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Ao leitor
Esta edição da Revista Unimed Ativa é muito especial para nós, porque ela rememora um pouco
da nossa história, que celebramos em março com nosso Jubileu de Prata. Comemorar 25 anos para qualquer instituição é sempre um momento marcante no qual, além de olharmos para os desaﬁos do futuro
e as realizações do presente, torna-se necessário revisitar o passado, rever erros e acertos, honrar tudo
que nos fez chegar até este momento.
Por isso, aproveitamos este espaço para agradecer a todos os médicos cooperados, colaboradores, prestadores de serviço, beneﬁciários e entidades que participaram destes 25 anos, pois foram
responsáveis por esta data tão especial. Esta publicação é uma forma de deixarmos registrado para a
posteridade uma parte de todo o trabalho que nos trouxe até aqui. Por isso, nesta edição homenageamos alguns dos cooperados falecidos, ex-cooperados e atuais membros da cooperativa de trabalho
médico que ﬁzeram parte da fundação e dos primeiros anos da Unimed Sudoeste de Minas.
Também abordamos uma ampla reportagem sobre o programa Viver Bem e como ele traz uma
visão holística , ao contemplar a Atenção Integral à Saúde para melhor atender ao beneﬁciário. Explicamos como a gestão compartilhada entre os Conselhos de Administração, Conselho Ético-Técnico, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva vem trazendo ótimos resultados para a cooperativa. Relembramos
alguns dos projetos apoiados pela Unimed através da Responsabilidade Social e como eles trouxeram e
trazem impactos positivos e contribuem para que cumpramos um dos mais importantes princípios do
cooperativismo: o interesse pela comunidade. Também trazemos a história dos pacientes Jorge Alves
do Couto e Lukenn Zaparoli, que passaram por momentos críticos e conseguiram a recuperação com o
auxílio dos proﬁssionais do Hospital São José/Unimed.
São histórias assim, de luta, de desaﬁos e superação que fazem parte do dia a dia da nossa
cooperativa. Trazer o cuidado pleno da saúde de nosso beneﬁciário é nossa causa maior e pela qual
buscamos nos preparar para celebrar os próximos anos com mais conquistas e vitórias que contemplem
essa missão.

Diretoria Executiva
Unimed Sudoeste de Minas

de história de gente batalhadora, que cuida com
dedicação e amor das pessoas. Parabéns Unimed
Sudoeste de Minas pelos seus 25 anos de história.

Celebrar toda conquista.
#esseéoplano
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Graduada pela Universidade José do Rosário
Vellano (Unifenas), com residência médica em
Ginecologia e Obstetrícia pela Santa Casa de
Misericórdia de Passos.
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Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo
Mineiro, cursou residência médica em Cirurgia Geral pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-graduação lato sensu em Cirurgia
Plástica pela Universidade Gama Filho (2009), além de residência
Médica em Cirurgia Plástica pelo Serviço de Cirurgia Plástica e Reparadora do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e sub especialização em Microcirurgia Oncológica com pós graduação lato sensu pelo Instituto Nacional do Câncer.
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CUIDADO

Craques da bola

Cooperar é

crescer com a

comunidade

Ao longo dos 25 anos de história, Unimed apoiou
diversos projetos de Responsabilidade Social;
fazendo a diferença na vida das pessoas
Um dos mais importantes princípios do cooperativismo é o interesse
pela comunidade regional, que faz com
que a Unimed Sudoeste de Minas apoie
o desenvolvimento sustentável de sua
região e faça parte de projetos que contribuem para que a Responsabilidade
Social se efetue realmente. Ao longo
destes 25 anos de história, várias instituições, que ﬁzeram e fazem parte da
história de Passos e região, receberam
este apoio como o Lar São Vicente de
Paulo, Hospital Otto Krakauer, Apae,
ONG Deus Proverá, Creche Monsenhor
João Pedro, Casa de Assistência ao
Menor de Nossa Senhora da Penha –
CAMPE, Sociedade de Amparo aos Menores de Passos – SAMP, entre outros.
Um dos projetos já apoiados
pela Unimed é o time de Futsal Feminino
da cidade de Passos, uma iniciativa que já
tem 12 anos e pela qual já passaram mais
06
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de 200 garotas, muitas delas conseguiram se destacar dentro deste esporte ou
tiveram acesso a bolsas de estudo por
causa do bom desempenho nas quadras.
Entre os mais importantes títulos conquistados pelo time está a vitória no
Mundial de Futsal Escolar, disputado na
cidade de Porec, Croácia, pela categoria
sub 17, em 2016. Além disso, as meninas
do futsal já se destacaram nos Jogos da
Juventude de Minas Gerais, na Liga Sul
Mineira e nos Jogos Escolares de Minas
Gerais – JEMG, entre outras competições.
Coordenador do projeto, Vicente de Paula Campeiz relembra que o
apoio da Unimed começou em 2014 e
através desta parceria as meninas já
conseguiram uniformes e camisetas
para utilizar nas competições. Em 2016,
elas foram homenageadas pela cooperativa de trabalho médico devido à conquista na Croácia.

