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Cuidar da saúde de quem  
produz os alimentos que chegam 
às casas de milhões de pessoas. 
Esse é o nosso negócio. 
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Há 25 anos, quando um grupo de produtores rurais se reuniu para criar um 

plano de saúde de autogestão - que prestasse assistência exclusivamente a essa 

classe -, muita gente pensou que seria utopia, afinal, ninguém tinha experiência 

na área e cuidar de saúde envolvia custos elevados. Duas décadas e meia depois, 

está aí a prova de que fomos capazes de transformar sonho em realidade.  

São mais de 19.500 vidas cuidadas pelo S.P.A. Saúde, entre produtores e suas 

famílias, espalhados pelo interior dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, muitos 

deles pequenos e médios produtores de café e leite. Nossa visão assistencialista, 

sem fins lucrativos - regra máxima de um plano de autogestão - é capaz de 

atender cada beneficiário como se fosse único, com um olhar humanizado, 

certamente nosso grande diferencial. 

Para se ter uma ideia, em 2016, com toda a crise econômica do 

País, quando muitos segurados abandonaram seus planos de 

saúde, por não terem condições econômicas de mantê-los, o 

S.P.A. Saúde registrou um crescimento de 2,5% no número de 

vidas. Resultado de uma marca forte, um preço competitivo e 

uma excelente cobertura, capaz de atender o produtor onde 

ele estiver.

Outro ponto importante: desde nossa fundação, com a união 

e o trabalho de todos que por aqui passaram e deixaram suas 

contribuições, constituímos uma forte solidez financeira, 

mesmo tendo uma das mensalidades mais baixas do mercado. 

Isso traz segurança ao nosso beneficiário e a certeza de que 

ele faz parte de um plano de saúde sólido, que garantirá a 

saúde dele e de seus familiares.

Agora, chegamos a uma nova gestão, trazendo um olhar ainda 

mais inovador e focando no crescimento do número de vidas 

assistidas. Queremos ampliar nossa carteira de atendimento 

e levar assistência em saúde para um número ainda maior de 

produtores rurais. 

Neste livro, procuramos reunir os principais marcos de nossa 

trajetória, valorizar os protagonistas desta história de sucesso 

e, principalmente, trazer uma certeza ao beneficiário: conte 

conosco hoje e sempre.

Vida longa ao S.P.A. Saúde!

Luiz Fernando Ribeiro 

Presidente 
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Cuidar da saúde do produtor rural é uma tarefa de muita responsabili-

dade. Afinal, são esses profissionais, que estão lá no campo, plantando, 

colhendo, e levando alimento para milhões de pessoas todos os dias. E 

é muito alimento. 

A agricultura no Brasil é, historicamente, uma das principais bases da 

economia do País, desde a época da Colônia. Para se ter uma ideia da 

importância, o agronegócio brasileiro é o setor que mais contribui para 

o fortalecimento da economia e responde individualmente por 23,5% 

do Produto Interno Bruto. No ranking mundial, lideramos a produção 

de café, açúcar, etanol de cana-de-açúcar e suco de laranja. Em todo o 

planeta, ninguém produz essas culturas mais do que nós. 

Nos bastidores desse cenário, que projeta nosso País para o mundo, estão 

milhares de heróis anônimos que vencem, sol a sol, obstáculos e desafios 

para garantir suas safras e o alimento de todos nós. E é para eles, e por eles, 

que existe o S.P.A. Saúde. 

São agricultores de Cooperativas, Associações e Sindicatos dos Estados 

de São Paulo e Minas Gerais, que cultivam culturas diversas como café, 

leite, trigo, soja, batata e cereais, além de soja e milho. E é justamente 

nesse universo cooperativista, em que o S.P.A. Saúde atua, que o setor 

agropecuário brasileiro mais se fortifica. O cooperativismo é responsável 

por quase 50% do PIB agrícola e envolve mais de 1 milhão de pessoas. E o 

S.P.A. Saúde está lá para cuidar da qualidade de vida desses agricultores, 

garantindo que eles continuem com disposição e saúde necessárias para 

continuar projetando nosso País e levando um alimento cada vez melhor 

para nossa sociedade.

A SAÚDE DO 
PRODUTOR 
RURAL 

48% DE TUDO QUE É PRODUZIDO NO 
CAMPO BRASILEIRO PASSA, DE ALGUMA 
FORMA, POR UMA COOPERATIVA.

O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 
RESPONDE POR 23,5% DO PIB DO PAÍS. 
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COMO TUDO COMEÇOU Insistência e muita “prosa” foram 

necessárias para que o sonho de cuidar 

da saúde dos produtores rurais pudesse 

virar realidade. O ano era 1992 e, nessa 

época, a grande massa populacional 

buscava assistência médica nos sistemas 

públicos de saúde. Foi justamente 

na segunda metade dos anos 90 que 

o setor suplementar de assistência 

médica no Brasil começou a ganhar 

força e foi regulamentado. Com isso, 

os planos e seguros de saúde privados 

se estruturaram e diversificaram suas 

ofertas, ao mesmo tempo em que o 

Estado elaborou políticas públicas de 

apoio a esse setor.

Então, se em 1992, nas regiões urbanas, 

o acesso a um sistema privado de saúde 

ainda não era tão comum, imagine nas 

zonas rurais, afastadas de hospitais e 

centros médicos. A conscientização 

da necessidade de um sistema que 

pudesse cuidar da saúde do homem do 

campo foi marcada por uma situação 

crítica: um produtor de leite ficou muito 

doente e teve que vender parte de 

seus bens para custear seu tratamento 

médico. 

O alerta impactou um grupo de produ-

tores ligados a cooperativas – lidera-

do pela CCL – Cooperativa Central de  

Laticínios de São Paulo, um conglome-

rado de cooperativas de São Paulo e Mi-

nas Gerais, conhecido na época como  

Leite Paulista. Eles começaram a perce-

ber que uma situação como aquela não 

seria uma exceção, mas provavelmen-

te uma regra, caso algo não fosse feito 

para proteger a saúde dos produtores. 

Os pequenos eram os mais desprotegi-

dos. Produziam pouco mais que o seu 

sustento, obtendo uma renda muito 

baixa, o que os impossibilitava de cus-

tear qualquer gasto em saúde. 

Mesmo assim, houve resistência, e 

não foi pouca. Muitos desconfiavam 

dos seguros saúde e do valor alto 

que cobrariam. Foi então que surgiu 

uma ideia em meio às discussões: por 

que não criar um plano só nosso? Um 

plano privado de saúde para atender 

somente produtores rurais? Sim, a ideia 

era inovadora e muito ousada, mas 

desafio nenhum venceu um grupo de 

cooperativas disposto a criar o melhor 

para os agricultores. 

Em 17 de dezembro de 1992, em 

assembleia que reuniu 34 cooperativas, 

14 bateram o martelo e disseram sim. 

Foi assim que surgiu o S.P.A. Saúde, na 

época chamado de Sistema Paulista 

de Assistência, o primeiro e, ainda 

hoje, único plano de saúde voltado 

exclusivamente ao produtor rural. 

(1) Ata da Constituição  com nome dos representantes e das 
entidades que criaram o plano;  

(2) Adolfo José de Carvalho,  Heleno Junqueira Fonseca, 
Reginaldo Balbino Pereira, Matusalém Vilela Lemos, Hildo 
Grassi e Luiz Gonzaga Xavier na frente da primeira sede do 
S.P.A. Saúde; 

(3) Escritório da antiga sede, no Brás, em São Paulo; 

(4) Placa de inauguração da sala criada em homenagem ao 
Dr. Francisco Pereira Lopes, um dos fundadores, e 

 (5) Hildo Grassi, Noé Francisco Rodrigues, Carlos Roberto de 
Toledo Ribeiro, João Emygdio Gonçalves, Matusalém Vilela 
Lemos, Oswaldo de Paiva Pinto Filho, João Lobo de Oliveira e 
Ronaldo José Nogueira.

1

2 3

4

5
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COMO TUDO COMEÇOU

A primeira sede começou pequena, em 

um galpão no bairro do Brás, em São 

Paulo. De lá, o time responsável por toda a 

operação, se mudou para um outro espaço, 

este também cedido pela Leite Paulista, 

localizado na região central. Hoje, o S.P.A. 

Saúde está situado em um bairro nobre da 

capital paulista, onde estão sediados vários 

hospitais e instituições de saúde. 

O nome mudou em 2009 para S.P.A. Saúde 

- Sistema de Promoção Assistencial, remo-

vendo o Paulista que fazia referência apenas 

a este Estado sem mencionar Minas Gerais. 

Com a mudança, foi possível manter a sigla 

S.P.A. Saúde, uma marca já forte e estabele-

cida entre as cooperativas e no segmento de 

saúde suplementar.

O novo nome também foi um fator de sucesso, 

pois ajudou a atrair um número maior de 

produtores mineiros. Mas o grande chamariz 

não foi este, foi o boca a boca. Na roça, o que se 

falava era que o S.P.A. Saúde cuidava do homem 

do campo, o tratamento oferecido era bom, 

completo, e muitos se curaram após serem 

socorridos pela rede de médicos e hospitais 

oferecida por este plano. A “propaganda” era 

os resultados. 

DIFERENCIAIS 
DA AUTOGESTÃO 

Não são poucos os diferenciais de um plano 

como o S.P.A. Saúde. Sendo de autogestão 

e sem fins lucrativos, o beneficiário vem 

sempre em primeiro lugar. Cada caso é 

um caso, e quando alguém fica doente, o 

sentimento interno é: como podemos ajudar? 

Tanto é assim que os funcionários, muitos 

com mais de 10 anos de casa, conhecem 

os beneficiários pelos nomes, lembram de 

sua idade e os problemas recorrentes que 

têm de saúde. Sabem também os nomes de 

filhos e parentes.  Outro ponto importante é a 

abrangência na família. Planos de autogestão, 

como o S.P.A. Saúde, permitem que não 

apenas o produtor rural possa usufruir dos 

benefícios, como também familiares até o 4º 

grau de parentesco consanguíneo e até o 2º 

grau por afinidade. E é isso também que faz 

com que o plano seja muito mais do que uma 

comunidade, seja uma verdadeira família. 

O S.P.A. Saúde não objetiva o lucro e, por 

isso, o custo acaba sendo menor para os 

beneficiários, porém a cobertura não. O 

tratamento diferenciado apresenta um 

número menor de exigências do que se 

costuma fazer no mercado, com cobertura 

assistencial oferecida predominantemente 

maior do que aquela exigida em lei.

Na crise mais recente da agricultura, entre 

2014 e 2015, com o preço do leite e do café 

bem abaixo das metas, o S.P.A. Saúde, por 

meio de uma gestão eficiente, poupou o pro-

dutor e realizou o reajuste anual  das mensa-

lidades dos planos em índices inferiores aos 

necessários. Isso é reflexo de mais de duas 

décadas de operação eficaz, por meio da 

qual foi possível constituir reservas técnicas 

e uma solidez financeira que permitiram aju-

dar quem mais precisava: o produtor rural.

A logotipia com dois pinheiros remonta ao 
símbolo maior do cooperativismo nacional, 
de ajuda mútua. O pinheiro é considerado 
símbolo da imortalidade e fecundidade: cresce 
em terras áridas e se multiplica com facilidade. 
Dois pinheiros simbolizam união e coesão.

