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Atualmente, vender plano de saúde é um
negócio de risco. Tanto é verdade que empresas
multinacionais nem se interessam em participar
desse mercado como operadoras, mas sim
como prestadoras de serviços.
A venda de um plano é um cheque em branco;
a receita é sabida, mas a despesa imprevisível.
Os cálculos atuariais são desrespeitados pelo
judiciário; órgãos de defesa do consumidor,
pela ANS e pelo governo. Aliás, o governo e sua
agência, ao invés de agradecer ou subsidiar o
setor de saúde suplementar, ainda o explora
tendo como exemplo maior essa excrescência
do “ressarcimento ao SUS” e taxa de saúde
suplementar.
Algumas Unimeds já pensam em parar de
vender plano e serem só prestadoras de serviço.
O sistema Unimed já possui uma rede própria
distribuída em todo território nacional. São
214 sedes próprias, 138 farmácias, 67 prontoatendimentos, 69 hospitais, 52 laboratórios e
32 centros de diagnóstico que levam o nome
Unimed.
A Unimed Leste Fluminense, maior operadora
em nossa região e responsável pela maior
parte da remuneração de seus cooperados e
credenciados, também precisa ter seus recursos
próprios para assegurar sua sustentabilidade
e ganho dos cooperados. É um caminho sem
volta.

Você também tem um click
interessante da natureza? Envie para
markerting1@niteroi.unimed.com.br
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acontece por aqui

novos rumos

um guia para

viver melhor
você faz parte
dessa história
O guia médico é remodelado para
oferecer informações sobre prevenção,
qualidade de vida, promoção de saúde
e bem-estar.
Em sintonia com a era da informação, a
Unimed Leste Fluminense criou o Guia
Viver Melhor, o novo guia médico –
Manual do Cliente.
A publicação é um verdadeiro almanaque
que reúne informações sobre prevenção,
qualidade de vida, promoção da saúde e
bem-estar. Com tiragem inicial de 25 mil
unidades e apoio de diversos prestadores
de serviço que terão suas marcas expostas
no livro, o novo projeto atualiza, remodela
e aprimora, não só a identidade visual e
o conteúdo editorial, como também a
relação dos tradicionais guias médicos
com os clientes.
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Confira a primeira edição do guia médico
e de informações do cliente Unimed Leste
Fluminense e veja como a cooperativa
está afinada com as melhores soluções de
saúde do mercado.

Fundada

em 3 de junho de 1971, a Unimed
Leste Fluminense foi a primeira cooperativa
do Estado do Rio de Janeiro e a 5º do Brasil.
Criada em São Gonçalo por médicos que
viam a medicina como uma prática destinada ao bem-estar social, por meio da qual
deveriam fortalecer os vínculos com seus
pacientes, sem intermediações, a singular
celebra hoje 38 anos de muitas realizações.
Consolidada por resultados altamente positivos, a cooperativa se destaca como uma
das Unimeds que mais crescem no Estado
do Rio de Janeiro e no Brasil, realizando
fortes investimentos em recursos próprios
para atender às necessidades assistenciais
de seus usuários.
Para celebrar essa trajetória de sucesso, a
Unimed Leste Fluminense aderiu ao projeto
“A vida por Unimed”. Trata-se de um
programa de relacionamento da empresa
com seus cooperados, promovendo uma
aproximação ainda maior da cooperativa
com seus donos, através da abordagem

