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Inverno exige
cuidados
redobrados
com a saúde
As temperaturas começam a cair e
algumas doenças podem afetar
as pessoas com mais
facilidade.Veja como
se prevenir nas
páginas centrais.
Págs. 7 a 9

Carência Reduzida
Não perca a chance.
O prazo é limitado!
Págs. 6 e 7

Comemoração histórica!
Os 25 anos do S.P.A.
Saúde.
Págs. 12 e 13
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 Imprensa divulga ações do S.P.A. Saúde

 A Diretoria e equipe do S.P.A. Saúde agradecem pelo apoio de diferentes 
jornais na divulgação dos 25 anos de existência da instituição e seus novos 
projetos. Graças a essa divulgação, totalmente sem custo e, às divulgações 
feitas por nossas associadas na região em que estão instaladas, que
con�amos no sucesso dos novos desa�os.  Por questão de espaço
não foi possível colocar todas as matérias publicadas.

                                 Muito obrigado pela con�ança!



Um só atendimento custou
mais de  R$ 2.100.000,00
ao plano. Tudo vale a pena
para salvar a vida de um
bene�ciário.

 Estar diante de um diagnóstico grave de saúde é uma 
das situações mais difíceis de ser enfrentada na vida de uma 
pessoa. Além do sofrimento físico, psicológico e de todos os 
parentes envolvidos, há o custo com internações e cirurgias 
que costumam ser muito altos.

 Nilton Lopes é bene�ciário do S.P.A. Saúde e foi 
acometido por um câncer intestinal. Depois de quatro meses 
consecutivos de internação veio a conta hospitalar: Mais de 
R$2,1 milhões. Toda essa despesa �cou por conta do plano. 
Por conta de Nilton �cou a força e a vontade de curtir cada 
vez mais sua vida.

 Casado há 50 anos com Sônia Maria Salles Lopes, pai de 
duas �lhas e avô de quatro netos, encontrou na família o 
apoio e forças necessárias para enfrentar o problema. Sônia 
não o deixou por um só momento durante a internação, em 
São Paulo, de agosto de 2017 a janeiro deste ano. No hospital 
o amor, companhia e solidariedade marcaram a passagem 
do Natal, do Ano Novo e de um aniversário. “A fé em Deus, o 
apoio da família e amigos e o empenho dos pro�ssionais do 
S.P.A. Saúde salvaram sua vida”, a�rma emocionada a esposa 
à nossa jornalista.

Para re�etir
 A redação de nossa revista pediu permissão a 
Nilton Lopes para divulgar junto com seu relato, 
quanto custou para o S.P.A. Saúde sua internação de  
agosto de 2017 a janeiro de 2018, com complexa 
cirurgia e dois meses na UTI. Ela é motivo de re�exão 
para todos nós. A�nal, quem consegue arcar com uma 
despesa hospitalar tão alta se não tiver um plano de 
saúde como o nosso?

 Nilton e toda sua família são bene�ciários do S.P.A. 
Saúde há mais de 15 anos. Ele, inclusive, colaborou para seu 
crescimento atuando em seu Conselho Fiscal por um 
mandato. “Eu participava com dedicação, acreditando na 
importância desse plano. A gente nunca sabe o que a vida 
pode nos apresentar. Pode ser jovem ou idoso, mas quando 
a doença surge são muitas as inseguranças. Hoje, continuo 
com minhas sessões de quimioterapia num hospital 
credenciado em Belo Horizonte, con�ante no meu 
restabelecimento. Não tenho dúvida de que receitaria o 
S.P.A. Saúde para o bem de todos os produtores”, diz Nilton, 
que depois de atravessar a experiência tem uma outra e boa 
receita para todos: “A vida precisa ser vivida dia após dia com 
a maior intensidade possível”.

BENEFICIÁRIO 03

Sônia e Nilton - 50 anos de amor e companheirismo em todos os momentos
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 Oriente seus familiares: se você ou algum deles encontrar qualquer 
di�culdade de atendimento, seja em laboratório, hospital ou consultório médico, 
não precisa procurar ninguém fora do seu plano. O S.P.A. Saúde disponibiliza um 
serviço de con�ança e pro�ssional para ajudar em qualquer di�culdade.

 Trata-se do SABe – Serviço de Assistência ao Bene�ciário, criado 
exclusivamente para atender e orientar nos momentos de dúvidas que podem 
ser sobre agendamento, demora para conseguir atendimento, conduta, 
marcação de exames e outros assuntos.

O atendimento é rápido e pode ser feito por telefone ou por e-mail.
Quando precisar, fale com a gente!