MILHARES DE PRODUTORES 
DOS ESTADOS DE SÃO 
PAULO E MINAS GERAIS, 
RESPONSÁVEIS POR 
ABASTECER A MESA DE 
MILHÕES DE BRASILEIROS, 
NÃO TINHAM PLANO DE 
SAÚDE NO INÍCIO DA 
DÉCADA DE 90. ATÉ QUE O 
S.P.A. SAÚDE FOI CRIADO 
PARA CUIDAR DO HOMEM 
DO CAMPO.

1992 2002 2008

EM 25 ANOS, A LOGOTIPIA DA INSTITUIÇÃO 
TAMBÉM EVOLUIU

S.P.A. Saúde recebe da ANS o registro de 
operadora sob o número 324493

2017

SPA
Saúde
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FUNDADORAS DO S.P.A. SAÚDE E SEUS IDEALIZADORES

• Cooperativa Agrária de Machado Ltda.    Luiz Gonzaga Xavier

• Cooperativa Agrícola Alto Rio Grande Ltda.   João Batista de Rezende

• Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda.   Renato Benfica Vilela

• Cooperativa Agropecuária de Cássia Ltda.    Saulo Antonio Melo Siqueira

• Cooperativa Agropecuária de Carmo do Rio Claro Ltda.  Adolfo José de Carvalho

• Cooperativa Agropecuária de Jacutinga Ltda.   Hildo Grassi

• Cooperativa Central de Laticínios do Estado de São Paulo  João Gilberto Bellatala Rossi

• Cooperativa de Laticínios de Cachoeira Paulista   Silvio Capucho Hunmel

• Cooperativa de Laticínios de São Carlos e Rio Claro  Francisco Pereira Lopes

• Cooperativa de Laticínios de Lorena e Piquete   Nelson Monte Claro Bittencourt Vilela

• Cooperativa de Produtores de Leite da Região de Mococa Ltda. Carlos Fernando Lima Dias

• Cooperativa Regional Agrop. de Sta. Rita do Sapucaí Ltda.  Carlos Henrique Moreira Carvalho

• Cooperativa Regional Sul de Minas     Reginaldo Balbino Pereira

• Cooperativa de Ruralistas de Alpinópolis Ltda.   Evaristo Leme Freire 

COMO TUDO COMEÇOU

PROTAGONISTAS DE UMA 
HISTÓRIA DE SUCESSO

FRANCISCO PEREIRA LOPES. 
Podemos dizer que se o médico Francisco 

Pereira Lopes, agropecuarista e produtor de 

leite, e, na época, associado da Cooperativa 

de Laticínios de São Carlos, não tivesse seu 

olhar visionário e seu espírito empreendedor, 

talvez o S.P.A. Saúde não tivesse sido tão 

bem-sucedido. Foi o Dr. Francisco, primeiro presidente do Conselho da 

instituição que, logo após a fundação do plano, captou os primeiros 

beneficiários, batendo de porta em porta, proseando, e oferecendo 

o plano aos produtores da região de São Carlos, cidade onde ele 

morava.  A oferta foi feita mesmo sem ter ainda uma rede completa de 

atendimento, que estava sendo composta concomitantemente, e ainda 

com uma carência de seis meses, período necessário para obtenção 

dos recursos. Dr. Francisco faleceu em 2013 e deixou um legado de 

competência, inovação e coragem.

JOÃO GILBERTO BELLATALLA 
ROSSI. Na época da fundação do S.P.A. 

Saúde, João era o vice-presidente da Leite 

Paulista, e fez parte de um grupo de estudos 

para analisar e pensar na criação do plano 

de saúde. “Nós, como Cooperativa Central de 
Laticínios de São Paulo, éramos os responsáveis 

pela maior distribuição de leite do País. Nesta posição, pensamos em 
oferecer uma maior prestação de serviço aos nossos associados e a oferta 
de um plano de saúde se tornou uma missão para nós. A criação do plano 
foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido aos produtores 
rurais, que passaram a ter esta assistência.  Embora eu tenha trabalhado 
em outros lugares e tido oportunidade de contar com outros planos, 
sempre continuei no S.P.A. Saúde, pois acreditei na perpetuação do plano 
e confiei nos benefícios que são oferecidos. Aqui, o grande diferencial é o 
foco no beneficiário e em sua saúde”. 

Capítulos de uma trajetória como a do S.P.A. Saúde não se escrevem sozinhos; são necessários vários personagens para alinhavar cada ponto, e na 

história deste livro o que não faltam são protagonistas. Por isso, trazemos aqui algumas pessoas que foram as principais intérpretes desde o início. 
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DR. JOSÉ LUIZ TORO DA SILVA.  O advogado atua como consultor jurídico da instituição há mais de 

duas décadas. “Venho acompanhando toda a jornada de evolução do S.P.A. Saúde e vejo como uma operadora bastante 
atípica. Encantei-me logo de início. A postura sempre foi proativa, se antecipando a possíveis problemas e participando 
ativamente das discussões que dão origem às normas que regem as autogestões em saúde. O S.P.A. Saúde tem um potencial 
extraordinário porque tem preparo, estrutura, corpo técnico competente e muito profissionalismo”.

JOÃO EMYGDIO GONÇALVES. Agricultura, medicina e gestão correm nas veias deste médico e 

produtor de café, que nasceu há 77 anos em uma fazenda em Machado (MG), e fala com muita propriedade quando 

o assunto envolve suas grandes paixões.  Ele se divide entre atender seus pacientes – muitos deles beneficiários do  

S.P.A. Saúde –, administrar sua fazenda “Rancho Feliz” e defender o setor, já que há mais de 14 anos integra a Diretoria 

da Coopama (Cooperativa Agrária de Machado), que recebeu três vezes consecutivas prêmios de excelência de gestão 

da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) e da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).  

Sua atuação no S.P.A. Saúde foi longa e marcante. O Dr. João foi conselheiro de 2005 até 2013 e, depois, assumiu a presidência da instituição de 2013 

até 2017. “Enfrentei todos os desafios de um plano de saúde. No entanto, o S.P.A. Saúde sempre contou com colaboradores altamente comprometidos 
e qualificados. Foi uma grande realização para mim fazer parte do seu corpo diretivo. Completando 25 anos de bons serviços prestados, o S.P.A. Saúde 
se impõe como um plano diferenciado, tanto é assim que já é a quarta geração da minha família que conta com essa assistência. Tenho orgulho de ter 
contribuído com toda a gestão e de ser usuário do plano.” 

HILDO GRASSI. Contador e advogado, foi presidente da Cooperativa Agropecuária de Jacutinga, e também 

ocupou papel atuante em todos os acontecimentos marcantes desta trajetória. Tendo sido superintendente por 15 anos, 

é enfático ao afirmar: “O S.P.A. Saúde é acolhido por Deus, que colocou suas mãos em cima de nós e fez com que tudo isso 
acontecesse. Foram muitas as dificuldades enfrentadas, começando pelo trabalho de convencimento de cooperativas para 
que o plano existisse, passando pela criação de critérios e regras para sua criação, contratação de profissionais especializados, 
até obtenção de rede credenciada. E fizemos isso tudo sem ter qualquer experiência. Só muita garra, disposição e vontade de 
dar certo”. 

Um dos momentos mais marcantes, de acordo com ele, foi o surgimento da Lei 9.656, em 1998, que regulamenta as operadoras de planos e seguros de 

saúde. A legislação estabeleceu critérios para entrada, funcionamento e saída de operação de empresas no setor e definiu padrões mínimos de cobertura. 

Também foi transferido para o Poder Executivo Federal, por meio da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), a responsabilidade pela regulação e 

fiscalização das operadoras. Para Hildo, foi o momento de grande profissionalização do Plano. “Vencemos mais esta batalha e com louvor. Tanto é assim que 
o S.P.A. Saúde já obteve da ANS uma das maiores notas entre os planos na modalidade autogestão. Tudo resultado de muito trabalho e honestidade”.

MATUSALÉM VILELA LEMOS.  
Foi o segundo presidente do S.P.A. Saúde, de 

1999 a 2005. Em sua gestão, a sede foi adqui-

rida. “Comprar uma sede para o plano foi um 
grande passo, possível por conta da eficiente 
gestão que sempre foi uma realidade na ins-
tituição. Era e sou cooperado da Cooperativa 

Agropecuária de Boa Esperança, pertencente ao grupo das 14 cooperati-
vas que fundaram o plano. Quando eu falava para os amigos produtores 
que eu tinha aderido, todo mundo vinha atrás, e logo alavancamos duas 
mil pessoas em Boa Esperança. Eu planto café e também produzo leite há 
mais de 60 anos. Hoje estou com 81, e isso só foi possível porque cuidei da 
minha saúde. Além de mim, meus três filhos contam com a assistência do 
plano,  netos e primos também. Mais de 20 pessoas na minha família têm 
o plano, que trouxe essa garantia de tranquilidade. O que precisamos, nós 
somos atendidos”.

CARLOS ROBERTO DE 
TOLEDO RIBEIRO. Assumiu 

a Presidência do S.P.A. Saúde em 2005 

e foi reeleito em 2009.  Em sua gestão, 

a sede própria foi expandida para 

dois andares. “Os produtores rurais 
da Cooperativa de Laticínios Lorena e 

Piquete nunca tinham tido uma assistência médica como a do S.P.A. 
Saúde, pois muitos procuravam o sistema público ou particular quando 
necessário. Então, surgiu o novo plano e, pela primeira vez, eles tiveram 
acesso a hospitais, médicos e puderam fazer exames para acompanhar 
sua saúde de uma forma muito mais acessível. Como não se visa lucro, 
o preço cobrado sempre foi abaixo do mercado o que facilitou e facilita 
até hoje. A qualidade é excelente e por isso o pessoal não sai do plano 
de jeito nenhum”.

PROTAGONISTAS DE UMA HISTÓRIA DE SUCESSO

EDITE ESTEVÃO. Assistente so-

cial, Edite ocupou um papel de suma im-

portância quando da criação do plano. Foi 

ela a responsável por formar a rede de cre-

denciados, convencendo hospitais, labora-

tórios, clínicas e médicos a se credenciarem 

ao S.P.A. Saúde  e atenderem os beneficiá-

rios. “Eu já tinha experiência em saúde como diretora de Saúde Municipal, 
na Santa Casa de Mococa, e como coordenadora do Programa Municipal 

de HIV/Aids e Hepatites Virais, além da  bagagem da pós-graduação 
em Saúde Pública e Administração Hospitalar, e aproveitei esta minha 
rede de relacionamento para iniciar os contatos. Fui catalogando as 
instituições e profissionais e realizando visitas para explicar o que era 
o S.P.A. Saúde, seu modelo de autogestão e seu foco exclusivo no aten-
dimento a produtores rurais. O pessoal ficava meio receoso de início, 
com medo, afinal o plano ainda estava se formando”. Porém, um fator 

foi fundamental para gerar confiança: a presença da própria Edite. “Eu 
conhecia muita gente e o pessoal do interior trabalha com quem tem 
confiança” .
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RICARDO DE OLIVEIRA GARCIA – 
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO    
Hoje braço direito da presidência e superintendente Executivo do S.P.A. Saúde, 

Ricardo de Oliveira Garcia foi promovido ao cargo depois de passar literalmente 

por todos os departamentos da instituição. 

