes cria dúvi-
das entre  seus gestores. No entanto, está comprovado que aquelas 
que oferecem esse benefício percebem o aumento da motivação, 
melhora o clima interno e a fixação do colaborador que avalia esse 
benefício como fundamental para si e seus familiares, sentindo-se 
valorizados e respeitados.

Reginaldo Balbino, superintendente Assistencial do S.P.A. Saúde 
lembra que “nossas associadas, quando decidem oferecer esse 
benefício aos seus colaboradores saem em vantagem: Os planos 
oferecidos não tem qualquer lucro, é exclusivo para produtores rurais 
e  funcionários  das associadas”.

Ele reforça a necessidade de reflexão sobre isso “Um plano de 
saúde como o nosso diminui significativamente o risco de surgir 
uma  situação de doença de seus colaboradores que pode alterar 
o funcionamento de uma empresa. Como na maioria de nossas 
associadas, as relações são bastante pessoais, é preciso também 
se preocupar com uma situação de urgência, em como o gestor vai 
lidar em ajudar o funcionário e que, em muitos desses casos, o custo 
pode ser muito alto, afinal, gastos com atendimento à saúde são os 
que mais sobem em todo o mundo”.

Programa é elogiado pelos médicos
Médicos e profissionais de diferentes especialidades que integram o corpo 

clínico da Santa Casa de Lorena participaram de um encontro com o assessor 
médico do S.P.A. Saúde Dr. Wilson Grassi e a equipe que integra o Programa de 
Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças promovido pelo S.P.A. Saúde.   

Realizado na noite de 6 de maio no auditório da Santa Casa, o Programa recebeu 
ótima avaliação dos profissionais envolvidos que destacaram a preocupação 
do plano, a exemplo do que ocorre em países mais adiantados, em buscar 
conscientizar e intensificar cuidados com a promoção da saúde de seus beneficiários.  

Todos conheceram detalhes do programa e se mostraram receptivos em dar início ao 
atendimento dos beneficiários da região que deverão ser encaminhados para consultas e 
exames.

Só há vantagens  
em oferecer planos de saúde aos seus  

funcionários
Estudos comprovam que oferecer subsídios parciais ou totais para seus funcionários  em um 
plano de saúde seguro e de qualidade melhora a motivação, a permanência no emprego  

e diminui muito o absenteísmo.

“Os  colaboradores fazem parte 
do seu patrimônio intangível ou 

seja, a entidade qualifica,  
disciplina e delega competência 
a um colaborador e quando este 

perde a saúde  e tem que se 
afastar a entidade perde parte do 
seu patrimônio que foi investido. 

Mais que isso: perde um  
membro da organização que 

participa da sua história e,  
muitas vezes, é fundamental na 

boa gestão da entidade”

Fale com a gente. Vale a pena!

O S.P.A. Saúde é administrado por homens do campo, produtores 
rurais que terão prazer em conversar sobre o ingresso de seus 
colaboradores nos planos oferecidos. Você pode encaminhar 
um e-mail ao superintendente Assistencial Reginaldo Balbino:  
balbino@spasaude.org.br, ou  ligar para (11) 3146.3131.

Vale lembrar ainda que o S.P.A. Saúde oferece o Programa de 
Promoção à Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças. Nele, os 
beneficiários passam por uma triagem especializada e são convida-
dos a fazer consulta e exames sem quaisquer custos. “Temos vários 
casos de beneficiários que só descobriram doenças graves quando 
passaram por nosso Programa, como mostra o depoimento de Lúcia 
Helena, colaboradora da Serramar em Guaratinguetá, relatado por 
ela nesta edição”.