 Prevenir será sempre melhor que remediar. Justamente por isso o 
S.P.A. Saúde mantém o Programa de Promoção da Saúde e Prevenção 
de Riscos e Doenças que tem atendido um número cada vez maior de 
bene�ciários. 
 O programa inclui diferentes ações e atividades como avaliações 
de enfermagem, médica, laboratorial e, quando necessário, exames de 
imagens entre outros, de�nidas como rastreamento para classi�car a 
condição clínica do bene�ciário. Não há cobrança de coparticipação 
durante a permanência no programa.
 A equipe do Programa já está na fase de realização de 
eletrocardiogramas e apresentação de resultados dos exames aos 
bene�ciários das associadas de Varginha, Taubaté e Boa Esperança.

SABe – Serviço de Assistência ao Bene�ciário
Telefone: (11) 3473-1617
E-mails: sabe@spasaude.org.br e faleconosco@spasaude.org.br
Pessoalmente: de segunda  à quinta-feira das  8h00 às 18h00 e às 
sextas-feiras, das 8h00 às 17h00, na sede do S.P.A. Saúde,
Rua Maestro Cardim, 1.191 – 8º Andar – São Paulo.

Nas associadas 
As cooperativas, associações e sindicatos que oferecem os planos do 
S.P.A. Saúde contam com pro�ssionais capacitados em suas sedes para 
o esclarecimento de dúvidas e auxílio em quaisquer di�culdades que 
possam ocorrer.

POR DENTRO DO PLANO

Quando for convidado participe.
Sua saúde agradece!

Qualquer que seja sua dúvida
nós temos a solução ?

?

Saudável

A prevenção feita pelo Programa pode descobrir doenças
que os beneficiários desconheciam ser portadores.
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Não foi por acaso que o mês de junho foi escolhido para a campanha da doação de sangue.
Com as baixas temperaturas, os estoques baixam signi�cativamente nos bancos de sangue e 

a preocupação aumenta a cada dia. Não é preciso aguardar a campanha. Doar sangue é um ato de amor
que pode salvar muitas vidas. Um dia você ou um familiar pode precisar. Pense nisso!

 Batizada de Junho Vermelho, em analogia à cor do sangue, comemora-se em 14 de junho o Dia 
Mundial do Doador de Sangue, uma iniciativa que busca criar a cultura de doação de sangue para 
aumentar o número de doadores regulares.  Segundo a OMS - Organização Mundial de Saúde, o índice 
ideal de doadores deve ser de 3% a 5% da população. No Brasil, o índice �ca bem abaixo: apenas 1,9%.

 Com a proximidade das férias escolares estatisticamente sobe o número de acidentes de 
automóveis nas estradas o que faz com que as bolsas de sangue sejam ainda mais necessárias porque 
têm maior saída. 

Não há riscos
 Autoridades da área de saúde são unânimes em orientar a população de que não existe 
qualquer risco de contaminação na doação de sangue. Os bancos de sangue hospitalares utilizam 
equipamentos descartáveis e seguros. Para doar é preciso ter entre 18 e 60 anos, peso superior a 50 kg, ir 
bem alimentado, e ter dormido pelo menos seis horas antes da doação. Os homens devem esperar um 
intervalo de 60 dias para doar novamente e as mulheres de 90 dias e não estar grávida nem 
amamentando.
 Vale lembrar algumas situações que devem ser observadas para poder fazer a doação:  Quem 
esteve em região onde há surto de febre amarela deve aguardar 30 dias para doar, após o retorno; se 
tomou a vacina, deve aguardar quatro semanas; se contraiu a doença, deve aguardar seis meses após 
recuperação completa (clínica e laboratorial); se tiver feito tatuagem é preciso aguardar 12 meses e  
quem esteve em países com alta prevalência de malária deve aguardar 12 meses após o retorno para 
doar. 

As instituições fazem um exame para checar se você não tem algum problema e pode ser um 
doador. Procure o banco de sangue mais próximo de sua residência. Vidas agradecem! 

Junho Vermelho
Uma campanha de amor e sobrevivência



Não perca esta chance
Vários bene�ciários já
se inscreveram
O lançamento da campanha  está superando as Carência Reduzida
expectativas. O interesse na adesão é cada vez mais crescente, a�nal, é a 
oportunidade dos produtores rurais e seus familiares poderem realizar 
consultas, exames, tratamentos e terapias sem aguardar carência.

 A garantia de poder realizar consultas, exames, tratamentos e 
terapias logo após a inscrição em um dos planos oferecidos pelo S.P.A. 
Saúde é, na opinião das pro�ssionais que atendem os bene�ciários nas 
associadas dos estados de Minas Gerais e São Paulo, o principal motivo 
de procura de novos bene�ciários. Aliás, a oportunidade oferecida pelo 
S.P.A. Saúde, por ocasião da comemoração de seus 25 anos de 
existência foi destaque em diferentes jornais dos dois estados (Pág.2).