No papel de superintendente, conhece como ninguém os desafios de gerenciar 

um plano de autogestão. “Todos os usuários são os donos da entidade e devem ser 
tratados com a qualidade e o respeito que merecem”. 

O desafio da saúde no País hoje, para Ricardo, é o envelhecimento da população. 

Na autogestão, o beneficiário fica até o fim da vida, diferentemente de um mercado 

suplementar competitivo, no qual o usuário entra e sai de operadora. 

“Em 2016, mesmo com toda a crise e retração do mercado de saúde, com a migração 
de muitas pessoas para o SUS, tivemos um crescimento de 2,5% no número de vidas, o 
que evidencia as características especiais de nossos planos”, explica. 

Para ele, a trajetória de 25 anos fez surgir uma instituição madura, que investe no 

bem-estar do beneficiário, para que o homem do campo não precise cuidar de suas 

doenças, mas sim de sua saúde.  

“Estamos voltando nosso olhar para os desafios que vêm por aí. O foco está na valorização 
de nossa equipe, modernização e reestruturação do S.P.A. Saúde para atender um maior 
número de beneficiários. Há espaço para agregar e levar o privilégio do bom atendimento 
às novas vidas que respondem pela produção rural do nosso País”.  

PROTAGONISTAS DE UMA HISTÓRIA DE SUCESSO

LUIZ FERNANDO RIBEIRO – PRESIDENTE
O engenheiro elétrico Luiz Fernando Ribeiro é o atual presidente do S.P.A. Saúde, tendo 

assumido em abril de 2017. Nascido na Fazenda Limoeiro, no bairro Pouso do Campo, 

em Santa Rita do Sapucaí (MG), vem de uma família de gerações de produtores de café 

e leite. Durante muitos anos, viveu em São Paulo e em outras cidades do País, seguindo 

sua carreira de engenheiro até que, em 1994, retornou às suas raízes e voltou ao campo. 

Em 2009, assumiu a Presidência da CooperRita, e está em sua terceira gestão.

Quando decidiu voltar a ser fazendeiro, já tinha conhecimento sobre a existência 

do S.P.A. Saúde. Ouviu bons comentários sobre o plano, dos produtores locais, e 

decidiu aderir. “Saí do plano de saúde que tinha na época para ingressar em um plano 
voltado exclusivamente ao produtor rural. E aí eu trouxe a família. Todos contam com 
essa assistência. Irmãos, sobrinhos, cunhadas, todos. Meu neto que nasceu recentemente 
também. É a terceira geração da família assistida pelo plano”, conta. 

Luiz Fernando assume o comando do S.P.A. Saúde trazendo uma nova proposta: a 

expansão como marco da Administração. “Aumentar o número de vidas é nossa meta. 
Qualquer plano de saúde precisa sempre manter o nível de idade dos beneficiários 
equalizado, no sentido de que quanto maior o número de vidas, menor o custo para os 
beneficiários, e maior a oxigenação de sua segurança financeira. Desenvolveremos 
estratégias adequadas para atingirmos essa meta”. 

O plano de ação inclui visitas às cooperativas de São Paulo e Minas Gerais e encontros 

de negócios para mostrar porque o S.P.A. Saúde é diferente de tudo o que os produtores 

conhecem em termos de assistência médica. Além de toda a cobertura médico-

hospitalar, um ponto é enfatizado nesses encontros: o jeito de ser do S.P.A. Saúde, a 

humanização no tratamento ao beneficiário.  

“O produtor rural é muito simples e precisa ter esse tipo de atenção especial que é dada 
pelos profissionais responsáveis pelo plano. Essa linguagem do campo, esse trato delicado, 
não vamos perder nunca”.
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1993 
PRESIDENTE:  
Francisco Pereira Lopes

MEMBROS:  
Reginaldo Balbino Pereira   
Carlos Fernando Lima Dias  

1993 
TITULARES:  
Nelson Monte Claro Bithencourt 
Carlos Henrique M. Carvalho 
Rander Maia 

SUPLENTES:  
Luiz Gonzaga Xavier 
Francisco Pereira Landi 
Paulo Lopes de Oliveira

1995 
TITULARES:  
Paulo Lopes de Oliveira 
Luiz Gonzaga Xavier 
Teodoro Quilici Neto 

SUPLENTES:  
José Fernando Paiva Nunes 
Adolfo José de Carvalho 
Rander Maia 

1996 
TITULARES:  
José Fernando de Paiva Nunes 
Carlos Henrique Moreira de 
Carvalho 
Luiz Gonzaga Xavier 

 

SUPLENTES:  
Matusalém Vilela Lemos 
Adolfo José de Carvalho 
Teodoro Quilici Neto

1997 a 2001 
PRESIDENTE:  
Reginaldo Balbino Pereira

MEMBROS:  
Carlos Fernando Lima Dias 
 Adolfo José de Carvalho 

1999 
PRESIDENTE:  
Matusalém Vilela Lemos

MEMBROS:  
Heleno Junqueira Fonseca 
Reginaldo Balbino Pereira 
Adolfo José de Carvalho 
Carlos Fernando Lima Dias 
José Fernando Paiva Nunes 
Hildo Grassi

1997 
TITULARES:  
Matusalém Vilela Lemos 
Luiz Zoldan 
José Fernando de Paiva Nunes

SUPLENTES:  
Gabriel Francisco Junqueira Pereira 
Fernando Prado Renoó 
Luiz Gonzaga Xavier

1998 
TITULARES:  
Heleno Junqueira Fonseca  
Gabriel Francisco Junqueira Pereira 
José Fernando de Paiva Nunes

SUPLENTES:  
Matusalém Vilela Lemos 
Fernando Prado Renoó 
Luiz Gonzaga Xavier

1999  
TITULARES:  
Heleno Junqueira Fonseca 
Matusalém Vilela Lemos 
José Fernando de Paiva Nunes

SUPLENTES:  
Hildo Grassi 
Gabriel Francisco Junqueira Pereira 
Luiz Gonzaga Xavier

2000  
TITULARES:  
Luiz Gonzaga Xavier 
Gabriel Francisco Junqueira Pereira 
Oswaldo de Paiva Pinto Filho

SUPLENTE:  
Hildo Grassi

 

2001   
PRESIDENTE:  
Matusalém Vilela Lemos 

TITULARES:  
Carlos Roberto de Toledo Ribeiro  
Luiz Gonzaga Xavier 

Adolfo José de Carvalho 
Heleno Junqueira Fonseca

SUPLENTES:  
Paulo Lopes de Oliveira 
Joaquim José Fernandes

2001  
TITULARES:  
Luiz Carlos Viotti 
Gabriel Francisco Junqueira Pereira 
Oswaldo de Paiva Pinto Filho

SUPLENTES:  
Ivan Lemos Brandão 
João Lobo de Oliveira

2003  
TITULARES:  
Oswaldo de Paiva Pinto Filho 
Luiz Carlos Viotti 
João Lobo de Oliveira 
José Eugenio Vilela Marinho 
Carlos Marcondes Neto 
Noé Francisco Rodrigues 
Rinaldo de Castro Junqueira

SUPLENTE:  
José Maurício de Carvalho

2005  
PRESIDENTE: 
Carlos Roberto de Toledo Ribeiro

DIRETORIA

DIRETORIA

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHOS FISCAIS

CONSELHOS FISCAIS

CONSELHOS FISCAIS

CONSELHO DIRETOR CONSELHO DIRETOR

TITULARES: 
Matusalém Vilela Lemos 
Noé Francisco Rodrigues 
João Emygdio Gonçalves 
Breno Pereira de Mesquita

SUPLENTES: 
Antonio Dias Cunali 
Vicente Sérgio Andrade de 
Souza 

2005  
TITULARES:  
João Lobo de Oliveira 
Oswaldo de Paiva Pinto Filho 
Ronaldo José Nogueira

SUPLENTES:  
Luiz Fernando Cesar Siqueira 
Joaquim José Fernandes 
Ivan Lemos Brandão 

2009 
PRESIDENTE:  
Carlos Roberto de Toledo Ribeiro

TITULARES:  
João Emygdio Gonçalves 
Noé Francisco Rodrigues 
Luiz Fernando Ribeiro 
João Lobo de Oliveira 
Ronaldo José Nogueira 
Ronan Danilo de Rezende

SUPLENTES:  
Ralph de Castro Junqueira 
Ruy Reis Vilela 
Antonio Rogério Sartori

2009 
TITULARES: 
Clésio Vilela Reis 
Leonardo de Mello Brandão 
Nilton Lopes

SUPLENTES: 
Dagoberto Mariano César 
Paulo Augusto Galvão Lucchesi 
Cesomar Passos Oliveira 

2013 
PRESIDENTE:  
João Emygdio Gonçalves

TITULARES:  
Clésio Vilela Reis 
Noé Francisco Rodrigues 
Luiz Fernando Ribeiro 
José Francisco Rodrigues Gomes 
Paulo Augusto Galvão Lucchesi 
Osvaldo Henrique Paiva Ribeiro

SUPLENTES:  
Carlos Wagner de Pádua Becker 
Leonardo Mello Brandão 
Jesus de Oliveira 

TITULARES:  
Oswaldo de Paiva Pinto Filho 
Ralph de Castro Junqueira 
Oswaldo Netto Júnior

SUPLENTES:  
Márcio Vitor Teodoro 
Adélia Beatriz da Silva Holdari 
José de Paula Galvão Júnior

2017 
PRESIDENTE:  
Luiz Fernando Ribeiro

TITULARES:  
Oswaldo de Paiva Pinto Filho 
Sandro da Silva Oliveira 
Noé Francisco Rodrigues 
Oswaldo Netto Júnior 
José Francisco Rodrigues Gomes 
Pedro Augusto Fernandes 
Guimarães

SUPLENTES:  
Ralph de Castro Junqueira 
Francisco Troncon Neto 
Renato Carvalho Vieira

PRESIDENTE:  
Leonardo de Mello Brandão

TITULARES:  
Ricardo Campos Borges 
José Neife de Miranda 

SUPLENTES:  
Carlos Wagner de Pádua Becker 
Antonio de Pádua de Souza 
Ferreira

“O S.P.A. SAÚDE É UM 
FACILITADOR DA SAÚDE DOS 
SEUS BENEFICIÁRIOS. NESTA 
NOVA GESTÃO, PRETENDEMOS 
SEMPRE MANTER ESSES 
REFERENCIAIS E AINDA 
POTENCIALIZAR A PROPOSTA 
DE EXPANSÃO DO PLANO, 
POR MEIO DA ENTRADA DE 
NOVAS COOPERATIVAS E MAIS 
ASSOCIADOS”.

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

GERAL: 
Reginaldo Balbino Pereira          (2001 a 2017)

OPERACIONAL:  
Hildo Grassi                                  (2001 a 2016)

EXECUTIVA:  
Ricardo de Oliveira Garcia   (2017 aos dias atuais)

SUPERINTENDÊNCIAS 

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DIRETOR

CONSELHO DIRETOR

CONSELHO DIRETOR
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ENTRE OS PRIMEIROS
Consultamos os arquivos antigos do S.P.A. Saúde para descobrir quem foram os primeiros beneficiários em algumas situações-chave da trajetória do 
plano. Conheça, neste capítulo, esses protagonistas.  

Maria Cecília de Brito Vilela 

Maria Teresa Portugal Barbosa

NO COMEÇO DA FILA 
Disposição é o que não falta para Maria Teresa 

Portugal Barbosa. Aos 79 anos, ela esbanja saúde. 