de diversas áreas que envolvem a vida
profissional do médico. Essa iniciativa
trará, ainda mais, conteúdo de educação,
entretenimento, esportes, família, dentre
outros benefícios.
Para homenagear os funcionários, a singular
fez uma série de comunicações intituladas
“Você faz parte dessa história”, na qual
aparence alguns rostos da família Unimed
que ajudaram a construir a empresa,
juntamente com uma decoração especial,
acompanhada do bolo comemorativo,
na sede da cooperativa. A data também
foi lembrada em anúncios institucionais
veiculados na mídia local.
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Um espaço para pesquisa de novos
métodos de diagnóstico vem obtendo
grande êxito no Instituto Vital Brazil
(IVB), com a descoberta da eficiência de
exames pré-natais em papel de filtro. O
responsável é o Laboratório de Pesquisa
de Marcadores Biológicos (BioMarc)
do IVB, criado em julho de 2008 em
parceria com laboratório espanhol BTI
Teuto Europe SL, de Biomanguinhos
(Fiocruz), e do Instituto de Bioquímica
da UFRJ com o instituto fIuminense.
Sob o comando do pesquisador cubano
Juan Fidel Bencomo, que chegou ao Brasil
nos anos 80 para implantar a triagem
neonatal (o famoso teste do pezinho) na
rede pública federal, o espaço tem como
finalidade ampliar o uso do papel de filtro
em grávidas, na detecção de doenças
como Aids, sífilis, hepatite B, toxoplasmose,
além de apontar grupo sanguíneo, fator
RH, nível de glicose e hemoglobina. Vale
lembrar que todas as doenças que o teste
detecta têm tratamento e a detecção
precoce é muito importante para o
processo de controle ou de cura.
Mulheres aparentemente sadias podem
silenciosamente apresentar infecções
transmissíveis ao feto durante a gravidez.
Por isso, é importante o acompanhamento
médico desde o início da gestação, com
a realização de exames para detectar
doenças o mais cedo possível a fim de que
sejam tratadas o quanto antes.
Com apenas uma gota de sangue da
grávida, obtida através da punção do
dedo da paciente ao papel de filtro, aplicase, em laboratório, uma solução específica
na amostra para que o marcador seja
processado por uma reação bioquímica.
No processo semiautomatizado, ajusta-se
o mecanismo de leitura a uma frequência
de aproximadamente 100 amostras em
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30 segundos. O exame deve ser feito no
início da gravidez e no terceiro trimestre
da gestação. A tecnologia elimina a punção
venosa e permite a identificação rápida e
ágil de doenças infecciosas em gestantes.
O novo método de coleta de sangue é
simples, eficaz e não precisa de condições
especiais de armazenamento e transporte
das amostras. Também elimina a
necessidade de grandes investimentos em
treinamento. “Ou seja, o exame é muito
mais barato e de mais fácil manuseio que
o convencional, além do resultado sair em
um espaço de tempo bem menor. Bem
mais simples”, acredita Fidel.
A tecnologia apresenta uma logística muito
simples, que diminui os custos de todos
os processos, desde a coleta até o envio,
podendo ser feita, uma postagem das
amostras pelo correio para o laboratório.
Os resultados podem ser enviados via
internet e apenas as gestantes que forem
triadas como positivas irão se submeter
aos testes confirmatórios, eliminando mais
custos.
Outras duas vantagens importantíssimas
são que o teste não necessita de jejum,
portanto qualquer grávida, em qualquer
momento que procurar o laboratório para
fazer o exame, poderá fazê-lo. Porém, o
mais importante mesmo é a facilidade
de acesso das futuras mães para fazer o
exame e poder salvar a vida do bebê.

grávidas tinham o vírus da sífilis, doença
que compromete a saúde do feto se
não for detectada a tempo. A longo
prazo, com a aplicação efetiva deste
procedimento no país, espera-se uma
redução de 50% na incidência e nos
gastos anuais no tratamento da doença.

em alta

dos exames pré-natais

o futuro

Os testes em papel de ﬁltro são mais
práticos, mais rápidos e mais baratos que
o método convencional.

Foram comparados os resultados de
laboratório dos testes de papel de filtro com
o obtido por meio do método tradicional.
O resultado das análises é de expressiva
confiabilidade para esse tipo de triagem,
com eficácia elevada e melhor custobenefício. “Com a prevenção, a população
ganha em saúde e qualidade de vida. E os
laboratórios, em economia” finaliza Fidel.
outras pesquisas
Outras pesquisas do laboratório BioMarc já
começaram também a ser desenvolvidas,
como a de produção de kits do teste
de creatinina, que identificam se o rim
apresenta problemas de funcionamento.
“Há também a possibilidade de
desenvolvermos um teste rápido para
identificar a bactéria causadora da
tuberculose”, explica o presidente do Vital
Brazil, Antônio Werneck.
Fonte:
Assessoria de Comunicação
Instituto Vital Brazil
www.ivb.rj.gov.br