Como se inscrever

  Podem se inscrever na Campanha  os Carência Reduzida
produtores rurais ligados à cooperativas, sindicatos e associações 
�liadas ao S.P.A. Saúde, bem como seus familiares. Vale lembrar que 
podem realizar consultas, exames, tratamentos e terapias sem 
aguardar prazos de carência, assim que a inscrição estiver concluída e 
ter pago a primeira mensalidade. Vale lembrar que a isenção de 
carência não se aplica às internações, quimioterapias, radioterapias, 
hemodiálises, parto a termo e outros procedimentos constantes no 
regulamento, nem  para as situações de Cobertura Parcial Temporária - 
CPT.
 Para a inscrição basta procurar a pro�ssional da associada que 
atende os bene�ciários do S.P.A. Saúde para conhecer a documentação 
necessária e os recursos e valores dos três planos: Gold, Bronze A ou 
Bronze C.

Procedimento Prazo atual previsto para
utilização em Regulamento 

Consultas

Exames e Tratamentos
Simples

Exames e Tratamentos
Especiais

60 dias

Prazo na Campanha
Carência Reduzida* 

IMEDIATO 

IMEDIATO 

IMEDIATO 

*Após conclusão do processo de inscrição.

60 dias

180 dias

06   POR DENTRO DO PLANO

Conheça as isenções

 O atendimento imediato ocorre após a conclusão da inscrição. Para todos os demais 
procedimentos, é preciso cumprir os prazos de carência estipulados nos respectivos planos.

PROCURE SUA ASSOCIADA
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Quem pode participar

 Podem se inscrever vários familiares, a critério da 
associada a que o produtor está ligado. Ou seja, ele pode 
oferecer a garantia de assistência médico-hospitalar de 
um dos planos do S.P.A. Saúde para: 

· Esposa ou companheira, 
· Marido ou companheiro,
· Filhos naturais ou adotivos, 
· Enteados, 
· Menor sob guarda, 
· Pai, 
· Mãe,
· Avós, 
· Irmãos,
· Netos,
· Bisavós,
· Bisnetos,
· Sobrinhos,
· Tios,
· Dependente incapaz que o titular
 seja tutor ou curador,
· Cunhados,
· Genros e
· Noras

Informe-se na sua associada

A relação abaixo traz os telefones das associadas do S.P.A. Saúde
 em diferentes cidades de Minas Gerais e São Paulo.

Veja qual é o da sua cidade e ligue, informe-se. 

O prazo de inscrição na campanha
Carência Reduzida é limitado!São Paulo

• Aguaí: (19) 3652-1598
• Avaré: (14) 3711-1366
• Cachoeira Paulista: (12) 3101-1533
• Cândido Mota: (18) 3341-9410
• Espirito Santo do Pinhal: (19) 3661-8184
• Guaratinguetá: (12) 3128-5540
• Itaí: (14) 3761-1898 / 3761-9393
• Itapeva: (15) 3524-9090
• Lorena: (12) 3153-1743
• Mococa: (19) 3656-1850 / 3656-9674
• Parapuã: (18) 3582-9090
• Pindamonhangaba: (12) 3643-2144 
• Ribeirão Bonito: (16) 3344-1206
• Rio Claro: (19) 3523-1090
• São Carlos: (16) 3372-1239
• São José do Barreiro: (12) 3117-1188
• São Paulo: (11) 3146-3131 (escritório central)
• Tambaú: (19) 3673-4058
• Taubaté: (12) 3632-2027 / 3625-8818
• Tupi Paulista: (18) 3851-1512
• Vargem Grande do Sul: (19) 3641-6563

Minas Gerais

• Alpinópolis: (35) 3523-3800
• Boa Esperança: (35) 3851-9522
• Bom Sucesso: (35) 3841-1201
• Carmo de Minas: (35) 3334-1144
• Carmo do Rio Claro: (35) 3561-1561
• Cristina: (35) 3281-1400
• Elói Mendes: (35) 3264-1607
• Itajubá: (35) 3623-4750
• Jacutinga: (35) 3443-2007 / 3443-2266
• Lavras: (35) 3821-1728 / 3821-1338
• Machado: (35) 3295-0157 / 3295-5620
• Paraguaçu: (35) 3267-2121
• Passos: (35) 3529-2650 / 3529-8700
• Pedralva: (35) 3663-1100
• São Gonçalo do Sapucaí: (35) 3241-9337 / 3241-5953
• Santa Rita do Sapucaí: (35) 3473-3520
• Serrania: (35) 3284-1414
• Varginha: (35) 3219-6914 / 3214-2166
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Aumente os cuidados com a saúde
Época agradável para se curtir uma casa mais quentinha, uma lareira, conhecer lugares turísticos, ou 

simplesmente �car mais tempo debaixo do cobertor. Ao mesmo tempo que o inverno traz prazeres típicos da 
estação mais fria do ano, é preciso estar atento e redobrar os cuidados com a saúde. Isso mesmo: inverno é a época 
mais propícia para o surgimento de doenças que afetam grande número de pessoas, em especial idosos e crianças.