E não é para menos. Há mais de duas décadas é 

cuidada pelo S.P.A. Saúde. Maria Teresa foi uma das 

primeiras beneficiárias a se cadastrar no plano em 

1993. Quatro é o número de sua matrícula. Mes-

mo após 20 anos, ela ainda se lembra de quando 

o marido, produtor de café, associado à Coope-

rativa Boa Esperança, decidiu colocá-la no plano.  

“Eu tinha assistência saúde, mas a cobertura era 
só local. Quando surgiu o S.P.A. Saúde, com abran-
gência bem maior, meu marido decidiu me colo-
car”, conta. Meses depois, verificando os bons 

A PRIMEIRA CIRURGIA 
DE CORAÇÃO
Quem olha para Maria Cecília de Brito Vilela não 

diz que ela tem 83 anos. Sua vivacidade, altivez e 

firmeza demonstram toda a força e saúde desta 

mulher que há 32 anos teve que cuidar sozinha de 

quatro filhos e da fazenda de café e gado em Boa 

Esperança (MG), deixada pelo marido falecido. 

“Não tínhamos plano de saúde e tivemos que utilizar 
nossos recursos financeiros na época para tratá-lo. 
Foi muito difícil”, conta. Assim que surgiu o S.P.A. 

Saúde na Cooperativa Capebe, fez questão de se 

O PRIMEIRO TRANSPLANTE
Foi por caminhos tortuosos que Maria Elaine 

Pimenta Peres, hoje com 83 anos, perdeu a 

visão e teve que passar por quatro cirurgias 

para transplante. Em 1995, na época com 61 

anos, ela foi a primeira transplantada do S.P.A. 

Saúde. Maria Elaine sofreu um grave acidente 

de carro. O veículo caiu em uma ribanceira e 

lá estava um enxame de abelhas. Uma delas 

picou o olho direito de Maria Elaine, que só 

descobriu semanas depois por sentir um 

incômodo e dificuldade de enxergar. Ao passar 

pelo médico, foi informada de que nada mais 
Maria Elaine Pimenta Peres

A ESTREIA DA MATERNIDADE  
O primeiro bebê nascido pelo S.P.A. Saúde 

foi uma menina. Patrícia de Carvalho Souza 

Ferreira chegou ao mundo às 7h45 do dia 

03/03/94 de parto cesárea, no Hospital An-

tônio Moreira da Costa, em Santa Rita do Sa-

pucaí (MG). Segunda filha do casal, Marta de 

Carvalho Souza Ferreira e Gabriel Wagner Ca-

pistrano Ferreira, Patrícia foi aguardada com 

ansiedade e causou a mesma emoção da che-

gada da primeira filha. A diferença ficou por 

conta dos gastos.

“Fiz o pré-natal e tive o bebê com segurança 
no mesmo hospital que nasceu nossa primeira 
filha, mas sem a preocupação com as despesas. 
Já tínhamos o S.P.A. Saúde e também usamos 
os mesmos recursos quando nasceu nosso 
terceiro filho”.

Criada no meio de pés de café na proprieda-

de dos pais e familiares, Patrícia, 23 anos, hoje 

mora em São Paulo, mas tudo indica que deve 

voltar às suas origens mineiras e ajudar na 

gestão dos negócios da família. Cursa MBA na 

área de agronegócios e atua numa conhecida 

empresa de café. “A saúde? Vai bem, obrigada”, 

diz ela que permanece beneficiária do plano 

utilizando-o para consultas e acompanha-

mento periódico.

Patrícia de Carvalho Souza Ferreira
Marta de Carvalho Souza Ferreira e Gabriel 
Wagner Capistrano Ferreira

poderia ser feito e que só um transplante 

traria sua visão de volta. Infelizmente, ela teve 

rejeição nas quatro tentativas e não teve mais 

sua visão recuperada.

“Toda a assistência do S.P.A. Saúde foi exem-
plar, foi tudo coberto”. Associada da Coopera-

tiva de Crédito de Livre Admissão de Carmo 

do Rio Claro (MG), foi seu marido, produtor 

de culturas como café, milho, soja e feijão, já 

falecido, que ingressou no plano. Hoje seus 

filhos e netos contam com a garantia dos 

planos do S.P.A. Saúde. 

serviços e atendimento, o marido incluiu toda 

a família. Maria Teresa já fez duas cirurgias pelo  

S.P.A. Saúde: uma no joelho e outra no coração. 

Perto de completar 80 anos, em abril de 2018, 

cuida muito bem de sua saúde. Além de 

participar do Programa de Promoção de Saúde 

e Prevenção de Riscos e Doenças, mantido pelo 

plano em Boa Esperança, realiza check-up anual 

e faz atividade física todos os dias, seja pilates 

ou hidroginástica. “Sinto-me muito segura em ter 
o plano de saúde e faço o possível para mantê-lo. 
É um privilégio”. 

associar. Maria Cecília foi uma das primeiras a rea-

lizar uma cirurgia cardíaca pelo plano. O procedi-

mento chamado Cirurgia de Revascularização do 

Miocárdio (CRM), que restaura o fluxo sanguíneo 

do coração, foi um sucesso.

“Tive um desmaio repentino e, depois de alguns 
exames, os médicos descobriram que era grave 
e que a cirurgia deveria ser feita imediatamente. 
Tudo correu muito bem e, em uma semana, eu já 
estava em casa”.



EM TODAS 
AS FASES 
DA VIDA 

Mesmo antes de nascermos já precisamos de 
cuidados. É dentro da barriga da mãe que esse 
acompanhamento começa e aumenta de acordo 
com cada fase da vida. O S.P.A. Saúde está pronto 
para assistir o beneficiário em cada uma delas. 

O crescimento e o desenvolvimento de uma criança dependem 

de vários fatores. O S.P.A. Saúde oferece uma linha de cuidados 

com vistas à saúde integral dos pequenos. As gestantes são 

acompanhadas pelo pré-natal e orientadas sobre as consultas 

periódicas necessárias após o parto – dezenas de pediatras compõem 

a rede –, assim como os procedimentos indicados para avaliar a 

evolução da criança. O exame do pezinho, por exemplo, que detecta 

seis enfermidades, é uma obrigatoriedade no plano, assim como o 

registro vacinal em cada idade da criança. Campanhas são divulgadas 

para orientar como as estações climáticas podem adoecer os infantes, 

assim como doenças sazonais infectocontagiosas transmitidas por 

mosquitos, entre outros vetores.

Infância

Nesta fase, o foco são ações orientativas, 

principalmente com relação à iniciação 

sexual e ao sexo seguro. Há uma 

preocupação em orientar a respeito 

de doenças infectocontagiosas, como 

hepatite, HIV, e também sobre gravidez 

na adolescência. Outro foco de atenção 

do S.P.A. Saúde para esse público está 

voltado às orientações sobre uso de drogas 

e segurança na condução de automóveis 

e motos diante do grande número de 

acidentes ocorridos nessa faixa etária.

Juventude

Diferentes especialidades médicas atendem 

o beneficiário nesta fase da vida. A partir 

dos 30 anos, a orientação é a realização 

anual de hemograma, dosagem da 

glicose, creatinina, colesterol, triglicerídeos 

e ácido úrico. Porém, se a pessoa tem 

histórico familiar de doenças do coração, 

diabetes e colesterol alto, é convidada a 

participar do Programa de Promoção da 

Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças 

desenvolvido pelo S.P.A. Saúde. 

Para prevenir e cuidar de doenças 

neoplásicas ligadas a mama, ovários e 

endométrio, na mulher, e próstata, testículos 

e pênis, no homem, são feitos rastreamentos 

através de software desenvolvido na própria 

empresa, por meio do qual se avalia o risco 

de doenças em função de sexo, idade e 

frequência de utilização em determinados 

procedimentos médicos. 

Fase Adulta

Não é raro de se encontrar usuários 

centenários nas cidades interioranas. 

Além dos geriatras que garantem 

a assistência deste público quando 

completam 60 anos, o S.P.A. Saúde 

também faz um controle por meio de 

contatos telefônicos e visitas periódicas 

em domicílio para conferir a condição 

dos usuários mais idosos. Já aqueles 

que precisam de atendimento em casa, 

o plano oferece acompanhamento 

domiciliar, com profissionais das áreas de 

fonoaudiologia e fisioterapeutas, além de 

visitas de médicos e enfermeiras.

Terceira Idade
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JOSÉ ZERAICK - Depois de traba-

lhar muitos anos na força aérea, José Zeraick  

começou a se ocupar com a produção de 

leite, atividade que se dedica há mais de 

quatro décadas.  Lembra-se muito bem da 

criação do S.P.A. Saúde. “Eu era conselheiro 
na Cooperativa de Laticínios Lorena e Pi-
quete e votamos a favor do plano. Fomos 
favoráveis porque, desde aquela época, 
acreditávamos que os produtores preci-
savam de um atendimento dessa ordem”.  

O voto favorável foi oportuno para o futuro 

de José, pois o plano o socorreu em dois mo-

mentos importantes de sua vida. Há 20 anos, 

VIDAS TRANSFORMADAS  
Neste capítulo, reunimos histórias de gente como a gente. Que trabalha, que tem família, e que, de repente, é acometido por um infortúnio da vida, 

por meio do qual tudo pode se transformar. No caso deles, a tempestade passou e todos se recuperaram com o apoio e a assistência do S.P.A. Saúde.

JESUS PAIVA, O NEQUINHO - 
Nequinho, como é conhecido, é filho de 

produtores de café e tem sua fazenda em 

Santa Rita do Sapucaí (MG). Há 10 anos, um 

acidente de carro atingiu seu pé esquerdo, 

evoluindo para uma séria infecção. Ele teve 

que ser transferido para um hospital em São 

Paulo, onde passou 35 dias internado. Fez três 

cirurgias para amputação de parte da perna. 

“Eu nunca pensei que algo assim fosse acontecer. 
Teria que vender algum bem para poder pagar as 
despesas que, naquela época, somaram R$ 80 mil. 

WALTER LUIZ BALDONI - Na-

tural de Santa Rita do Sapucaí (MG), Walter 

ajudou a fundar o S.P.A. Saúde, mas, na épo-

ca, não imaginava que ia precisar tanto de 

seus recursos. Mora na cidade de Luiz Eduar-

do Magalhães, interior da Bahia, há 19 anos, 

mas nem por isso deixou de manter o plano 

do S.P.A. Saúde. Foi uma escolha acertada. Em 

2017, Walter se sentiu mal em sua empresa de 

soja e café. “Meu filho é médico no Rio de Janei-
ro e pediu para eu ir para lá. Eu preferi ir para 
São Paulo e ser atendido pelo meu plano”.  

MARCIA DE FÁTIMA
ALVARENGA - Moradora de Lavras 

(MG) e associada da Cooperativa Agrícola Alto 

Rio Grande, Marcia é daquele tipo de mulher 

forte que enfrenta o que vier. E, para ela, já 

foram algumas cirurgias ao longo dos seus 

55 anos de vida, todas pelo S.P.A. Saúde. A 

primeira foi uma ponte de safena no coração, 

em 2006. Alguns anos depois, ao se consultar 

no ginecologista, descobriu que precisaria 

retirar útero e ovário. 

Na dúvida sobre qual hospital procurar, ligou 

no SABe (Serviço de Assistência ao Beneficiá-

rio) para obter indicação. 