Eﬁcácia do método
O método de coleta das amostras
de sangue das gestantes em papel
de filtro foi testado em 970 grávidas,
entre os meses de setembro de 2008
e junho de 2009. Destas mulheres, 30
tinham sífIis; quatro, hepatite B; três, o
vírus da Aides, enquanto outras três,
toxoplasmose. “Algumas delas já haviam
feito exame convencional, que não tinha
detectado nenhuma doença”, afirma Fidel.
Dados do Ministério da Saúde de
2008 mostram que 5.481 mulheres
9

matéria de capa

Terraplanagem do
futuro hospital de
Itaipu.

imagine &
realize
inovação e dedicação para um sonho em comum
Feche os olhos e se imagine em um mundo
melhor e mais feliz, onde as pessoas
vivam em paz. Será possível realizar esse
sonho? Com o objetivo de construir
novas realidades e melhor atender às
necessidades assistenciais de seus clientes,
a Unimed Leste Fluminense tem realizado
fortes investimentos em recursos próprios.
A cooperativa acredita que, neste universo
dos possíveis, toda ideia surge aliada a
uma esperança e é somente através de
tentativas que se torna possível a realização
desse sonho comum.
O início das obras do moderno Hospital
de Itaipu é uma prova de que, aqui, vale à
pena sonhar. Com as obras a todo vapor, o
serviço de desmonte e terraplenagem para
a construção do Hospital já foi concluído.
Localizado em uma área central de
Itaipu – Estrada Francisco da Cruz Nunes,
nº 6501 –, o terreno terá uma área de
10.307,08m²2 e será construído em duas
etapas, sendo a primeira, a realização de
um Pronto Atendimento. O hospital, que
terá uma estrutura com aproximadamente
250 leitos, sete salas de cirurgia, setor de
diagnóstico de baixa e alta complexidade
e UTI, será referência na região oceânica
de Niterói.

atendimento de 300 pacientes por dia e
um público circulante estimado de 600
pessoas.
Outro projeto da Unimed Leste Fluminense
é a construção de um prédio projetado
com interligação com a Sede, em uma área
total de 1.342,25m².2 O terreno, que é uma
das mais recentes aquisições da empresa,
fica na Dr. Borman, nº 49. As construções
no local serão distribuídas entre os níveis
Térreo e Superior, para abrigar o serviço
de atendimento ao público e o escritório
administrativo, incluindo ampliação de loja,
sobreloja e 2º pavimento - este último, sem
interligação com o prédio existente. Para
atender ao prédio anexo ao da Sede, foi
comprado também outro terreno na XV de
Novembro, onde será realizado um projeto
de garagem. Será construída, ainda, uma
garagem na Rua Fonseca Ramos, nº 30 –
anexo ao PA – para atender aos pacientes,
médicos e visitantes.

“ As grandes obras são sonhadas pelos gênios, executadas pelos
lutadores e desfrutadas pelos felizes”
autor desconhecido

Na constante busca pela autossuperação,
a empresa efetuou, ainda, a reestruturação
física e tecnológica dos Departamentos de
Mercado e de T.I. – este último, incluindo
ampliação do Núcleo de Processamento de
dados e hospedagem dos equipamentos
de telefonia. Com o bem-estar de seus
Um sonho já realizado é a implementação clientes e a preocupação com a qualidade
do Serviço de Pronto Atendimento, em dos serviços oferecidos sempre em mente,
São Gonçalo. Localizado na Rua Dr. Nilo continua-se trilhando um caminho de
Peçanha, nº 232, o empreendimento tem realizações rumo a uma cooperativa sólida,
2
área total de 2.789m²,
com capacidade de eficaz e autossustentável.
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Fachada do Pronto
Atendimento
de São Gonçalo
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por Dilson Reis
No Brasil é clássica a afirmação de que os
impostos e contribuições ao governo e entidades
são escandinavos, enquanto os serviços e
retribuições são africanos. É exatamente este o
sentimento na Unimed Leste Fluminense. São
valiosos os recursos financeiros direcionados
às diversas entidades, todo mês, com retorno
discutível para a sociedade.
A divulgação e conhecimento desses fatos é o
primeiro passo para a mudança desse cenário
e/ou melhor aplicação desses impostos.
No Brasil trabalha-se 135 dias por ano apenas para
pagar os impostos do governo.
Valores do primeiro trimestre de 2009
Ir – R$4.438.100,44
Inss – R$ 2.160.913,60
Iss – PMN - R$ 857.237,65
CreMerJ - R$ 428.562,10
tss/ans - R$ 168.558,53
ContrIB CooPeratIvIsta- UNIMED DO BRASIL R$ 76.305,80
federação rJ - R$ 154.460,91
oCB – rJ - R$ 15.970,67
GUIas de reColhIMentos JUdICIaIs: varas –
tJ – stJ – trt - stf: R$ 31.152,93
desPesas totaIs - ASSISTENCIAL
R$ 90.630.758,13
GeraIs R$ 8.994.399,07
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o idoso e
as operadoras
de plano de saúde