Balbino ressalta ainda que as associadas podem oferecer cober-
turas diferentes. “Nos planos do S.P.A. Saúde a diferença entre eles 
é restrita apenas ao tipo de acomodação em caso de internação 
hospitalar, ou seja, apartamento ou enfermaria. Os demais recursos 
clínicos e laboratoriais são os mesmos.  A empresa pode optar em 
oferecer subsídio total ou parcial e o beneficiário assume parte do 
valor da mensalidade e da coparticipação”.
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Duílio e Hugo Andrade

A Cooperbom - Cooperativa Agropecuária de Bom Sucesso Ltda 
não se distanciou em momento algum em sua trajetória de crescimento 
dos princípios que, desde sua criação, foram marcados em atender os 
interesses e desejos dos cooperados e consumidores de forma cada 
vez mais competitiva.  À frente de sua Presidência está o engenheiro 
agrônomo Márcio de Castro Soares. Filho da cidade foi professor em 
Lavras, onde se aposentou e voltou para Bom Sucesso atendendo convite 
do então presidente Enéas Carvalho para colaborar no crescimento da 
cooperativa. E foi uma ajuda e tanto. Em 1999, a cooperativa tinha uma 
pequena sala e um depósito e contava com 400 associados.  Os números 
evidenciam o fruto de um trabalho constante: Hoje, atua em diversos 
municípios da região Centro-Oeste de Minas Gerais, conta com 1.982 

associados e 
um quadro 
p r ó p r i o 
de 175 
f unc ioná r i -
os que se 
revezam em 
d i f e r e n t e s 
f u n ç õ e s 
para garantir 
o bom 
atendimen-
to às 
ecessidades 
de seus 
filiados.

“ C l a r o 
que tivemos 
o b s t á c u -
los, mas foi 
um trabalho 

honesto, de equipe e de muita seriedade que nos fez chegar ao patamar 
atual”, diz Márcio. Entre as ações desenvolvidas o destaque foi a 
ampliação da área de leite. Hoje são nove filiais: em Ibituruna, Nazareno, 
Conceição da Barra de Minas, Mercês de Água Limpa (Capelinha), 
Machados e São Tiago. Em Bom Sucesso estão o Departamento de 
Café, o de Leite, uma fábrica de Rações, Seção de peças de máquinas 
agrícolas e dois postos de gasolina.

Apesar do significativo número de associados, apenas 93 deles são 
beneficiários dos planos do S.P.A. Saúde. Márcio acredita que isso se 
deve, em parte, à falta de entusiasmo em divulgação e também à queda 
do volume financeiro verificada recentemente. “Os produtores de café 
passaram por uma fase difícil que está sendo superada, bem como os 
produtores de milho. Acredito que com a melhora nessas duas áreas 
será possível investir mais na divulgação e trazer beneficiários para o 
S.P.A. Saúde que sempre foi considerado um plano de qualidade e se-
gurança por quem o utiliza”.

Um desses beneficiários é o diretor financeiro Hugo Andrade Resende, 
há 17 anos na área e no S.P.A. Saúde desde 1994. “Eu e minha família 
utilizamos os recursos oferecidos com frequência em Minas Gerais e 
também em São Paulo. Sem dúvida, a qualidade é indiscutível”. A seu 
lado, Marcos Antonio Nunes Avelar Júnior, 25 anos de idade e há cinco 
no S.P.A. Saúde compartilha da mesma opinião: “Assim que entrei na 
Cooperbom e conheci o plano, me inscrevi. Sempre fui preocupado 
com saúde. Precisei de uma cirurgia no joelho esquerdo, fui bem 
atendido na Santa Casa de Lavras. O S.P.A. Saúde significa segurança 
e tranquilidade para minha saúde”.

A afirmação é de Duílio Mata de Souza Lima, associado da Cooperbom 
e beneficiário do S.P.A. Saúde. “Fui indicado por um amigo para ingressar 
no plano e fiz o seguinte cálculo: “Um dia de trabalho na produção de 
leite, assegura o atendimento da minha saúde, da minha esposa e do 
meu filho durante um mês”. Doze dias de produção representam essa 
segurança por um ano inteiro. O produtor de café deveria refletir dessa 
forma. Uma saca de café por mês em troca da segurança e qualidade 
de um plano que 
não tem lucro e 
só atende nós, 
produtores rurais”.