Marcia de Fátima Alvarenga  e sua família

fez uma cirurgia para retirada de um câncer 

de próstata e, em 2007, passou por mais um 

procedimento cirúrgico para retirar um tu-

mor da tireóide. 

“O atendimento sempre foi excepcional, com 
toda a cobertura e atenção. A rapidez é inacre-
ditável, porque não é um plano burocrático, o 
que nos passa muita confiança.  Isso sem contar 
a amizade que a gente cria com o pessoal, tão 
atencioso. Na região é só elogio”.  Na família de 

José, a quarta geração já utiliza a assistência 

da operadora. “Até o meu bisneto de seis meses 
já tem o plano”. 

Mas não precisei, porque o S.P.A. Saúde cobriu 
todo o tratamento. Falar desse plano é falar de 
gente idônea, gente humana e que faz o que 
promete”. 

Nequinho não se deixa abater e faz de tudo 

com o apoio da prótese e da bengala. Anda 

pela cidade, brinca com a neta e até toca o 

gado no sítio em que cultiva café.  “Sou um 
homem de fé. Levantar, abrir a janela e ver que 
temos mais um dia de vida é grandioso, é uma 
benção divina”. 

Depois de 50 dias na capital paulista realizan-

do exames, recebeu a indicação de cirurgia 

cardíaca. “Fiquei muito impressionado com o 
profissionalismo do time. Fui orientado pelo Dr. 
Wilson Grassi sobre o recurso médico e o hos-
pital ideais para o caso, atendido pela Cristina, 
do SABe, com liberação de exames e consultas 
de forma ágil, e visitado periodicamente pela 
enfermeira Cecília. A instituição tem tudo para 
crescer e continuar oferecendo segurança para 
seus beneficiários. O plano é igual à semente, 
basta plantar e regar que dá bons frutos”, elogia. 

“Bendita a hora. A condução do meu caso 
tomou outro rumo. Marcaram uma consulta 
na qual me disseram que, em função do meu 
peso e do meu quadro cardíaco, eu tinha que 
emagrecer primeiro”. Com o tratamento, ela 

perdeu 37 quilos. 

Mais tarde, ao procurar o ginecologista para 

a histerectomia, recebeu a notícia de que não 

seria mais necessário. Seis anos depois, nova 

cirurgia, desta vez para retirar a vesícula. “Os 
médicos dizem que eu tenho garra. Tenho, mas 
também agradeço muito ao plano, à qualidade 
dos médicos e à atenção dos funcionários. O 
S.P.A. Saúde é um anjo em minha vida”. 
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ATENDIMENTO DE PONTA 
Em 25 anos, o S.P.A. Saúde conseguiu reunir 

entre seus credenciados consultórios, médi-

cos, clínicas, laboratórios e hospitais de re-

conhecida qualidade para garantir o melhor 

atendimento aos seus beneficiários. 

São cerca de 1.400 estabelecimentos habilita-

dos entre hospitais, clínicas e especialidades 

multidisciplinares, responsáveis pelo atendi-

mento aos beneficiários titulares e seus fa-

miliares. O usuário não precisa ir longe para 

ter assistência, já que todas as regiões onde o 

produtor está conta com atendimento local. 

O mapeamento da rede credenciada é feito 

sistematicamente de acordo com o ingresso 

de novos beneficiários e, então, os estabele-

cimentos e profissionais são credenciados na 

cidade e no entorno do município, compon-

do, assim, a rede de atendimento adequada 

às necessidades dos usuários.
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ALTA COMPLEXIDADE
Quem imagina que um dia terá que passar por um procedimento de risco? O S.P.A. Saúde pensa nisso e oferece assistência quando o beneficiário 

mais precisa. Neste capítulo, reunimos histórias emocionantes de pessoas que foram diagnosticadas com problemas sérios de saúde, e hoje levam 

uma vida normal.  

VIRGÍLIO ALVES PEREIRA - Foi fazendo um exame de rotina que há sete anos, Virgílio 

descobriu uma doença grave. Estava com linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que afeta as células, 

vasos e órgãos do sistema linfático. “Todo ano eu já fazia exame de próstata. Meu médico, então, pediu 
exames mais aprofundados, que acusaram que algo estava errado e merecia investigação. Quando 
soube do diagnóstico, fiquei desesperado”. 

Cafeicultor em Olímpio Noronha (MG), na mesma fazenda onde seu bisavô começou o cultivo, 

Virgílio tinha mudado de plano porque não estava gostando do anterior. Foi na Cooperativa 

Cocarive que descobriu o S.P.A. Saúde. Hoje, Virgílio está curado. “O tratamento foi todo coberto e 
ainda faço exames periódicos anualmente”. Toda sua família, sete pessoas, é beneficiária. “Não há 
preço que pague ter um plano com essa segurança nos momentos difíceis de nossa vida”. 

ADHEMAR JESUS MIRANDA - Complexidade é uma 

palavra pequena para explicar tudo o que Adhemar, produtor de leite 

em Taubaté (SP), passou. Em 2006, começou a ter problemas estomacais, 

como dor e queimação, que foram piorando mês a mês. Ao procurar um 

gastroenterologista teve a notícia: estava com câncer de estômago. 

“Quando fui para São José operar, todos os médicos falavam que meu caso 
era muito sério. Fiquei sete meses internado e fiz nove cirurgias, removendo 
estômago e baço. Fui de 120 a 50 quilos”, conta. Toda a cobertura foi 

dada pelo plano, o que incluiu seis meses de quimioterapia. Hoje, 11 

anos depois, Adhemar está forte e curado. “Recuperei-me e levo uma vida 
normal. Esse plano é mesmo nosso anjo da guarda”. 

SILVIA RODRIGUES DE LACERDA - Em 2015, Silvia, esposa do pecuarista Viriato 

Rohrer de Lacerda, reparou que sua pele estava amarelada. Menos de uma semana depois, estava 

na mesa de cirurgia. O diagnóstico era câncer de pâncreas. 

Mesmo com a notícia impactante, ela não se desesperou, teve fé de que o diagnóstico logo de início e 

o acompanhamento dos especialistas credenciados no S.P.A. Saúde fariam a diferença. O resultado não 

poderia ter sido melhor. Após um procedimento cirúrgico bem-sucedido, um mês de hospitalização 

e seis meses de quimioterapia, Silvia está curada. “Entrei no plano há cinco anos. Até então eu não tinha 
plano de saúde. Agora me sinto segura, porque a doença chega sem a gente esperar”. 

PAULO HENRIQUE NAZARI - Associado do Sindicato Rural de Itaí (SP), Paulo  levou 

um susto quando sua filha Stella, na época com seis anos, quebrou o braço após uma queda e 

precisou fazer uma cirurgia complexa de emergência. “Todo procedimento cirúrgico assusta, ainda 
mais quando feito de emergência. No caso da minha filha, ficamos preocupados, porque no local onde 
ela quebrou o braço havia o risco de ela ter os movimentos das mãos comprometidos”.  

Dois especialistas foram chamados. “Do hospital de Itaí ela foi transferida para o de Avaré. Depois, 
minha filha precisou fazer fisioterapia e uma nova cirurgia para retirada dos pinos. Não há dúvida: O 
S.P.A. Saúde é o melhor plano da região”. 



32 33

PREVENÇÃO EM 
PRIMEIRO LUGAR
Cuidar da saúde do produtor rural e de seus familiares é o objetivo do S.P.A. Saúde, mas isso não quer dizer 
que os cuidados tenham que começar apenas quando se fica doente. Muito pelo contrário. Uma política de 
prevenção é capaz de evitar ocorrências graves, curar aquelas diagnosticadas a tempo, reabilitar e melhorar a 
qualidade de vida de seus beneficiários. 

O S.P.A. Saúde conta com iniciativas voltadas a promover a saúde, creditadas e reconhecidas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e sem coparticipação financeira do usuário. Cerca de 4.000 pessoas já 
foram assistidas e, hoje, 3.000 vidas estão sendo monitoradas. Um software foi desenvolvido para o controle 
e evolução dos tratamentos, capaz de realizar a gestão individual e coletiva da população participante. 
Quem está por trás é uma equipe multidisciplinar, liderada pelo Dr. Wilson Scarpioni Grassi, assessor médico 
do plano, e um grupo de enfermagem integrado por Lorena Fernanda Gonçalves, Isanete dos Santos de 
Souza, Ana Paula Paiva Fernandes, Osmarina Coqueiro Coelho Feitosa, Denis de Souza Murayama e, na parte 
administrativa, Victor Silva Melo.

Isanete, Lorena, Dr. Wilson, Osmarina, Priscila e Ana Paula, profissionais do Programa de Promoção de Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças  
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE 
RISCOS E DOENÇAS
A saúde do beneficiário é avaliada por meio de questionários iniciais, para compreender o 

estado atual do produtor rural, e visitas para avaliação presencial, seguindo um protocolo 

que inclui exames clínicos, laboratoriais, gráficos e de imagem. Ao final, qualifica-se cada 

indivíduo participante cruzando os resultados com certos critérios de risco. 

Dentro dessa iniciativa, está o Programa de Hipertensão Arterial Sistêmica de Boa 

Esperança. Reconhecido pela ANS, já identificou aproximadamente 545 beneficiários com 

hipertensão – 50% deles não sabiam que tinham a doença – e passaram a ser acompanhados 

de perto pelo plano, com agendamento de exames e consultas médicas.

+ SAUDÁVEL 
A promoção da saúde é realizada por meio de palestras nas associadas, correspondências 

informativas enviadas às casas dos beneficiários, e também por contatos telefônicos 

àqueles elegidos pelo plano por conta do seu histórico. “Quando detectamos que um exame 
de alta complexidade foi feito pelo beneficiário, por exemplo, ligamos para ele para entender 
como está sua saúde e, se for o caso, já o convidamos a participar do programa. O importante é 
conseguirmos diagnosticar a doença antes que cause um mal maior”, explica Dr. Wilson.

Atualmente, o Programa monitora vidas nas cidades de Varginha (MG), Elói Mendes (MG), 

Lorena (SP), Guaratinguetá (SP) e Taubaté (SP).  

PREVENÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 

O PROGRAMA 
DETECTOU 
DOENÇAS GRAVES 
QUE ACOMETIAM 
BENEFICIÁRIOS SEM 
ELES SABEREM, ENTRE 
ELAS DIFERENTES TIPOS 
DE CÂNCER, DIABETES 
E HIPERTENSÃO 
ARTERIAL

PROGRAMA DE REABILITAÇÃO
Beneficiários acamados, mas que não têm mais indicação de internação, 

fazem parte do Programa de Reabilitação, com atendimento especial 

dentro de casa, que disponibiliza profissionais para recuperar esse 

paciente e integrá-lo à rotina da família. Conta com coparticipação, porém, 

é considerado um grande diferencial, já que a maioria dos planos não 

oferece essa assistência, pois a ANS não prevê esse tipo de cobertura.