 A Dra. Denise de Alvarenga Marcondes 
e Silva, que atende os bene�ciários inscritos 
no Programa de Promoção da Saúde e 
Prevenção de Doenças e Riscos do S.P.A. 
Saúde em Taubaté-SP, recebeu nossa 
redação para alertar sobre os principais 
cuidados a serem observados nos dias mais 
frios. Uma de suas principais recomenda-
ções é simples e fazem toda a diferença: 
lavar sempre as mãos e evitar ambientes 
fechados e com muitas pessoas. “As mãos 
porque são o principal agente de transmis-
são de vírus e bactérias e é em ambientes 
fechados, sem ventilação, que se proliferam 
os  v í rus  respiratór ios,  provocando 
resfriados, gripes, faringite, sinusite, 

amigdalite e alergias”, lembra a médica, 
alertando que esse risco atinge as 

pessoas em todas as idades. Outro 
c u i d a d o  i m p o r t a n t e  é  a 

vacinação que é oferecida pela 
rede pública.

Dicas importantes

· Aumente a higiene doméstica. A poeira provoca problemas 
alérgicos, que podem ser diminuídos lavando e secando ao 
sol cobertores, mantas e roupas de lã que �cam guardadas 
por muito tempo em armários.

 
· É comum que pacientes com antecedentes como rinite e 

bronquite tenham mais crises no inverno. Nunca 
automedique. Procure um médico e siga suas orientações. 

· Em casa ou no trabalho as pessoas podem sentir calor. 
Agasalhe-se antes de sair.

· Aumentar o consumo de líquidos, manter alimentação 
balanceada, dormir bem e exercícios físicos favorecem o 
aumento da imunidade nessa época. 

Idosos e crianças exigem atenção especial 

 O inverno que começa em 21 de junho e 
se estende até o dia 22 de setembro exige 
atenção especial com os idosos. Segundo a 
Dra. Denise, “eles correm maior risco por 
terem imunidade mais baixa, e nessa época 
podem sofrer hipotermia, (baixa temperatu-
ra).  Ela lembra a importância de oferecer 
uma alimentação balanceada a cada três 
horas e exercício físico com acompanhamen-
to. Agasalhá-los melhor também é importan-
te, bem como oferecer água várias vezes ao 
dia.

 As crianças menores de cinco anos 
também têm imunidade mais baixa e, por 
isso aumenta a tendência de adoecerem 
nessa época, em especial pelos vírus que 
atingem a respiração. É preciso �car atento à 
vacinação desde o nascimento, higienizar as 
mãos sempre que for pegá-la, evitar sair de 
casa para não ter contato com pessoas 
doentes, agasalhar adequadamente e 
manter a amamentação dos bebês.  

· Não tomar banhos com água muito quente, que provocam 
ressecamento da pele.

· Evitar exposição prolongada em ambientes com ar 
condicionado, quente ou frio.

· Cuidado com o sol. Mesmo com o frio é importante usar 
protetor solar.

· Nunca se automedique. Cada organismo reage de uma 
forma. O remédio usado por uma pessoa pode não ser o 
recomendado para outra.

Dra. Denise de Alvarenga Marcondes e Silva
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 Esse foi o tema principal do XV Encontro do S.P.A. 
Saúde deste ano e que levou ao Hotel Maksoud Plaza, em São 
Paulo, durante os dias 23 e 24 de abril, os pro�ssionais que 
atendem os bene�ciários nas suas associadas em diferentes 
regiões de Minas Gerais e São Paulo. 

 O projeto Novos tempos, novas vidas reúne 
diferentes iniciativas e está representado sob a forma de um 
guarda-chuva escolhido para traduzir a necessidade de 
proteção e envolvimento de todos para que as ações sejam 
bem-sucedidas. Todas foram apresentadas ao grupo pelo 
Superintendente do S.P.A. Saúde Ricardo de Oliveira Garcia, 
que deu maior destaque para o lançamento da campanha 
Carência Reduzida, sua comunicação, divulgação e material 
preparado para distribuição. Ressaltou que" os pro�ssionais, 

considerados a voz do S.P.A. Saúde nas associadas, são peças 
fundamentais na orientação e busca de novas vidas para os 
planos, pelo contato diário que mantém com seus �liados”.

 Na oportunidade anunciou também a criação da 
Central de Atendimento 24H, da área de Expansão para a 
busca de novas associadas, do novo sistema de tecnologia e 
o lançamento do I Concurso Cultural de Desenhos para os 
dependentes dos bene�ciários.

 Os pro�ssionais tiraram dúvidas, participaram de 
palestra e dinâmica de grupo e conheceram ações de 
crescimento através da apresentação das experiências de 
duas colegas do sistema:  Neide Aparecida Alves, da Caarg,  e
Kênia Aparecida Azevedo, da  Coopervass.

Novas Filiadas
(Área de Expansão)

Programa
Carência Reduzida

Central 24 horas

Concurso de Desenho
para Dependentes

Novo Sistema de T.I.