Quem ainda pensa que futebol é um
esporte só para meninos precisa conhecer a
turma do futebol feminino do programa Viver
Bem, da Unimed Sudoeste de Minas. Desde
sua criação, em 2015, já passaram pelo projeto cerca de 50 meninas nas vagas de Responsabilidade Social, ou seja, para garotas que
não são beneﬁciárias da cooperativa de
trabalho médico, em situação de vulnerabilidade social ou não. A professora Maria da
Penha Batista Silveira,50, é mãe de Beatriz
Batista Silveira,13, uma destas alunas. Ela se
sente muito grata à Unimed por proporcionar
à sua ﬁlha este espaço para a prática de
atividade física.
“A Beatriz sempre quis jogar futebol, mas são poucos os locais que oferecem
treinamento exclusivamente para meninas.
Acho este projeto muito importante porque
as garotas se desenvolveram tanto ﬁsicamente quanto intelectualmente. No projeto,
elas aprendem sobre a importância da disciplina e do trabalho em grupo no esporte. No
caso da Beatriz, vi um desenvolvimento enorme. Ela cresceu e emagreceu, passou a se
socializar mais. Sei que através do projeto
algumas meninas conseguiram bolsas de
estudos. Como professora, acho isso importantíssimo, porque dá oportunidades que

talvez estas meninas não teriam fora do projeto”, pontua.
Um dos grandes sonhos de Beatriz é
um dia estudar em uma universidade em
Orlando, nos Estados Unidos e estar mais
perto da jogadora que a inspira, a atacante
Marta, considerada a melhor jogadora de
futebol pela FIFA entre os anos de 2006 a
2009 e que hoje está no Orlando Pride. “Além
de ter crescido muito e ter me desenvolvido
ﬁsicamente, ﬁz muitas amizades aqui no
projeto. Gostaria muito que a gente tivesse
treinamento todos os dias. Tenho vontade de
jogar proﬁssionalmente e chegar perto do
que a Marta representa para o futebol feminino hoje”, relata.
Para o proﬁssional de Educação
Física, Diego Machado, responsável pelo
futebol feminino, o projeto vai muito além do
campo. “Hoje nosso projeto é uma referência
na cidade por ofertar esta possibilidade para
as meninas. Já tivemos garotas que passaram
pela avaliação de importantes times, como o
Ferroviária, de Araraquara (SP) e até mesmo
de um projeto da Confederação Brasileira de
Futebol chamado CBF Social. Mais do que o
esporte, essas meninas aprendem a trabalhar
coletivamente, a ter responsabilidade, valores que elas vão carregar para o resto da vida”.

‘‘

Pelo nome da Unimed,
pelo que ela representa na nossa
comunidade em Passos, ter uma
instituição desta como parceira nos
fortalece e nos dá uma responsabilidade muito grande e temos muito
a agradecer nesse aspecto. Aos
olhos de toda a comunidade, mostra
que o projeto é sério e bem desenvolvido. Buscamos encaminhar
essas meninas para que elas possam seguir no caminho do bem, no
caminho da saúde, da atividade
física e da formação proﬁssional.