COLABORADOR TAMBÉM 
TEM VEZ
O Programa de Qualidade de Vida no  

Trabalho e Saúde é voltado aos colabora-

dores e também aos seus familiares e é re-

conhecido pela ANS. Além da avaliação mé-

dica, a condição de saúde do colaborador é 

monitorada, tendo como foco enfermidades 

relacionadas ao trabalho. 
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PREVENÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 

“Comecei a me tratar e perdi nove quilos” 
Aos 30 anos, Saulo Mesquita Naves, hoje 

auxiliar de contabilidade na Cooperativa 

Boa Esperança, estava na faculdade quando 

começou a se sentir mal. Nesta idade  foi 

diagnosticado com hipertensão arterial, 

doença crônica, herdada do pai, que pode 

levar à ocorrência de AVC e problemas 

cardíacos. 

Por conta do seu histórico, Saulo foi convidado 

pelo S.P.A. Saúde a participar do programa 

Hipertensão Arterial Sistêmica Boa Esperança. 

“O plano salvou minha vida”   
Lúcia Helena N. C. Freire, funcionária da 

Cooperativa de Laticínios de Guaratinguetá, 

é uma das beneficiárias do Programa. Em 

2014, assim que a Cooperativa passou a 

oferecer os planos médicos a colaboradores, 

associados e familiares, ela tornou-se 

beneficiária. Lúcia assistiu à palestra do 

S.P.A. Saúde durante a visita de lançamento 

na cidade. Na época, as mulheres foram 

indicadas a passar por ginecologistas e, os 

homens, a urologistas para acompanharem 

É para você que a gente trabalha

Ele passou por um cardiologista, realizou 

exames e, a partir daí, começou a se consultar 

com clínico geral, a cada seis meses, e com 

uma nutricionista, para controle da dieta, a 

qual visitava quinzenalmente. 

“Eu nunca tinha tido plano de saúde antes. 
Foi muito importante o encaminhamento aos 
médicos e também à nutricionista. Assim que 
comecei a me tratar, consegui perder nove 
quilos. Tomo remédio indicado regularmente e 
agora minha pressão está controlada”. 

sua saúde de perto. Foi aí que Lúcia recebeu 

a notícia: estava com câncer de ovário.

“Foi por Deus. Se não fosse a participação no 
Programa, eu talvez não tivesse descoberto 
a tempo”. Lúcia fez uma histerectomia, 

retirada do útero e dos dois ovários, no 

mesmo mês, tudo coberto pelo S.P.A. Saúde. 
“Depois fiz tratamento quimioterápico por 
quatro meses. Agora estou curada. O plano 
salvou minha vida”. 

37
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O S.P.A. SAÚDE HOJE 

Para atender os mais de 19 mil beneficiários dos planos, o S.P.A. Saúde conta com uma infraestrutura que, 
não apenas atende a todas as obrigações legais estabelecidas pelo órgão regulador, a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS, como também é capaz de oferecer um atendimento com um toque de 
humanização e refinamento não vistos em outros planos de saúde.  

Do galpão improvisado na região do Brás, em São Paulo, nada ficou, só a marca do quanto se evoluiu 
desde então. A localização da sede própria – na Rua Maestro Cardim, 1191, no bairro do Paraíso – é 
estratégica por situar-se em uma região que reúne uma comunidade médico-hospitalar de referência.  

Lá estão os 60 colaboradores, responsáveis por toda a parte gerencial, operacional e assistencial do plano. 
Conheça, a seguir, cada uma de suas áreas.
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O S.P.A. SAÚDE HOJE

SABe – Serviço de Assistência ao Beneficiário. O SABe realmente 

“sabe” o que faz e faz muito bem-feito. A assistência social é o foco do 

setor, que recebe cerca de 35 ligações por dia, e-mails e chamadas no 

chat, via website, além do canal Fale Conosco. A maioria das solicitações 

reúne pedidos de orientação sobre a rede disponível para atendimento, 

já que a cultura do campo ainda é a conversa. A segunda maior 

demanda é o agendamento. Muitos pedem para que a responsável 

pelo setor ligue e agende a consulta ou o exame, o que é feito com toda 

excelência e delicadeza. Então, não se trata de uma gravação ou voz 

mecanizada. É uma assistente social preparada que está do outro lado 

da linha auxiliando o beneficiário no que ele precisa. Sem gravação, sem 

cronômetro, sem texto pronto.

OUVIDORIA – É aqui que o beneficiário do S.P.A. Saúde busca ajuda caso sua questão não tenha sido resolvida após 

passar pelo SABe. Porém, a eficácia do SABe e das outras áreas é tão grande que, desde que a Ouvidoria foi criada, em 2015,  

nunca recebeu qualquer solicitação.

AUDITORIA MÉDICA E ENFERMAGEM – É a averi-

guação do que foi pedido para o paciente. Ou seja, se os códigos dos 

procedimentos médicos, por exemplo, possuem indicação correta e 

estão dentro das especificações técnicas exigidas. A Auditoria de Enfer-

magem atua na avaliação de autorizações que chegam internamente e 

realiza visitas aos pacientes que estão internados. 

FINANCEIRO – A Gerência Financeira tem um grande desafio: 

manter a autosustentabilidade do S.P.A. Saúde,  já que se trata de um 

plano sem fins lucrativos que deve respeitar uma série de regras legis-

lativas e conta com procedimentos complexos e de alto custo, exigindo 

uma saúde financeira sólida. Ao todo são três áreas: Contabilidade, Con-

tas a pagar e Contas a receber. 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) – O time é 

responsável por todo o gerenciamento de dados do S.P.A. Saúde, 

controlando os serviços de sistemas operacionais e de banco de dados. 

Cuida também do website e de softwares específicos de determinadas 

áreas do plano.

ADMINISTRAÇÃO – Gerenciamento do escritório como um 

todo, o que inclui Secretariado, Recepção, Serviços Gerais e Compras.

RECURSOS HUMANOS – Realiza recrutamento, seleção, 

treinamento de profissionais, desenha planos de carreira, assim como 

cuida do que temos de mais importante, nossos colaboradores.

COMUNICAÇÃO E MARKETING – Cria e gerencia 

canais de comunicação desenvolvidos para todos os públicos com os 

quais o S.P.A. Saúde se relaciona, intensificando a ligação direta com  

beneficiários e associadas. 

Mario Lucas, Fernanda, Clasia, Kátia e Marcelo

Hauryn, Daniela, Dherick, Djalma, Julio, Aélcio e Jefferson

Fabiana, Elaine, Geise, Talita, Roseli, Thamires, José Geraldo e Andreia Cristina Aparecida Pinto Cecília Satiko Imakado Nishida
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O S.P.A. SAÚDE HOJE

CREDENCIAMENTO E RELACIONAMENTO 
COM PRESTADOR – É onde são negociadas as tabelas de 

preços, taxas e precificação da rede credenciada. Realiza também a 

gestão dos prestadores, tendo em vista a permanência e a expansão, 

por meio de novos credenciamentos.  

CADASTRO – Responsável pela análise de documentação 

quando das adesões de novos beneficiários para inclusão em um dos 

planos oferecidos.  

CONTAS MÉDICAS – Analisa as cobranças dos prestadores, ou seja, médicos, 

hospitais, clínicas, laboratórios etc. Deste setor, faz parte ainda a área de Recurso de Glosa, 

que avalia possíveis inconsistências e inconformidades nos atendimentos. 

AUTORIZAÇÃO –  Aqui são feitas as análises para liberação de 

consultas e procedimentos, considerando requisitos como períodos 

de carência, dados do solicitante, número de sessões dos diferentes 

recursos disponíveis para cada situação, entre outras.

ASSESSORIA MÉDICA – Tem a incumbência de desenvolver 

e gerenciar o Programa  de Promoção da Saúde e Prevenção 

de Riscos e Doenças oferecido gratuitamente pela instituição. 

Paralelamente, coordena campanhas de orientação e prevenção para 

titulares e familiares em todas as associadas.Lilian, Priscilla, Marcelo Marques, Marcelo Teixeira e Kelly Josivania, Ester, Aline e Marcella

Victor, Isanete, Priscila, Osmarina, Lorena,  
Dr. Wilson e Ana Paula

Kelly, Almir, Dirce, Elizangela, Jucileni, Nilton, Vilma, 
Loures, Gilson, Elenita e Thays

Vanessa, Adriana, Gisele e Gilvania



PRATA DA CASA 

Um plano de saúde humanizado, 
que cuida de cada paciente como 
se fosse o único não é algo fácil 
de se encontrar. Mas quem está 
por trás de toda essa cultura de 
cuidados, do olhar para o próximo, 
sempre dentro do conceito de 
saúde integral? 

São 60 colaboradores que 
compõem atualmente o corpo 
efetivo do S.P.A. Saúde. Podíamos 
reservar várias páginas deste 
livro para falar da participação 
fundamental de cada um deles, 
porém, trazemos aqui histórias 
que conseguem retratar o 
empenho e o espírito colaborativo 
de todos, unidos por uma 
única preocupação: atender o 
beneficiário como se ele fosse de 
sua família. 

RICARDO DE OLIVEIRA GARCIA – 
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
O mais recente superintendente é verdadeiramente 

um arquivo vivo do S.P.A. Saúde. Ele faz parte da equi-

pe desde seus 16 anos, quando começou como office 

boy. Sua experiência profissional foi construída na insti-

tuição e, tendo passado por praticamente por todas as 

áreas, Ricardo sabe exatamente como tudo funciona e é 

parte integrante dos 25 anos desta história de sucesso. 

Formado em Administração de Empresas, desde 

2002, ocupa cargos de liderança na instituição 

tendo passado por quatro Gerências: Administrativa, 

de Relacionamento, Financeira e de Assuntos 

Regulatórios. Ricardo sabe, como ninguém, os 

desafios de se gerenciar um plano de autogestão 

com eficiência. 

“A saúde no Brasil, e em todo o mundo, é muito cara. 
Porém, nós temos um compromisso que é garantir a 
saúde do produtor rural e seus familiares, custe o que 
custar, principalmente nos momentos que ele mais 
precisa”. 

“Tenho enorme orgulho de fazer parte de uma empresa 
que é capaz de cuidar do seu beneficiário do começo ao 
fim, e com um olhar totalmente assistencialista”. 

DENÍLSON LUCIANO – GERENTE 
TÉCNICO OPERACIONAL
Enfermeiro de formação, com especializações em Ges-

tão Hospitalar, Auditoria e Gestão de Operadoras de 

Saúde, Denílson chegou ao S.P.A. Saúde há seis anos, 

porém, há mais de 16 acumula uma bagagem robus-

ta, fruto de sua experiência em algumas operadoras da 

área de saúde onde trabalhou. 

Dinâmico e participativo, ele orienta e gerencia 

uma equipe de peso. Sob sua supervisão, está 

mais de 50% do efetivo da empresa, um total de 

oito áreas que compõem toda a Gerência Técnica 

Operacional.

“Tenho uma enorme satisfação de trabalhar pela saúde do 
produtor rural e em uma empresa que, verdadeiramente, 
não tem finalidade lucrativa”, enfatiza. Para Denílson, 

o fato de o beneficiário ser visto como o dono do 

S.P.A. Saúde faz toda a diferença diante de qualquer 

operadora do mercado. “Sinto-me como um ‘produtor’ 
de saúde, porque oferecemos um sistema a pessoas de 
um setor fundamental para a economia do País, que é a 
agricultura, e conseguimos atender diferenciadamente”. 
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PRATA DA CASA 

CRISTINA APARECIDA PINTO, 
COORDENADORA DO SABe
Ela talvez seja uma das funcionárias mais conhecidas pelos beneficiários 

dos planos. Isso porque essa assistente social, de sorriso fácil, é 

responsável pelo SABe, o Serviço de Assistência ao Beneficiário, um 

canal direto que o usuário ganhou há quatro anos para buscar todo tipo 

de ajuda que precisa. 