5anos
SPA

Saúde

Guarda-chuvas foram entregues aos participantes para marcar os desa�os do projeto Novos tempos, novas vidas



 A agenda de comemorações dos 25 anos de existência 
do S.P.A. Saúde conciliou a realização da Assembleia Geral 
Ordinária no mesmo período. Na tarde do dia 24 de abril, no 
Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, foi realizada a Assembleia 
Geral Ordinária, e seus participantes puderam conferir de perto e 
aprovar os bons resultados obtidos pela Administração do plano 
durante 2017.

 Um relatório com os principais números foi distribuído 
a todos os participantes facilitando o acompanhamento das 
informações e das contas 
q u e  j á  t i n h a m  s i d o 
auditadas minuciosamen-
te, como acontece todos 
os anos, por uma empresa 
de auditor ia externa, 
comprovando a seguran-
ça e seriedade com que as 
�nanças dos planos do 
S.P.A. Saúde são conduzi-
das.

 Os participantes 
também aprovaram, por 
unanimidade, o plano 
orçamentário para 2018 e 
o pedido de �liação da 
Coopermota – Cooperativa Agroindustrial.

 O superintendente Ricardo de Oliveira Garcia 
aproveitou a oportunidade para apresentar os planos de ação do 
Projeto Novos tempos, novas vidas e conclamou o envolvimento 
de todos os presentes para o sucesso da iniciativa que pretende 
aumentar o número de vidas bene�ciadas pelos planos.

 Na sequência, em assembleia extraordinária, no mesmo 
local, os participantes aprovaram por unanimidade a reforma 
estatutária do S.P.A. Saúde, medida explicada pelo assessor 
jurídico, Dr. José Luiz Toro da Silva que objetiva a reestruturação 
do S.P.A. Saúde e o atendimento às exigências da ANS. 
Participaram das assembleias o presidente Luiz Fernando Ribeiro, 
o superintendente Ricardo de Oliveira Garcia, gerentes do S.P.A. 
Saúde, o contador Laurindo Macedo da Silva, o assessor jurídico 
Dr. José Luiz Toro da Silva, a auditora Ângela Zechinelli Alonso, os 
integrantes dos Conselhos Diretor José Francisco Rodrigues 

G o m e s ,  N o é  F r a n c i s c o 
Rodrigues, Oswaldo de Paiva 
Pinto Filho, Oswaldo Netto 
J u n i o r ,  P e d r o  A u g u s t o 
Fernandes Guimarães, e Sandro 
da Silva Oliveira. Representantes 
do Conselho Fiscal: Leonardo de 
Mello Brandão (Presidente) e 
Ricardo Campos Borges.

 R e p r e s e n t a n d o  a s 
associadas: Dr. João Emygdio 
Gonçalves (Coopama), Ralph de 
Castro Junqueira (Cocarive), 
J o ã o  G i l b e r t o  d e  S o u z a 
(Credisan), Bruno Fernando 
Lopes (Sindicato de Pedralva), 

Pedro Augusto F. Guimarães (Serramar) Thiago Augusto Roque 
Chaves (Associação de Guaratinguetá), Antônio de Almeida 
Cascelli (Coapeja), Edson Valmir Fadel (Coopermota), Gilberto U.S. 
Meirelles Filho (Cacretupi), Rodrigo Carvalho Rolim (Credicarmo), 
Carlos Wagner de Pádua Becker (Cooperativa de Mococa), Adauto 
do Valle Gob (Comevap).

Participantes da assembleia

elogiaram os bons resultados

obtidos pela Administração

do S.P.A. Saúde durante 2017

Assembleia aprova contas,
reforma do estatuto e orçamento 2018

5anos
SPA

Saúde

Membros dos Conselhos Diretor e Fiscal,  presidentes e diretores de associadas prestigiaram a assembleia

1111POR DENTRO DO PLANO
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25 25 25 anos anos anos dedede
existênciaexistênciaexistência

Uma solenidade em clima festivo comemorou o que a instituição fez de melhor
durante seus 25 anos:  cuidar da saúde de milhares de pessoas.

 O Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, na noite de 24 de abril, foi 
o palco escolhido para uma confraternização marcada pela emoção, 
justas homenagens e o lançamento do livro histórico da trajetória do 
S.P.A. Saúde. Além de comemorar o pioneirismo de um grupo de 
pequenos produtores que criou o S.P.A. Saúde em 1992, o evento 
brindou sua nova fase, na busca de uma evolução cada vez maior.  

 O presidente Luiz Fernando Ribeiro abriu a solenidade com um 
pronunciamento destacando que “Foram dezenas de mãos que 
assentaram as bases e estrutura do S.P.A. Saúde e é justo homenagear e 
agradecer pelo trabalho de cada um que permitiu que homens do 
campo, como eu, pudessem contar com um plano exclusivo e de 
qualidade em diferentes momentos”. A�rmou que ele, ao lado dos 
parceiros que integram os Conselhos, chegaram com muita disposição 
de acertar, de reforçar a união e fazer com que o S.P.A. Saúde cresça e se 
perpetue, passando de geração para geração. Ressaltou a importância 
dos novos projetos e cravou um forte recado: “Podemos garantir que 
vamos invitar esforços num mandato de e�ciência, de transparência e 
de paixão, porque é ela que nos move em todos os desa�os que 
assumimos em nossas vidas”.