O presente tema não é de simples análise,
haja vista envolver diversos interesses,
sobremaneira pelo interesse econômico
das operadoras e por outro lado o interesse
social, representado pela necessidade de se
prestar uma assistência efetiva aos idosos.
E a grande questão é: como oferecer um
produto, no caso, o plano de saúde, capaz
de gerar lucros às empresas e ao mesmo
tempo atingir a finalidade de garantir a
população o efetivo benefício.
A Lei é um produto genuinamente
humano, o que equivale dizer que é feita
para servir ao ser humano, o Estatuto do
Idoso vem exatamente nesse sentido.
Cria mecanismos para a proteção de uma
parcela da população que apresenta sinais
de debilidade, principalmente física e, em
alguns casos, acaba sendo abandonada,
pelos próprios criadores da lei. A
constituição brasileira diz que todos temos
direito à Saúde Pública. O dispositivo,
bem como outros tantos de proteção a
grupos sociais, não seriam necessários se a
Constituição fosse observada e respeitada
integralmente.
Se observarmos os planos de saúde como
um contrato entre partes, no qual, baseado
nos princípios do capitalismo, o empresário
assume os riscos do negócio. Pode-se obter
a seguinte conclusão: a empresa, ao vender
um plano de saúde, sai lucrando toda vez
que o contratante de seus serviços apenas
paga a mensalidade, mas não utiliza os
seus serviços. Essa situação compensa
aquele contratante que tenha necessitado
dos seus préstimos. A adeuqação dos

valores a serem pagos ao plano de saúde
pelos clientes com faixa etária elevada
são, sem dúvida, um eterno desafio para
os atuários que visam resultado em suas
ações. Como manter bons resultados sem
deixar de lado a responsabilidade para
com nossos idosos?
O aumento da expectativa de vida do
brasileiro e as projeções de crescimento
expressivo da população de idosos
favorecem uma discussão madura. A
questão é como redirecionar as ações da
saúde e a inserção do idoso na política de
desenvolvimento, principalmente na “fase
de transição demográfica” em que isso
ocorrerá.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), o crescimento da
população mais idosa é exponencial. Pelo
último censo, 7,9% da população tinha mais
de 60 anos. Essa porcentagem dobrará em
2025, chegando a 15,4%. E triplicará em
2050, atingindo 24,1%.

atestado médico

dr. economidio money

Contribuições
obrigações
retribuições
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Dentro desse contexto, as projeções
futuras para o nosso país serão ainda mais
promissoras se conseguirmos torná-lo uma
nação cooperativista. Tenho a convicção
de que o cooperativismo será, cada vez
mais, a resposta para o desenvolvimento
harmônico e mais justo da sociedade
brasileira. Hoje, já se é provado que o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
é maior nas regiões em que há a presença
da cooperação, assim como nelas também
são mais notórios os indicadores de
desenvolvimento social e econômico.