Duílio, que 
defende o plano 
como um seguro 
de vida, já 
precisou utilizar 
recursos médicos 
e hospitalares em 
Belo Horizonte, 
sua esposa faz 
acompanhamen-
to periódico, 
bem como seu 
filho que nasceu 
acompanhado de 
perto, desde o 
pré-natal de sua 
mãe pelo S.P.A. 
Saúde.

“O plano é meu seguro  
de vida”

Cooperbom:  
Crescimento histórico em Bom Sucesso

Ana Carolina e Marcos Antonio

Márcio de Castro Soares
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Reginaldo Balbino e Hildo Grassi, superintendentes do S.P.A. 
Saúde representaram a instituição no 7º  Seminário Unidas, realiza-
do em Brasília, nos  dias 2 e 3 de maio. Com o tema  Desafios 
Normativos, Regulatórios e de Atenção à Saúde para as Autoges-

Associadas sob nova direção
A Cooperativa dos Cafeicul-

tores da Zona de Varginha- 
Minasul, com mais de 6.000 
cooperados, é reconhecida 
nacional e internacionalmente 
pelo trabalho que desenvolve 
na região que atua na produção 
de café especial e diferencia-
do. Desde abril deste ano, está 
com novos integrantes em 
sua  Diretoria que vão conduzir 
a instituição até 2019. José 
Marcos Rafael Magalhães 
responde pela Presidência e 
prevê um novo tempo para a 
instituição que passou a contar, 
a partir de agora, com uma 
Diretoria Executiva, integrada 
por ele, Bernardo Reis Teixeira 
Lacerda Paiva e Guilherme 
Salgado Rezende, que farão uma 
gestão com dedicação exclusiva.

A mesma assembleia que elegeu os novos diretores também elegeu 
o Conselho Fiscal para 2016 e decidiu pela destinação de R$3,459 
milhões, sobras do último exercício para ser incorporado ao capital 
social de cada cooperado.

José Marcos fala com entusiasmo sobre os planos futuros para a 
Minasul que serão alcançados graças ao engajamento de todos os 

A Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda que desde 1963 
comercializa leite, café e derivados agora vai também comercializar soja 
e tem um projeto que deve agradar em cheio seus associados: a insta-
lação de um esmagador de soja.

A informação foi dada pelo novo presidente da instituição, 
Sebastião da Costa Reis, produtor rural desde 1960 e que tem uma 
história de vida sempre ligada à da Capebe, onde há anos deu várias 
contribuições em diferentes áreas. Convidado a integrar uma chapa 
para a nova Diretoria, Sebastião foi o vitorioso com cerca de 80% dos 
votos. Integram a nova Diretoria, Flávio José Souza Spinelli na área 
Financeira e José Neife de Miranda, na Administrativa.

O mandato dos novos integrantes vai até março de 2020 e 
o entusiasmo com os novos planos e desafios é uma marca 
de destaque no grupo. Além do projeto do esmagador de soja, 
“pretendemos retificar áreas, abrir espaços e aumentar a captação 
de café”, diz o novo presidente.

Os planos não param por aí. “Hoje, a Capebe industrializa 30% do 
leite recebido e a intenção é chegar a 80%”, informa Sebastião. Ele 
e seus novos companheiros à frente da cooperativa também estão 
otimistas com a inauguração no próximo dia 1º de junho, de uma 
nova filial da Capebe na cidade de Candeias.

Atualmente, a Capebe possui 453 funcionários e 7.000 coopera-
dos, dos quais 4.500 estão em atividade junto à cooperativa que, 

O S.P.A. Saúde deseja sucesso aos novos integrantes 
das Diretorias de suas associadas e coloca-se à  

disposição para contribuir com a evolução 

José Marcos Rafael Magalhães

Flávio Spinelli e Sebastião da Costa Reis

eleitos, equipe de colaboradores 
e, principalmente, da união de 
forças de todos os cooperados:  
“É tempo de mudanças 
e, principalmente, de um 
cooperativismo de resultados, 
de um cooperativismo de 
participação, buscando cada 
vez mais um ambiente favorável 
para a existência de uma  
instituição cooperativista robusta 
e visionária”, afirmou. 