 Em seguida, o Superintendente
Ricardo de Oliveira Garcia, lembrou dos tantos
desa�os ultrapassados. “Sempre digo que o S.P.A. Saúde é uma 
instituição jovem, porém madura, e que se consolidou ao 
longo de sua vida, apoiada por pessoas sempre compromis-
sadas com o seu crescimento”. Mostrou números dessa 
evolução, como ter saído de 14 �liadas em 1993 para 50 em 
dezembro de 2017, saltar de 1.210 bene�ciários para quase 
20.000 vidas e, entre outros dados, a segurança da saúde 
�nanceira da instituição. A�rmou que “cuidar do presente, sem 
perder a visão de longo prazo, permeia nossa gestão e 
confesso a vocês que, hoje, eu sei que não bastam apenas 
quali�cação pro�ssional e experiência para administrar um 
plano de autogestão como o nosso. É preciso compromisso, 
envolvimento de todos, transparência e responsabilidade. 
Para consagrar esse tempo de dedicação e responsabilidade, 
lançamos esta noite o livro com as memórias e histórias do 
percurso do nosso S.P.A. Saúde durante 25 anos. Como eu, os 
senhores também vão se orgulhar ao conferir sua bela 
caminhada”. 

Uma noite repleta de emoçõesUma noite repleta de emoçõesUma noite repleta de emoções



Justas homenagens

 Os integrantes dos Conselhos Diretor e Fiscal subiram ao 
palco para a entrega das placas de prata aos homenageados: O 
primeiro deles foi João Gilberto Bellatalla Rossi, que colaborou 
de forma decisiva na época da fundação do S.P.A. Saúde. Em 
seguida,  foram também homenageados: O Dr. João Emygdio 
Gonçalves, que teve uma atuação longa e marcante na institui-
ção como conselheiro de 2005 a 2013 e, depois, como presidente 
da instituição de 2013 a 2017; Hildo Grassi, recebeu sua homena-
gem e o carinho especial da equipe do S.P.A. Saúde que coman-
dou por anos consecutivos respondendo pela Superintendência 
Operacional, e Silvana de Aquino Alves Fiorio, da Comevap, foi 
escolhida para representar a dedicação do grupo de pro�ssiona-
is que atuam no atendimento aos bene�ciários nas associadas. A 
Diretoria também homenageou os colaboradores mais antigos 
do S.P.A. Saúde: Ricardo de Oliveira Garcia, Elaine Cristina Teixeira 
dos Santos, Marcelo Máximo da Silva, Hauryn de Carvalho Lima, 
Ester Pereira Vieira e Wilson Scarpioni Grassi.  

Primeiros exemplares do livro

 Para prestigiar pelo envolvimento 
e dedicação ao longo de sua trajetória, os 
primeiros exemplares do livro histórico do 
S . P. A .  S a ú d e  f o r a m  e n t r e g u e s  a : 
Representando as associadas: Fernando 
Caixeta Vieira, diretor Administrativo da 
Coopama, ao Dr. José Luiz Toro da Silva, 
parceiro na assessoria jurídica da institui-
ção e Denilson Luciano, gerente Técnico 
Operacional, representando a equipe de 
colaboradores do S.P.A. Saúde. No 
encerramento do evento, todos os 
convidados receberam chapéus 
comemorativos dos 25 anos e 
exemplares do livro.



CAÇAPAVA
FISIOTERAPIA
REABILITAR SAÚDE
RUA DESEMBARGADOR ALIPIO BASTOS, 75 - VILA RESENDE
(12) 3652-1690

FISIOTERAPIA
CARLOS FONSECA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 319 - CENTRO
(12) 3653-2348

CRUZEIRO
CLÍNICA MÉDICA
MARIA CECILIA DE ARRUDA REIS KOENIGKAN
RUA CAPITÃO NECO, 689 - CENTRO
(12) 3145-1441

FISIOTERAPIA
VITALE
RUA CAPITÃO OTAVIO RAMOS, 381 - CENTRO
(12) 3143-3562

NUTRIÇÃO
VITALE
RUA CAPITÃO OTAVIO RAMOS, 381 - CENTRO
(12) 3143-3562

PSICOLOGIA
VITALE
RUA CAPITÃO OTÁVIO RAMOS, 381 - CENTRO
(12) 3143-3562

ILICÍNEA
PATOLOGIA
LABCON - LABORATÓRIO DE ANÁLISES
AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, 206 - CENTRO
(35) 3854-1414

PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL
LABCON - LABORATÓRIO DE ANÁLISES
AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, 206 - CENTRO
(35) 3854-1414

GUARATINGUETÁ
OFTALMOLOGIA
OFTALMO GUARA - CLÍNICA DE OLHOS
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 391 - NOVA GUARA
(12) 3125-6050