o futuro da

Unimed
eudes de freitas aquino é presidente
da Federação das Unimeds do Estado de
São Paulo e, desde 25 de março, passou a
exercer a presidência da Unimed do Brasil,
no período de 2009 - 2013. Ele substitui
Celso Corrêa de Barros, que ocupou o
cargo nos últimos oito anos.
1 - Quais são as suas expectativas em
relação à presidência da Unimed do
Brasil?
Este cargo faz parte da composição do
corpo diretivo da Unimed do Brasil. A
proposta é de um trabalho horizontal,
assim como fazem outras cooperativas.
Cada diretoria tem autonomia para gerir as
áreas relacionadas a ela e, semanalmente
este grupo se reúne para discutir o trabalho
já realizado e o que ainda será feito. A
expectativa é extremamente otimista,
porém, sem ufanismos. Considero-me uma
pessoa realista, acredito no trabalho diário
para conquistar os objetivos, mas também
me permito sonhar de vez em quando.
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Assim, se houver um progressivo
reconhecimento de suas particularidades
por parte dos poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário, incluindo uma revisão tributária
para esse segmento, os mais diversos
ramos em que as cooperativas atuam
só tendem a crescer e multiplicar atos e
ações voltados ao bem-estar coletivo.

3 - O que signiﬁca para o senhor a
força da marca Unimed e quais as ações
pretendidas para esta questão?
Pretendemos ampliar os pilares que
dão sustentação à marca – os princípios
cooperativistas, a excelência do trabalho, o
cumprimento das ofertas, a preocupação
com a comunidade, ações sociais, entre
outros. Esse conjunto de atividades
contribui para o fortalecimento dela. Não
podemos nos acomodar, entregar apenas
o trivial, o mais do mesmo. Temos de ser
vigilantes, pois a marca é nosso maior
patrimônio e nossa própria história de vida.

2 - o que a Unimed representa para o
senhor?

4 - Como o senhor enxerga o estágio em
que nos encontramos e qual a proposta
para a Unimed daqui para frente?

A Unimed é uma expressão no
cooperativismo de saúde. Ela representa
uma opção ética para o exercício da
medicina, aliando a tradição e outros
valores ao serviço que presta. Um dos
princípios do cooperativismo é o interesse
pela comunidade, algo que a Unimed,
por ter tamanha abrangência, realiza
com eficiência. Temos um vínculo com as
comunidades em que estamos inseridos.

Muitas coisas serão mantidas, obviamente,
e outras serão ampliadas. Porém, temos um
modelo de trabalho próprio e, com isso,
haverá sim algumas mudanças no perfil
de gestão. Um dos itens que pretendemos
manter são as relações institucionais
internas e externas. A proposta principal
que permeia nossa gestão é o exercício e
o estímulo da criatividade.

entrevista

entrevista

6 - Como será o sistema Unimed no
futuro?

E essa ascensão se refIetirá também no
cooperativismo médico, que mesmo
atuando num setor que vem passando
por profundas modificações – legislativas,
mercadológicas, tributárias e de custo
saúde, entre outras – tem conseguido
evoluir, em termos de prestação de serviços,
socialização de avanços tecnológicos da
medicina, cobertura nacional e modelo de
atenção na saúde suplementar.

Em termos globais já se fala em era
da globalização multipolar, na qual os
países serão capazes de inovar, liderar e
definir regras individualmente. Também
se apregoa que as nações emergentes
serão convidadas a ter assento no Fundo
Monetário Internacional (FMI). O Brasil, por
razões diversas, tem o respeito de parte
considerável da ordem financeira mundial
e economia relativamente estabilizada
e forte, além de integrar a mesa de
decisões do G20 e possuir uma cultura
empreendedora.

Por fim, é o acompanhamento desse
crescimento que nos possibilita projetar um
Sistema Unimed ainda mais fortalecido no
futuro, consolidado como uma organização
economicamente diferenciada e sólida,
vocacionado para o atendimento à
saúde, pautado pelo comportamento
socioambiental e respeitado tanto pelos
seus cooperados, como pelos seus clientes
e pela sociedade como um todo. Ainda
que lutando para superar as dificuldades
naturais de um mercado tão competitivo e
delicado como o da saúde supletiva.