Para o novo presidente “é 
necessário implantar o mais 
rápido possível adequações 
nos serviços e surgimento de 
novos produtos na Minasul, 
uma reivindicação dos próprios 
cooperados, atentos ao 
mercado que se mostra cada 
vez mais competitivo e exigente”. 
 

     Para o presidente é de suma importância a parceria com o  
S.P.A. Saúde que viabiliza aos cooperados o acesso a recursos médico- 
hospitalares competentes em diferentes cidades. Mais que isso: Para 
ele, trata-se de um plano diferenciado e inteligente por desenvolver um 
programa de promoção de saúde e prevenção de doenças acompanhan-
do de perto a qualidade de vida de seus beneficiários.

além de sua sede, em Boa Esperança, numa área de 121.000 m², tem 
filiais em Nepomuceno, Coqueiral, Campo do Meio, Ilicínea, Guapé, 
Cristais e em breve, também em Candeias.

tões, foram promovidos  debates sobre as principais oportuni-
dades e desafios para o segmento, além da  troca de informações 
e o desenvolvimento de estratégias, diante do quadro regulatório 
proposto pelo órgão fiscalizador. 

7º Seminário Unidas

das instituições e, principalmente, oferecer o que é 
essencial a todos: saúde, muita saúde!  

Contem com a gente!
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 Todo cuidado é 
pouco 

Muitos de nós desconhecemos o que vai 
junto ao nosso prato: Gordura trans, vegetal ou 
hidrogenada, espessantes, acidulantes, ácido 
cítrico, ciclamato de sódio, aspartame, con-
servante antimofo são alguns dos que estão 
presentes nos alimentos industrializados. 

Por ser prático e rápido as pessoas tem 
optado por eles, afinal, muitos só precisam ser 
abertos e colocados geralmente no forno de 
microondas. “Mas eles podem ser uma arma-
dilha para nosso corpo causando doenças 
vasculares, alergias e outras ainda mais graves 
quando consumidos rotineiramente”, lembra a 
nutricionista que recomenda atenção perma-
nente na hora de escolher o que colocar no 
nosso prato do dia a dia. 

A recomendação é buscar sempre uma 
a l i m e n t a ç ã o 
balanceada rica 
em fibras, antioxi-
dantes, com 
baixo teor de 
sódio, gorduras 
trans e saturadas, 
a s s o c i a d a 
à prática de 
atividades físicas. 
O coração e 
todo seu corpo 
agradece!  

A alimentação tem muito a ver com a saúde do coração e muitos dos ingredientes que 
 consumimos comprometem outros órgãos e nossa qualidade de vida.  No último encontro 

realizado pelo S.P.A. Saúde com as representantes das associadas, a palestra promovida pela 
nutricionista Deise Santiago assustou muita gente. Veja abaixo as fotos de alguns alimentos que 

nós e nossas crianças consumimos no dia a dia sem saber a alta quantidade de óleo, sal e açúcar 
que eles contém. A quantidade desses ingredientes apresentada ao lado dos produtos representa 

o quanto deles está contido nessas porções.

Empanado de frango 
(porção de 7 unidades) 

24gr de açúcar,  
20ml de óleo,  
1,12gr de sal

Suco de caixinha  
(porção de 1 copo)  
23gr de açúcar,  

0ml de óleo,  
0gr de sal

Lasanha congelada  
(porção 325gr - 1/2 unidade) 

31gr de açúcar,  
26ml de óleo,  
2,93gr de sal

Bolinho  
(porção de 45gr - 1 unidade) 

 26gr de açúcar,  
8ml de óleo,  
0,21g de sal

Batatinha  
(porção de 50g)  

 25gr de açúcar, 
20ml de óleo, 
0,64gr de sal

Salsicha  
(porção de 1 unidade)  

2,7gr de açúcar,  
8,6ml de óleo,  
1,43gr de sal

 Deise Santiago

O que os olhos não vêem o coração não sente?  
Ledo engano!

Cuidado no trânsito também é prevenção e cuidado com a saúde!
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