‘‘
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GESTÃO
PARTICIPATIVA
Conselhos trabalham em conjunto com Diretoria Executiva
para gerir cooperativa de trabalho médico
Conselho Fiscal à época do Jubileu de Prata
destaca a transparência da administração

Um dos princípios do cooperativismo estabelecidos em 1966 pela Aliança
Cooperativa Internacional é a Gestão Democrática. Isso signiﬁca que os cooperados,
através dos Conselhos e da Diretoria Executiva, participam ativamente da formulação das
políticas da Cooperativa e na tomada de
decisões. Na Unimed Sudoeste de Minas
este princípio é seguido através do trabalho
em conjunto do Conselho de Administração,
Conselho Ético-Técnico, Conselho Fiscal e da
Diretoria Executiva, resultando em ações e
projetos que beneﬁciam os cooperados,
colaboradores, prestadores e a sociedade.
A principal função do Conselho
Fiscal é ﬁscalizar as ações praticadas pelos
administradores e opinar sobre as contas da
cooperativa, como demonstrações ﬁnanceiras, carteira de clientes, entre outros. Para
isto, os membros do Conselho Fiscal reúnem-se mensalmente para analisar os
assuntos desta competência e solicitam
explicações e esclarecimentos quando
necessário.
Presidente do Conselho Fiscal da
Unimed Sudoeste de Minas à época do Jubileu de Prata, o cooperado Ricardo Ribeiro do
Valle Filho explica que o trabalho executado
pela gestão do conselho segue as diretrizes
estabelecidas no Planejamento Estratégico
2016-2021, adaptado às necessidades mais
imediatas do dia a dia da cooperativa. O planejamento tem a ﬁnalidade de melhorar o
processo de tomada de decisões da Unimed,
visando proteger a cooperativa, os cooperados e os colaboradores, e favorecer o aprimoramento da assistência aos usuários.

08
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“Posso dizer que esta gestão atuou
com transparência, equidade de tratamento
aos cooperados e adequada prestação de
contas. O acesso às informações de forma
objetiva e clara oferecida pelos colaboradores da Unimed é um dos princípios fundamentais de transparência da cooperativa, o
que por consequência aumenta a conﬁança
na análise dos dados apresentados. Percebo
que a prosperidade e a estabilidade da cooperativa são frutos da honestidade, competência e seriedade da forma que vêm sendo
administrada em todos estes anos”, avalia
Ricardo.

Membros do Conselho de
Administração Ético-Técnico se
reúnem com a Diretoria Executiva

Visão Estratégica

Percebo que a prosperidade
e a estabilidade da cooperativa
são frutos da honestidade ,
comp etência e seriedade
da forma que vêm sendo
administrada em todos
estes anos.

O Conselho de Administração se reúne mensalmente e
é formado por cinco membros. Cabe a ele deﬁnir, junto com a
Diretoria Executiva, a orientação geral e estratégica da cooperativa, acompanhamento do trabalho dos administradores com
funções executivas e deﬁnição dos objetivos, de forma a promover o equilíbrio do negócio. Para o membro do Conselho de Administração João Luiz de Lima Souza, o crescimento sustentável
da carteira de clientes é uma das linhas de atuação desta gestão.
“Também procuramos dinamizar a atuação do Hospital São
José/Unimed e do Núcleo de Atenção à Saúde. Hoje, por exemplo, conseguimos oferecer um serviço com maior acompanhamento do paciente através da Intervenção Especíﬁca e o Consultório de Pediatria no Núcleo, fazendo com que o atendimento
seja mais rápido, já que o cliente não tem que aguardar as demais demandas no hospital. Sinto uma felicidade muito grande em
participar destes 25 anos, porque a Unimed Sudoeste de Minas
é uma realidade em Passos e região. Podemos observar nosso
crescimento pela transparência nesta gestão conjunta entre

conselhos e a Diretoria Executiva e me sinto honrado por estar
escrevendo a história junto com outros colegas”.
Já o Conselho Ético-Técnico tem como objetivo regulamentar
os procedimentos referentes às questões envolvendo os médicos cooperados e suas atividades na cooperativa, além de analisar o ingresso de novos cooperados. Membro do Conselho Ético-Técnico, o cooperado Marcelo Aparecido Pereira conta
alguns dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. “Estamos
analisando a implantação de alguns protocolos no Hospital São
José/Unimed, que permitirão maior segurança para o paciente e
o estabelecimento de condutas padrão para os proﬁssionais de
saúde, além da avaliação de currículos de médicos que desejam
entrar na cooperativa. Pela primeira vez, realizamos reuniões
conjuntas entre o nosso conselho e o Conselho de Administração, o que trouxe ganhos signiﬁcativos para nossa gestão. Fico
honrado de participar destes 25 anos, pois podemos dizer que
temos uma cooperativa ﬁnanceiramente sadia e com projetos
de expansão de sua rede de atendimento”, ﬁnaliza.