PATOLOGIA
DIAGNÓSTICOS DA AMERICA - LABORATÓRIO VITAL BRASIL 
RUA PRUDENTE DE MORAES, 68 - CENTRO
(12) 3153-2943

PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL 
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA - LABORATÓRIO VITAL BRASIL 
RUA PRUDENTE DE MORAES, 68 - CENTRO
(12) 3153-2943

JACAREÍ
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
CEAME JACAREÍ
RUA BATISTA SCAVONE, 169 - CENTRO
(12) 3951-7771
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CEAME JACAREÍ
RUA BATISTA SCAVONE, 169 - CENTRO
(12) 3951-7771

CIRURGIA PLÁSTICA
CEAME JACAREÍ
RUA BATISTA SCAVONE, 169 - CENTRO
(12) 3951-7771

DERMATOLOGIA
CEAME JACAREÍ
RUA BATISTA SCAVONE, 169 - CENTRO
(12) 3951-7771

FISIOTERAPIA
GARCIA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA
RUA MINAS GERAIS, 215 - VILA PINHEIRO
(12) 3952-9543

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
SIQUEIRA E SIQUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS
RUA JUCA AZEVEDO, 193 - CENTRO
(12) 3953-2881

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
CEAME JACAREÍ
RUA BATISTA SCAVONE, 169 - CENTRO
(12) 3951-7771

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
AFFETOS AVENIDA JAPAO, 15 - JARDIM MARISTER
(12) 3351-6001

MASTOLOGIA
SIQUEIRA E SIQUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS
RUA JUCA AZEVEDO, 193 - CENTRO
(12) 3953-2881

MASTOLOGIA
CEAME JACAREÍ
RUA BATISTA SCAVONE, 169 - CENTRO
(12) 3951-7771

PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL
POPULAB LABORATÓRIO
RUA ANTONIO AFONSO, 263 - CENTRO
(12) 3354-4789

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
MDI - MEDICINA DIAGNÓSTICA POR IMAGEM
RUA ANTONIO AFONSO, 144 - CENTRO
(12) 3953-5040

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
AFFETOS AVENIDA JAPÃO, 15 - JARDIM MARISTER
(12) 3351-6001

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
MDI - MEDICINA DIAGNÓSTICA POR IMAGEM
RUA ANTONIO AFONSO, 144 - CENTRO
(12) 3953-5040

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MDI - MEDICINA DIAGNÓSTICA POR IMAGEM
RUA ANTONIO AFONSO, 144 - CENTRO
(12) 3953-5040



ULTRASSONOGRAFIA
MDI - MEDICINA DIAGNÓSTICA POR IMAGEM
RUA ANTONIO AFONSO, 144 - CENTRO
(12) 3953-5040

ULTRASSONOGRAFIA
AFFETOS AVENIDA JAPÃO, 15 - JARDIM MARISTER
(12) 3351-6001

UROLOGIA
CEAME JACAREÍ
RUA BATISTA SCAVONE, 169 - CENTRO
(12) 3951-7771

LORENA
FISIOTERAPIA
ESPAÇO OCUPACIONAL AÇÃO E PREVENÇÃO
RUA HEPACARÉ, 230 - TERREO
(12) 3152-8590

FONOAUDIOLOGIA
ESPAÇO OCUPACIONAL AÇÃO E PREVENÇÃO
RUA HEPACARÉ, 230 - TERREO
(12) 3152-8590

PATOLOGIA
CENAPA AVENIDA GODOY NETO, 155 - OLARIA
(12) 3153-1412

PSICOLOGIA
ESPAÇO OCUPACIONAL AÇÃO E PREVENÇÃO
RUA HEPACARÉ, 230 - TERREO
(12) 3152-8590

TERAPIA OCUPACIONAL
ESPAÇO OCUPACIONAL AÇÃO E PREVENÇÃO
RUA HEPACARÉ, 230 - TERREO
(12) 3152-8590

PINDAMONHANGABA 
CIRURGIA GERAL
DR CAIO A. M. FIGUEIREDO
RUA DOUTOR LAERTE MACHADO GUIMARAES, 515 - SÃO 
BENEDITO
(12) 3527-3618

CLÍNICA MÉDICA
CLÁUDIA HONORATO MUELLA PEIXOTO
RUA DOUTOR FREDERICO MACHADO, 152 - SÃO BENEDITO 
(12) 3522-5991

CLÍNICA MÉDICA
DR CAIO A. M. FIGUEIREDO
RUA DOUTOR LAERTE MACHADO GUIMARAES, 515
SÃO BENEDITO
(12) 3527-3618

PSICOLOGIA
MICHELLE WELSTER HATANAKA
RUA DOUTOR FREDERICO MACHADO, 166
SÃO BENEDITO
(12) 3642-1933

RIBEIRÃO PRETO
OFTALMOLOGIA
CLÍNICA MAIS
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1265 - JARDIM AMÉRICA
(16) 3515-7040