5 - Qual o segredo do sucesso da
Unimed?
Simples: trabalho ininterrupto lastreado na
cooperação.
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comer e tomar banho

faz mal?
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Primeiramente, gostaria de parabenizar
a Unimed pela excelência do Projeto
Prevenir / Pacientes Crônicos, ao mesmo
tempo em que manifesto minha satisfação
pessoal pelo fato de, nesse momento,
estar sendo atendida, na pessoa de meu
marido, Mathusalém Padilha, pelo referido
Projeto, na Clinic Care.

da “família” Unimed, pois creio firmemente
que a prevenção, com a consequente
demonstração de carinho e de respeito à
vida de cada um, será sempre a garantia
de uma existência mais digna e melhor
do ser humano que, feito “paciente” se
sentirá, além de protegido e assistido,
amado.

O caráter inovador dessa iniciativa
demonstra como a Unimed se preocupa
com a saúde e a melhoria da qualidade
de vida de seus associados. Não apenas
evitando novos gastos com internações,
mas, principalmente mostrando o quanto
valoriza a vida dos pacientes crônicos
que só assim têm assegurada uma
qualidade de vida, repito. Ressalto, de
outra parte, meu orgulho em fazer parte

O mesmo acontece com a família que o
trata, daí minha satisfação pessoal com a
Unimed.
Agradecendo o carinho com que sempre
sou atendida, subscrevo-me,
Atenciosamente,
Laura Cavalcante Padilha
(carta enviada à direção da Unimed Leste Fluminense)

dizem por aí

Unimed de carteirinha

dar carinho e atenção também é prevenir

Durante a digestão, a circulação sangüínea na região do aparelho
digestivo é mais intensa, visando absorver os nutrientes do bolo
alimentar. Se tomarmos banho de imersão, tipo numa piscina,
esse mesmo sangue que deveria cumprir tal função vai para
o tecido epitelial para manter o corpo aquecido. É o mesmo
efeito de correr ou praticar outro exercício físico que aumenta
os batimentos cardíacos depois de comer, por isso temos a
famosa congestão, ou seja, é bom evitar.

17

elhor.

a
Passo

er bem
m
o
c
o para

rm
e vive

pass

Café da Manhã
Almoço
Não saia de casa sem se alimentar. Deixar
de fazer essa primeira refeição pode levar
a níveis mais elevados de fome durante
o dia. Assim, aumentam as chances de
abusar na quantidade de comida na
hora do almoço, ou até mesmo escolher
alimentos pesados nos intervalos, como
biscoitos, bolos e salgados, que saciam o
apetite rapidamente.
O café da manhã ideal é aquele que
contém: uma fonte de carboidrato (pão
ou cereal integral); uma fonte de proteína
(leite, iogurte, queijo, ovo, derivados da soja);
uma fonte de fibra, vitaminas e enzimas
(frutas, sucos). Dica: coma a fruta antes,
pois o pão mata a fome e pode diminuir
sua vontade de comer outras coisas. E se
você é daqueles que só toma um cafezinho
de manhã, comece acrescentando leite à
xícara e leve frutas para comer algumas
horas depois, elas garantem quantidades
mínimas de vitaminas, fibras e minerais.
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Almoçar em casa é luxo cada vez mais
raro. Para quem costuma comer em
restaurantes self-service, é importante,
antes de se servir, dar uma olhada em
todas as opções disponíveis, saladas, pratos
quentes e sobremesas, e tentar escolher
um alimento de cada grupo, evitando os
excessos diante de tantas opções.
Comece escolhendo as folhas e os legumes
de forma bem variada, depois escolha
uma opção de carboidrato (arroz, batata
ou massas), uma fonte de proteína (soja,
peixe, frango ou carne vermelha) e uma
leguminosa (feijão, grão de bico, ervilha
ou lentilha). Não há alimento proibido, o
segredo é não exagerar em nada.
Na hora de decidir o restaurante, é
importante observar a limpeza do ambiente,
dos pratos, dos talheres, do uniforme dos
funcionários, assim como a proteção dos
seus cabelos. Assim, os restaurantes podem
perfeitamente oferecer uma alimentação
saudável e completa, basta saber escolher
e resistir às muitas tentações calóricas ao
longo do trajeto da bandeja.