Em 2006, quando foi contratada, a ideia já era ter uma profissional 

preparada para implementar esse tipo de acolhimento, que hoje é um 

diferencial do plano. Cristina realiza a indicação de rede e ajuda aqueles 

que muitas vezes vêm de longe para uma consulta com especialistas em 

São Paulo e não conhecem a cidade. Atende ainda as demandas do Fale 

Conosco, que chegam por e-mail, encaminhando às áreas responsáveis.  

“Agendo consultas e exames 
quando o beneficiário tem 
dificuldade em localizar na 
rede assistencial o melhor 
profissional para o seu 
caso, pois muitas vezes não 
sabem que especialidade 
procurar quando não se 
sentem bem. Não importa 
se o beneficiário é um 
grande fazendeiro ou um 
pequeno produtor rural, 
todos têm atendimento 
personalizado”. 

CECÍLIA SATIKO IMAKADO NISHIDA,
COORDENADORA ASSISTENCIAL 
A enfermeira Cecília tem um trabalho nobre, porém difícil, que nem 

seus quase 40 anos de experiência evitam que ela se emocione com os 

pacientes e familiares. É ela a responsável por analisar casos complexos 

e internações duradouras e, para isso, realiza visitas, avaliando 

atendimento hospitalar e necessidade de Home Care. “Se o beneficiário 
está há mais de 15 dias internado, vamos verificar o que está acontecendo 
e se a proposta terapêutica está adequada ao quadro. A família recebe bem 
e os pacientes se sentem seguros e valorizados pelo plano, sabendo que 
estamos acompanhando de perto”, conta.

O maior desafio normalmente é a infraestrutura quando a pessoa recebe 

alta, porém ainda precisa de cuidados especiais em casa. Essa atuação é um 

grande diferencial do S.P.A. 

Saúde, já que a maioria dos 

planos não conta com esse 

atendimento presencial. 

O envolvimento com a 

família é inevitável. “Às 
vezes, a pessoa foi a óbito, 
mas a família mantém 
o vínculo e continua o 
contato. Eu me encontrei 
nesse tipo de atendimento, 
de poder levar mais 
qualidade de vida ao paciente acamado. Traz uma satisfação enorme 
ajudar e ver que o esforço valeu a pena”.  

ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS – 
COORDENADORA ADMINISTRATIVA 
Elaine é uma profissional polivalente. Desde que passou a integrar a 

equipe do S.P.A. Saúde, em 2001, já atuou em praticamente todas as 

áreas. Conhece como ninguém os detalhes e funcionamento de cada 

engrenagem  que faz com o que o plano cuide tão bem do homem do 

campo e seus familiares.

Atualmente, Elaine responde pela Coordenação Administrativa da ins-

tituição, função essencial para elaborar e implantar procedimentos e 

políticas administrativas da empresa e garantir a realização de suas ati-

vidades e planos de ações.

“Sou muito  grata ao S.P.A. 
Saúde pela oportunidade de 
vida profissional que me ofere-
ceu. Essa experiência  me per-
mitiu aprender e ter condições 
técnicas para  assumir e res-
ponder pela gestão da minha 
área, coordenando e dando 
suporte a todas as outras.”

MARCELO MÁXIMO – GERENTE FINANCEIRO  
Foi trabalhando no S.P.A. Saúde que Marcelo se formou em Ciências 

Contábeis pela Universidade de São Paulo, o que proporcionou uma 

grande troca de conhecimentos e experiências profissionais: Marcelo, 

trazendo e colocando em prática seu aprendizado acadêmico, e o 

S.P.A. Saúde dando-lhe a oportunidade de conhecer e se desenvolver 

no gerenciamento financeiro de um plano de saúde. Seu desempenho 

teve destaque e, mesmo antes de se formar, já recebia a primeira grande 

promoção, migrando de assistente contábil para supervisor financeiro. 

Em 2017, foi promovido a gerente financeiro. 

Marcelo admira a gestão da operadora, afinal, completar 25 anos no 

mercado de saúde suplementar gozando de boa saúde financeira é 

prova de uma atuação sólida e eficiente. 

“O ponto principal é ser autos-
sustentável, pois o mercado 
de operadoras exige saúde 
financeira muito sólida. Para 
isso, focamos no crescimento 
da carteira, aumentando a ar-
recadação para diluir riscos, e 
no gerenciamento dos custos 
médico-hospitalares. Nossas 
reservas técnicas são superio-
res às exigidas pela legislação, 
e isso é resultado de todo o 
profissionalismo da equipe que integra o S.P.A. Saúde”. 
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COMUNICAÇÃO  
E ENGAJAMENTO  

O desafio de se comunicar com mais de 19 mil beneficiários, 

espalhados por dezenas de municípios dos Estados de São Paulo 

e Minas Gerais, é sempre grande, maior ainda porque o S.P.A. 

Saúde faz questão de que quem usa o plano se sinta próximo, 

engajado, e realmente dono deste sistema de autogestão. Em vez 

de se comunicar apenas em momentos-chave, a Administração 

desenvolveu diferentes canais para estabelecer uma comunicação 

contínua. Criado em 2004, e tendo passado ao longo dos anos por 

mudanças editoriais, o Informativo Saúde Rural transformou-se 

em revista – Revista S.P.A. Saúde –, com periodicidade bimestral 

e reúne assuntos de interesse de toda a família. É encaminhada 

via correio às residências dos titulares dos planos e distribuída nas 

associadas.

“Descobrimos que é a melhor forma de comunicação, pois quem 
trabalha na roça e cuida de fazenda não fica tão conectado à internet 
quanto quem mora em áreas mais urbanas”, conta o superintendente 

Executivo, Ricardo de Oliveira Garcia.  

Mas nem por isso o S.P.A. Saúde deixou de utilizar a tecnologia para 

se conectar ao usuário. O site www.spasaude.org.br estabelece 

A REVISTA É A MELHOR FORMA 
DE COMUNICAÇÃO, POIS QUEM 
TRABALHA NO CAMPO NÃO FICA TÃO 
CONECTADO À INTERNET QUANTO 
QUEM MORA EM ÁREAS MAIS URBANAS

um relacionamento entre plano, beneficiários e integrantes da 

rede credenciada, permitindo que acompanhem suas principais 

iniciativas, bem como tenham acesso a diferentes informações, 

entre elas o rol de recursos médico-hospitalares, regulamentos, 

dicas de saúde, campanhas de prevenção, datas comemorativas, 

entre outras.  Pelo portal, também é possível se comunicar com os 

profissionais do plano através do “Fale Conosco”.

Os boletins on-line “Dicas de Saúde” e 

“Fique por Dentro” levam orientações até 

o beneficiário, procurando sempre mantê-lo 

atualizado sobre como cuidar do seu bem 

mais precioso: sua saúde. A partir de 2017, os 

comunicados mais urgentes passaram a ser 

encaminhados diretamente para o celular do 

beneficiário. 

A instituição também marca presença 

em vários eventos ligados à saúde 

suplementar, em especial, os organizados 

por suas associadas, como feiras, concursos e 

campanhas de prevenção. 

TREINAMENTO 
Os profissionais das associadas que atendem os beneficiários 

inscritos em suas instituições desempenham um papel 

fundamental, orientando os interessados desde a adesão até o 

acompanhamento da utilização dos planos nas mais diferentes 

necessidades.

E para estarem preparados para atender seus beneficiários, parti-

cipam do Encontro Anual que o S.P.A. Saúde organiza entre suas 

associadas. Além da integração da equipe, o objetivo é fazer com 

que desenvolvam suas atividades de forma mais eficaz e motiva-

da, contribuindo com os desafios de suas instituições que ofere-

cem o benefício do plano de saúde a todos seus filiados. 
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CRESCIMENTO 
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REDE ASSISTENCIAL  NOSSOS 
PLANOS

Mais de  
119  Hospitais

340 
Consultórios 
médicos 

110  
Prontos-socorros

98  
Demais 
recursos

293  
Laboratórios

537  
Clínicas

Gold:  
Acomodação em quarto 
individual com acompanhante.

Bronze A:  
Acomodação em quarto 
individual com acompanhante.  

Bronze C:  
Acomodação em quarto coletivo. 

ONDE ESTAMOS  

São Paulo
• Aguaí
• Avaré
• Cachoeira Paulista
• Cândido Mota
• Espiríto Santo do Pinhal
• Guaratinguetá
• Itaí
• Itapeva
• Lorena
• Mococa
• Parapuã
• Pindamonhangaba
• Ribeirão Bonito
• Rio Claro
• São Carlos
• São José do Barreiro
• São Paulo
• Tambaú
• Taubaté
• Tupi Paulista
• Vargem Grande do Sul

Minas Gerais
• Alpinópolis
• Boa Esperança
• Carmo de Minas
• Cássia
• Cristina
• Elói Mendes
• Itajubá
• Jacutinga
• Lavras
• Machado
• Paraguaçu
• Passos
• Pedralva
• São Gonçalo do Sapucaí
• Santa Rita do Sapucaí
• Serrania
• Varginha 

No início, eram poucas cidades com associadas nos Estados de Minas Gerais e São Paulo. 
Veja abaixo todas as localidades onde o S.P.A. Saúde chegou até 2017. 
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NOSSA VOZ NAS 
ASSOCIADAS

Profissionais das associadas fazem o atendimento 

presencial aos beneficiários do S.P.A. Saúde. Em 

cada uma das cooperativas, associações e sindi-

catos associados, nas diferentes cidades dos Es-

tados de Minas Gerais e São Paulo, uma estrutura 

fixa oferece assistência àquele que mais precisa: 

o paciente. 

Um treinamento é realizado anualmente com 

estes profissionais, desde 2003, para recicla-

gem, troca de informações e engajamento. De-

dicação, paciência, profissionalismo e muita 

simpatia são apenas algumas das qualidades 

desses profissionais. A eles, toda a equipe do  

S.P.A. Saúde agradece. De coração.
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COM A 
PALAVRA, OS 
PRESIDENTES 
De 1992 a 2017, muitas coisas aconteceram 
na jornada do S.P.A. Saúde. Uma delas foi o 
crescimento no número de associadas que 
passaram a oferecer o plano.  As 14 cooperativas 
da época da fundação ganharam mais 36. 
Atualmente, são 50 instituições, entre cooperativas, 
associações e sindicatos que oferecem o S.P.A. 
Saúde aos seus filiados. 

A vida desses beneficiários foi transformada pelo 
acesso aos tratamentos médicos que passaram 
a ter, afinal, assistência médica era coisa rara na 
roça. Quem conta mais detalhes são os presidentes 
das associadas.  

JOSÉ MARCOS RAFAEL MAGALHÃES - 
COOPERATIVA MINASUL 
“O S.P.A. Saúde é ‘coisa nossa’. Nós da Minasul nos sentimos totalmente  
integrados ao plano. Temos um equilíbrio perfeito entre responsabilidade e 
direitos, pois somos clientes, mas ao mesmo tempo donos deste sistema de 
autogestão, portanto, o uso é responsável. 

Do outro lado, o atendimento é bastante comprometido, com 
alto nível, e sentimos segurança por sermos cuidados pelo S.P.A.  
Saúde. Tem consistência, qualidade e profissionalismo. 