SÃO CARLOS
CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA BIANCO
RUA VITOR MANOEL DE SOUZA LIMA, 671
(16) 3372-4965

NUTRIÇÃO
KEYLLA ALESSANDRA BOTELHO ASS
RUA VICTOR MANUEL DE SOUZA LIMA, 671 - JARDIM BETHANIA
(16) 3372-4965

SÃO CARLOS
PSICOLOGIA
SARA CANDIDA
RUA AQUIDABAN, 418 - CENTRO
(16) 3374-5417

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CLÍNICA MÉDICA
INOVA CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 - CENTRO
(12) 3341-2141

NUTRIÇÃO
BIANCA QUERNE
RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 347 - FLORADAS DE SÃO JOSÉ
(12) 98878-8280

OFTALMOLOGIA
E F DE CARVALHO CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI ME
RUA MAJOR FRANCISCO DE PAULA ELIAS, 248 - VILA ADYANA 
(12) 3921-1231

PSICOLOGIA
ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA
RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 347 - FLORADAS DE SÃO JOSÉ
(12) 99183-2548

PSICOLOGIA
SONIA MARIA CRISTOVÃO PAIS
RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 347 - FLORADAS DE SÃO JOSÉ
(12) 3934-2224

PSICOLOGIA
NAIR YOSHICO MATSUDA CAPPELLI
RUA SERIMBURA, 320 - VILA EMA
(12) 3206-4260

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
INOVA CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 660 - CENTRO
(12) 3341-2141

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
ALTENFELDER ULTRA - SOM E DIAGNOSE LTDA
RUA COMENDADOR REMO CESARONI, 162 - VILA EMA
(12) 3943-5009

SÃO PAULO
HOSPITAL ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA
HOSPITAL DE OLHOS PAULISTA
RUA ABILIO SOARES, 218
(11) 3050-3333

PRONTO-SOCORRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA
HOSPITAL DE OLHOS PAULISTA
RUA ABILIO SOARES, 218
(11) 3050-3333

TAUBATÉ
CIRURGIA GERAL
MARISTELA NATRIELLI
RUA ENGENHEIRO FERNANDO DE MATTOS, 262 - 1 AND - SL 11 - CENTRO
(12) 3025-2641

OFTALMOLOGIA
EFTA CIRURGIA E DIAGNÓSTICO OCULAR
RUA MARQUES DO HERVAL, 77 - CENTRO
(12) 3632-4650

OTORRINOLARINGOLOGIA
CLÍNICA MERCALDO
RUA BOLIVIA, 75 - JARDIM DAS NAÇÕES
(12) 3682-1007
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Informe-se na sua associada.
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S.P.A. Saúde - Sistema de Promoção Assistencial

Rua Maestro Cardim, 1.191 – 8º andar – Paraíso

CEP: 01323-001 – São Paulo 

Fone: (11) 3146.3131 – Site www.spasaude.org.br

 Se você tem dependentes com idades entre 5 a 14 anos, completos até 

31.05.2018, incentive-os a participar do I Concurso Cultural de Desenhos lançado 

pelo S.P.A. Saúde. Basta que eles façam um desenho sobre o que consideram 

cuidados com saúde e prevenção de doenças. 

 Podem participar �lhos, netos, sobrinhos, bisnetos, menor sob guarda, en�m, 

todos os dependentes dos titulares e inscritos em um dos planos do S.P.A. Saúde. 

Para efeito de classi�cação os participantes serão divididos em três grupos: crianças 

de 5 a 8 anos, de 9 a 11 e de 12 a 14 anos. Em cada grupo haverá premiação e todas 

as crianças receberão diplomas de participação.

 O tema do concurso é Cuidados com a saúde e prevenção de doenças. A 

criança deve fazer um desenho em papel sul�te branco, com lápis de cor, giz de cera, 

caneta hidrográ�ca, gra�te, nanquim, ou tinta guache.

 Cada criança deve encaminhar apenas um trabalho, entregue em envelope 

fechado para a pro�ssional que faz o atendimento aos bene�ciários na �liada. O 

desenho deverá conter no verso o nome e a idade da criança, nome do responsável, 

seu número de bene�ciário constante no verso da carteirinha do plano de saúde, 

telefone, e-mail e endereço para contato. Pelo correio o trabalho deve ser enviado 

para S.P.A. Saúde – Comunicação – Rua Maestro Cardim, 1.191 – 8º. andar -Paraíso – 

São Paulo – CEP 01323-001.

16 CONCURSO

Não deixe para a última hora.
O prazo de entrega dos desenhos 

começou dia 2 de junho. Informe-se 
junto à pro�ssional que faz o 

atendimento aos bene�ciários do 
S.P.A. Saúde na sua associada.

S.P.A. SAÚDE NA TORCIDA

PELA SELEÇÃO BRASILEIRA

PORQUE DE CAMPO, NOSSOS

BENEFICIÁRIOS ENTENDEM!