viver melhor

viver melhor
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Jantar

Algumas pessoas preferem fazer uma
refeição tão completa como no almoço,
outras optam por fazer apenas um
“lanchinho”. Nenhuma das alternativas está
incorreta, desde que as refeições estejam
balanceadas.
Se você optar por uma refeição mais
completa, evite carne vermelha e alimentos
pesados à noite, eles podem causar
indigestão e prejudicar o sono. Se desejar
consumir lanches, prefira sanduíches com
pão integral e sempre coloque no seu
sanduíche verduras e legumes. Acrescente
também uma fonte de proteína como
filé de frango, peixe, frango desfiado ou
queijo. Prefira o queijo branco, a ricota ou o
queijo cottage. Quando optar por frios, dê
preferência para o peito de peru, blanquet
de peru ou presunto magro, ao invés de
salame, mortadela, copa, que são mais
calóricos e ricos em gordura saturada.
A sopa também é uma ótima pedida,
principalmente, no inverno. Procure
consumir sopas que contenham verduras,
legumes, leguminosas e cereais. Mas
cuidado, mesmo as sopas podem
ser bem calóricas.

Intervalos

Muita gente acha que deixando de
comer entre as refeições principais
está
economizando
calorias
e,
conseqüentemente, vai emagrecer. Lêdo
engano. Os lanches da manhã e da
tarde ajudam também à manutenção da
saciedade. Quando você ingere alguma
coisa entre as refeições, evita chegar à
próxima refeição com muita fome.
Especialistas recomendam dividir a
alimentação diária em cinco ou seis
porções. As grandes refeições (café da
manhã, almoço e jantar) e outros três
ou dois pequenos intervalos (lanche da
manhã, lanche da tarde e ceia). Nesses
intervalos, procure ingerir algo leve, como
frutas, chá, torradas, suco, barra de cereais
ou iogurte.
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“
a
magia
não pode parar

tirando o jaleco

O cirurgião pediátrico Carlos
Murilo Guedes de Mello, que trabalha
para a Unimed há 12 anos, dos seus 52 de
vida, se formou em cirurgia geral e optou
pela pediátrica porque adora criança. Pai
de duas filhas, de 20 e 24 anos, Carlos
preenche seu período de férias, todo ano,
de maneira curiosa: guiando adolescentes
brasileiros nos parques da Disney, nos
Estados Unidos.
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Com 18 anos, Carlos se tornou auxiliar de
guia de turismo nas férias da faculdade,
trabalhando junto com seu pai. O salário
em dólar incentivava o estudante a
assumir esse compromisso todo ano, até
que decidiu fazer disso uma atividade fixa.
Todos meses de janeiro e julho, ele reúne
um grupo de 48 pessoas e passa 15 dias no
complexo de entretenimento na Flórida.
Na sua profissão, doutor Murilo, como é
conhecido, está sempre em contato com

crianças doentes e um dos motivos pelos
quais suas idas à Disney são tão prazerosas
é exatamente porque ele consegue ver
os jovens com energia, brincando e se
divertindo. Ele dá uma atenção diferenciada
ao grupo, vai a cada brinquedo junto,
explica a história por trás de cada parte
do parque. Carlos gosta de incentivar as
crianças com a magia do Reino Disney, “o
lugar onde todos os sonhos se realizam” –
como defende o próprio parque.
Para participar do programa, basta falar
com ele (seu número de telefone celular
pode ser conseguido através da agência
de turismo MK Travel). Normalmente, as
pessoas que vão conhem ou têm alguma
conexão com Carlos, como filhos de outros
médicos ou parentes de amigos. Até a
esposa de Carlos, que é advogada, passou
a trabalhar com turismo e está sempre
presente nas viagens. “É muito prazeroso”,
ele garante.