Revista Unimed Ativa - Ed.05 - Abril / Maio / Junho 2018
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Além de Passos, a cooperativa de trabalho médico está
presente em outras 14 cidades da região, destacando-se Piumhi,
Alpinópolis, Itaú de Minas, Capitólio, Pratápolis e São Roque de Minas.

UNIMED
Sudoeste de Minas

A atual Diretoria Executiva da Unimed Sudoeste de Minas, que iniciou
sua gestão em 01 de abril de 2017, é composta pelo diretor-presidente
Heitor Sette Filho, pelo diretor administrativo Renato Ribeiro do Valle
e pelo diretor ﬁnanceiro Cláudio Antônio Félix de Oliveira. Diretorpresidente da cooperativa, Heitor Sette Filho sempre esteve ligado à
Diretoria Executiva da instituição e é memória viva da história da
cooperativa.

Celebra 25
anos com
olhar no futuro
Fundada em 22 de março de 1993 por um grupo de médicos
da região, a Unimed Sudoeste de Minas celebra orgulhosa
seus 25 anos de história, focando seus esforços na Atenção
Integral à Saúde e na ampliação de seus serviços. No início,
quando contava com 30 médicos cooperados, não se
vislumbrava ainda o crescimento que a cooperativa de
trabalho médico atingiria em seu Jubileu de Prata, com as
cinco unidades de recursos próprios: o Hospital São
José/Unimed, a Sede Administrativa, os Núcleos de Atenção
à Saúde em Passos e em Piumhi e o Espaço Fitness, 108
médicos cooperados, 198 colaboradores e menores
aprendizes e mais de 8400 vidas cuidadas pela Unimed
Sudoeste de Minas.

10
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HISTÓRIA
Sempre atenta às necessidades de ampliação

fu
tu
roro

de sua estrutura, em 01 de maio de 2008 a Unimed

“ Ao atingirmos estes 25 anos, sinto um misto

OLHAR VOLTADO
PARA A COMUNIDADE

Sudoeste de Minas arrendou o Hospital São José,

de realização e do impulso dos novos desaﬁos. Lembro
que começamos com um computador, uma mesinha e
uma máquina de escrever, além da força dos
cooperados que dedicaram muito de sua trajetória
proﬁssional e pessoal para que conseguíssemos esta
estrutura que temos hoje. Porém, cada vez mais atenta
aos novos cenários, a Unimed investe cada dia mais na

trazendo para a unidade hospitalar uma série de

Ao longo de sua trajetória, a Unimed

mudanças administrativas e inovações tecnológicas,

Sudoeste de Minas sempre teve um olhar

ampliando o corpo clínico e o número de proﬁssionais de

voltado para a Responsabilidade Social. Prova

saúde, aumentando a qualidade dos serviços e a

disso são as diversas doações e ações realizadas

segurança e bem-estar dos pacientes. Para o diretor

em prol de importantes instituições que ﬁzeram

ﬁnanceiro da cooperativa, Cláudio Antônio Félix de

e fazem a história de Passos e região.

Oliveira, este fato foi um dos mais importantes marcos na

Atenção Integral à Saúde, que enxerga a saúde do

Sudoeste de Minas inaugura o Núcleo de

história da instituição.

beneﬁciário de forma holística. Por isso, hoje um dos
nossos maiores projetos é o programa Viver Bem,
através do qual buscamos cada vez mais a prevenção de
doenças e promoção da saúde, estimulando nossos
clientes a adotar hábitos de vida mais saudáveis”,
explica.

Em 28 de novembro de 2014, a Unimed

“Hoje podemos oferecer ao beneﬁciário Unimed

Atenção à Saúde na Avenida Juca Stockler em

e aos convênios atendidos pela cooperativa um serviço

Passos, reunindo em um só espaço os serviços

muito mais eﬁciente porque investimos sempre na

de fonoaudiologia, ﬁsioterapia, psicologia,

aquisição de equipamentos de ponta e na formação da

nutrição, além de disponibilizar consultórios

equipe , de modo a oferecer condições para que os

pa ra ate n di m e nto m é di co e m di ve r s a s

proﬁssionais atuem com comprometimento para os

especialidades.
A partir de sua inauguração, foi possível

melhores resultados”, considera.

dar andamento ao projeto de Atenção Integral à
Saúde, com o início das atividades do programa
Viver Bem, em 2015. As ações desenvolvidas