Eu trabalhei muitos anos em multinacionais e poderia ter continuado com 
outro plano, mas preferi optar pelo nosso. Sinto-me muito confortável em 
seguir com o S.P.A. Saúde, assistindo a mim e a minha família”. 

FLÁVIO JOSÉ SOUZA SPINELI e JOSÉ NEIFE DE 
MIRANDA — COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
DE BOA ESPERANÇA
Flávio Spineli e José Neife  são, respectivamente, Diretor Comercial e 

Diretor Administrativo da Capebe, Cooperativa Agropecuária de Boa 

Esperança, na lista das 14 primeiras que fundaram o S.P.A. Saúde.  

CARLOS WAGNER DE PÁDUA BECKER – COOPERATIVA DE 
PRODUTORES DE LEITE DA REGIÃO DE MOCOCA 
“Somos uma das 14 cooperativas que deram o pontapé inicial para que o S.P.A. Saúde existisse. O plano hoje é uma 
referência, deixando todos os outros para trás. É seguro e tem cobertura ampla. A aceitação é muito boa, tanto no 
que diz respeito à assistência médica quanto à pessoal. 
Eu fiz o plano pensando em mim, só que, de repente, quem precisou foi minha esposa. Aos 35 anos, ela teve um AVC 
severo e até hoje precisa de cuidados especiais. Dou graças ao S.P.A. Saúde por nos proporcionar este atendimento.  
Perante outros, acho o plano brilhante”.  

Ambos já nasceram praticamente sendo fazendeiros de café e leite. A 

quarta geração da família já está sendo atendida pelo plano de saúde. 

“Faz muito sentido ter uma assistência que existe justamente para atender 
o produtor rural, que seja customizado para nós”, avalia José. A abrangên-

cia também é elogiada por ele: “O cooperado que tem S.P.A. Saúde não 
reclama do plano, só fala bem. Se alguém perguntar, eu recomendo”. 

Flávio está tendo a experiência de ter um plano de saúde pela primeira 

vez, quando há três anos se integrou ao S.P.A. Saúde. Antes recorria ao 

SUS. “Entrar no plano foi a melhor coisa para mim e para minha família”. 

De acordo com ambos, o plano é muito valorizado pela comunidade 

local. “É com certeza um diferencial na vida do produtor”, reforça Flávio. 
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EUNIZIO MALAGUTTI - SINDI-
CATO RURAL DE SÃO CARLOS 
“Somos uma entidade com mais de 50 anos 
de existência e nossos sindicalizados, assim 
como suas famílias, contam com o S.P.A. 
Saúde. Trata-se de uma organização de 
muita validade, principalmente porque atua 
na categoria de produtores rurais, público 
sempre muito carente de atendimento, 

CASSIO JAMIL FERREIRA -   
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, 
INDUSTRIAL E AGROPECUÁ-
RIA DE AVARÉ 
“Há 84 anos, representamos o comércio e a 
indústria do agronegócio em Avaré (SP), região 
forte em pecuária e lavouras de milho, cana 
e laranja. O S.P.A. Saúde assiste os associados 
ligados à agropecuária local, provenientes 
da cooperativa de laticínios que encerrou as 

COM A PALAVRA, OS PRESIDENTES 

CÁSSIO JOSÉ STECCA - COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA DE JACUTINGA
É grande a adesão de produtores rurais no S.P.A. Saúde associados à 

Cooperativa Agropecuária de Jacutinga. Dos 700 cooperados ativos,  

o S.P.A. Saúde oferece atendimento a 500 vidas,  entre titulares e seus 

familiares. A confiança é grande. A instituição foi condecorada mais 

de uma vez com o Prêmio ACIJA – Associação Comercial, Industrial e 

Agropecuária de Jacutinga, por ser considerado o melhor plano de 

saúde da cidade. 

“Nossos agricultores não tinham acesso a este tipo de assistência, antes 
era só pelo SUS. O ingresso ao S.P.A. Saúde foi um divisor de águas na vida 
de todos”, enfatiza Cássio José Stecca, presidente da Cooperativa. 

O próprio Cássio também já teve que contar com suporte médico. Seu 

tio, hoje com 90 anos, precisou fazer duas cirurgias complexas, com co-

locação de prótese, após duas quedas severas, e tudo foi coberto pelo 

plano. Atualmente, ele faz parte dos beneficiários que contam com 

atendimento Home Care, um diferencial do S.P.A. Saúde. 

“Eu mesmo tinha outro plano e, quando migrei para o S.P.A. Saúde, senti a 
diferença. A cobertura é melhor e os médicos credenciados mais atenciosos. 
Transferi minha irmã e minha mãe para o plano. Hoje, cerca de 15 pessoas 
da minha família fazem parte”. 

JOÃO EMYGDIO GONÇALVES - COOPERATIVA 
AGRÁRIA DE MACHADO
Há mais de 70 anos oferecendo soluções cooperativas no agronegócio 

e reunindo os produtores rurais de Machado e região, a Coopama sabe 

muito bem como é importante cuidar da saúde do homem do campo.

Quando surgiu o S.P.A. Saúde, há 25 anos, oferecendo uma assistência 

completa ao agricultor, muitos associados mudaram de plano. “A Coo-
pama já tinha um convênio com os principais médicos de Machado para 
atender seus cooperados em condições e honorários diferenciados. Porém, 
com a criação do S.P.A. Saúde, os médicos foram ouvidos, compromete-
ram-se a aderir, e a arrojada Diretoria da Coopama postou-se favorável, 
pois contava com apoio de sua equipe médica, da qual eu fazia parte”. 

“Tenho uma visão macro do que os planos representam, porque acompa-
nhei de perto seu crescimento. Por muitos anos, integrei seu Conselho, ao 
lado de outros companheiros, e respondi pela Presidência de 2013 a 2017. 
O profissionalismo e a dedicação da equipe são diferenciais significativos, 
tornando a assistência médico-hospitalar um dos melhores benefícios que 
o produtor rural pode contar. Os cooperados só têm elogios ao plano. Eles 
se sentem sempre muito bem assistidos, pois o atendimento médico-hos-
pitalar é muito eficaz”. 

especialmente o pequeno agricultor. Antes dele 
ninguém tinha plano de saúde. 

O atendimento é muito bom, tanto em São 
Carlos quanto fora, não tem burocracia e a 
mensalidade é acessível. Se não atuasse aqui na 
região, não sei como seria. Quero parabenizar a 
Diretoria por essa qualidade de trabalho e de 
atendimento”. 

atividades e migrou seus associados para cá. Foi 
aí, há uns três anos, que passamos a conhecer 
melhor este plano de saúde. 

A assistência é muito boa. Em nível local, é a me-
lhor que temos na cidade, pena que é restrito ao 
agronegócio, se não fosse, teríamos adesão em 
massa por parte dos associados do comércio e 
da indústria”.  
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NOSSAS ASSOCIADAS

SPA
Saúde
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LINHA DO TEMPO 

1992 2005

2004

1996

2002

1993

2001

Em 17 de 
dezembro, na sede 
do Leite Paulista, 
em São Paulo, 
o S.P.A. Saúde, 
batizado como 
Sistema Paulista 
de Assistência, é 
constituído por 
representantes de 
14 cooperativas 

Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 
certifica a qualidade 
dos planos oferecidos 
pelo S.P.A. Saúde

Lançado o site  
www.spasaude.org.br

Lançamento dos 
planos Bronze A e 
Bronze C

Lançadas as 
primeiras 
campanhas de 
prevenção de 
doenças 

Criação da estrutura 
administrativa 
própria

Aquisição da sede 
própria, na Rua 
Maestro Cardim,1191, 
em São Paulo 

Lançamento 
dos planos 
regulamentados: 
Gold e Silver

Eleita a primeira 
Diretoria e 
Conselho Fiscal

Eleita a primeira 
Diretoria e 
Conselho Fiscal

1999
Criação do 
Conselho de 
Administração

1998
Aprovada a reforma 
do Estatuto e 
Regulamento

Criação do 
Conselho Diretor e 
Diretoria Executiva

2013
2009

2011

2012

2007

2010

2006 2008

Aprovada a isenção 
de coparticipação 
em Quimioterapia  
e Radioterapia

Lançamento 
do Portal do 
Beneficiário

Mudança da 
denominação de 
Sistema Paulista 
de Assistência 
para S.P.A. 
Saúde – Sistema 
de Promoção 
Assistencial

Lançamento do 
SABe

Benefício de 
descontos em 
medicação é 
oferecido a todos 
os beneficiários 

Reconhecido  
como melhor 
plano de saúde de 
Jacutinga (MG) 

Aquisição da 
Unidade Móvel 
para visitas rurais

ANS reconhece 
programa de 
Promoção à Saúde 
e Prevenção de 
Riscos e Doenças 
do S.P.A Saúde

Superada a 
marca de 15 mil 
beneficiários

Fim da 
coparticipação 
dos beneficiários 
nas despesas de 
internação

Novo estatuto 

S.P.A. Saúde obtém 
alta avaliação 
da ANS em seu 
Programa de 
Qualidade

Implantação do 
Programa de Promoção 
da Saúde e Prevenção 
de Riscos e Doenças do 
S.P.A. Saúde

2017 
Novas definições de 
Valores, Negócio, 
Missão e Visão da 
instituição

S.P.A. Saúde  
completa 25 anos 

2015
Novo sistema é 
desenvolvido para 
gestão das ações 
de promoção de 
saúde, prevenção 
de doenças e 
gerenciamento de 
pacientes

2016
Aprovado o Código 
de Ética e Conduta 
do S.P.A. Saúde
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Conselho Diretor 
Presidente: Luiz Fernando Ribeiro

Titulares:
José Francisco Rodrigues Gomes
Noé Francisco Rodrigues
Osvaldo de Paiva Pinto Filho
Oswaldo Netto Júnior
Pedro Augusto Fernando Guimarães
Sandro da Silva Oliveira 

Suplentes:
Francisco Troncon Neto
Ralph de Castro Junqueira
Renato Carvalho Vieira

Conselho Fiscal
Presidente: Leonardo de Mello Brandão

Titulares:
José Neife de Miranda 
Ricardo Campos Borges

Suplentes:
Antonio de Pádua Souza Ferreira 
Carlos Wagner de Pádua Becker

Superintendência Executiva 
Ricardo de Oliveira Garcia 

Agradecimentos:  
A Diretoria do S.P.A. Saúde agradece a contribuição dos entrevistados  e familiares, 

tornando possível a execução desta obra.
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S.P.A. Saúde – Sistema de Promoção Assistencial 

Rua Maestro Cardim, 1191, 8º andar – Paraíso – São Paulo

CEP 01323-001 - Fone: 11- 3146-3131 - www.spasaude.org.br
ANS - NO 324493

VALORES
1) Responsabilidade Social: promoção e atividades em saúde

2) Compromisso ético e transparência: norteando todas as nossas decisões e ações

3) Profissionalismo: foco na qualidade da assistência ao produtor rural, tratamento justo  
para os clientes internos e externos, perseverança nos ideais da organização

4) Reconhecimento e valorização dos colaboradores 

NEGÓCIO
Saúde, Segurança e Qualidade de Vida

VISÃO
Ser a primeira opção dos produtores rurais em promoção e assistência à saúde

MISSÃO 
Assessorar o produtor rural na promoção e assistência à saúde, com qualidade