”

Um dos momentos mais marcantes até
hoje para o cirurgião foi quando um
amigo seu foi na excursão e, emocionado,
após o show de queima de fogos do
parque onde estavam, disse: “se você me
falasse que a viagem acaba aqui, já teria
valido a pena”. Por isso, o nosso viajante de
plantão acredita que não tem idade certa

para fazer esse tipo de viagem, a magia
da Disney é capaz de encantar todas as
idades e culturas.
Atribuindo ao fato de não ser obrigação,
ser “um hobby mesmo”, Carlos sempre
espera com ansiedade a data da próxima
viagem. Tendo parado de contar após
a 36ª ida, ele já não sabe a quantidade
certa de vezes que esteve nos parques,
mas ainda se emociona toda vez que vai.
É um referencial de lazer que pretende
manter enquanto tiver saúde física para
isso, até mesmo depois de se aposentar.
Com a companhia da esposa, de um grupo
sempre muito animado e da magia do
Reino Disney, quem poderia culpá-lo?

Seguros Unimed lança novo modelo de cartão
Os tradicionais cartões verdes serão substituídos por cartões azuis, a partir de agosto.

A Seguros Unimed, no intuito de dar
continuidade ao processo de crescimento
trilhado nos quase 20 anos de atuação
no mercado e ter maior personalidade em
seu ramo de negócios, a área de seguros,
passou por um processo de reestruturação
de marca, adotando a cor azul e o conceito
“Cuidado inspirado em você”.

Assim, alinhada a nova identidade visual, a
companhia promoverá a substituição dos
cartões de identificação do seguro saúde,
que ganharam novo layout e mudaram da
cor verde para azul.
As Unimeds, segurados e prestadores
serão informados da mudança em eventos
regionais, reuniões, visitas e, também, por
meio de malas-direta, folhetos, cartas,
palestras, e-mails, campanha de incentivo
e distribuição de brindes.
As substituições começarão, a partir de
agosto, e acontecerão de acordo com a
data de vigência de cada contrato. Até lá,
os cartões antigos, desde que dentro da
validade, devem ser utilizados na rede
prestadora. A previsão é que todos os
segurados estejam com o cartão do seguro
saúde azul até julho de 2010.

coopnews

Da esquerda para
direita: a esposa de Carlos Murilo, 2 turistas,
Carlos Murilo, seu pai e
suas filhas.
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responsabilidade social

green

buildings

Tijolo ecológico

A onda de prédios verdes chegou definitivamente ao país

Termo surgido na década de 90, os
Green Buildings são empreendimentos
que utilizam alta tecnologia para
reduzir os impactos negativos causados
pela construção no meio-ambiente,
promovendo
benefícios
sociais,
econômicos, ambientais e para a saúde

humana, durante todo o processo de
concepção, execução e operação.
Um empreendimento sustentável pode
reduzir em 30% o consumo de energia,
50% o consumo de água, 35% das emissões
de CO2 e até 70% o descarte de resíduos.

construção sustentável
Se os clientes finais também mudarem
sua postura e passarem a exigir das
construtoras uma posição mais sustentável,
certamente veremos um movimento muito
maior do mercado nesta direção. O futuro
da construção civil já tem um caminho
traçado e a sustentabilidade não será
apenas um modismo. As boas práticas do
mercado devem ser disseminadas, assim
como o maior número de informações
possíveis sobre as soluções implantadas,
experiências de sucesso e iniciativas em
prol da sustentabilidade.

obra, aproveitamento passivo dos recursos
naturais, eficiência energética, gestão e
economia da água, gestão dos resíduos na
edificação, qualidade do ar e do ambiente
interior, conforto termo-acústico, uso
racional de materiais e uso de produtos e
tecnologias ambientalmente amigáveis.

A construção sustentável veio para ficar,
talvez um pouco tarde, mas, com o
engajamento de toda a sociedade, revendo
ações e atitudes, certamente alavancará a
formação de uma nova cultura baseada
na visão sistêmica, preconizada pela
Para uma obra ser considerada sustentável, sustentabilidade.
ela deve causar o menor impacto sobre
o meio ambiente e a saúde de seus Daí a iniciativa da cooperativa em
ocupantes. Para isso, foram estabelecidos construir seus recursos próprios, segundo
nove passos principais para uma construção os preceitos da onda verde que deixa as
sustentável: Planejamento sustentável da pessoas mais saudáveis, felizes e produtivas.
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