22 DE MARÇO DE 1993
Fundação da
Unimed Sudoeste de Minas

07 DE JULHO DE 1993
Primeira Diretoria Executiva
da Unimed Sudoeste de Minas

01 DE MAIO DE 2008
Arrendamento do
Hospital São José/Unimed

28 DE NOVEMBRO DE 2014
Inauguração do Núcleo de
Atenção à Saúde em Passos

12 DE MARÇO DE 2016
Inauguração do
Espaço Fitnees em Passos

visam um cuidado integrado e não fragmentado.
Contempla iniciativas que vão desde a
promoção da saúde à reabilitação e

1993

1993

2008

2014

2016

acompanhamento.

Ata da Assembléia Geral da Constituição da Unimed Sudoeste de Minas

12
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AMPLIAÇÕES DOS
SERVIÇOS EM PIUMHI

Minas, Renato Ribeiro do Valle, trata-se de um projeto
estratégico dentro do planejamento da cooperativa. “ Estamos
buscando a parceria entre os cooperados da Unimed Sudoeste

Em 2018, a Unimed Sudoeste de Minas expandiu o

de Minas para fortalecer nossa atuação em Piumhi, que é nossa

Núcleo de Atenção à Saúde em Piumhi, onde poderá ampliar

segunda maior cidade em número de beneﬁciários e cooperados

a inda ma is o atendimento médico, ofertando novas

dentro de nossa área de ação. Queremos levar as iniciativas que

especialidades e dando início a um trabalho de Atenção Integral

já desenvolvemos em Passos para esta cidade, de modo a

à Saúde, também dentro das ações desenvolvidas pelo programa

fortalecer esta visão voltada à Saúde Integral que a Unimed,

Viver Bem. O primeiro projeto será voltado para beneﬁciários

como um todo, tem trabalhado, visando um presente e um futuro

Unimed acima de 60 anos e objetiva o resgate da memória e da

com mais qualidade de vida e bem-estar”, pontua o diretor

expressão e deve começar em maio, tendo a duração de três

administrativo.

meses.
Para o diretor administrativo da Unimed Sudoeste de
A diretoria executiva da Unimed Sudoeste de Minas é formada pelo diretor ﬁnanceiro Cláudio Antônio Félix de Oliveira, diretor-presidente Heitor
Sette Filho e diretor administrativo Renato Ribeiro do Valle

Em 12 de março de 2016, dentro das
comemorações dos 23 anos da cooperativa, foi inaugurado
o Espaço Fitness na Avenida Comendador Francisco Avelino
Maia em Passos. Através desta estrutura, foi possível
ampliar os projetos do programa Viver Bem. No local, os
beneﬁciários da Unimed Sudoeste de Minas podem realizar
atividades físicas com acompanhamento de proﬁssionais
especializados na área, que estão capacitados para
trabalhar de acordo com a necessidade de cada cliente.

Unimed desenvolve diversos projetos voltados para a promoção
de saúde, como o Café com Prosa

14
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Com ampliação do Núcleo de Atenção à Saúde em Piumhi, Unimed
pretende levar novas especialidades para a cidade
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DESTAQUE

UNIMED SUDOESTE
DE MINAS
CELEBRA

25
ANOS
JUBILEU DE PRATA
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Cooperativa de
trabalho médico
comemorou Jubileu
de Prata com
solenidade que
homenageou os
cooperados
fundadores e
pioneiros da
instituição

A Unimed Sudoeste de Minas celebrou no dia 24 de março seus 25
anos de fundação com a comemoração do Jubileu de Prata no Clube Passense
de Natação - CPN. Com a presença de cerca de 250 pessoas, entre médicos
cooperados, familiares,representantes dos colaboradores e convidados, a
cooperativa de trabalho médico realizou uma solenidade que contou com a
apresentação de um vídeo institucional de homenagem da Unimed à cidade de
Passos, sede da cooperativa e homenagem aos cooperados e ex-cooperados
fundadores e pioneiros, que ﬁzeram parte do primeiro grupo da Unimed Sudoeste de Minas. A entrega das placas foi feita pelo diretor ﬁnanceiro, Cláudio
Antônio Félix de Oliveira e pelo diretor administrativo, Renato Ribeiro do Valle.
Em seu discurso, o diretor-presidente da Unimed Sudoeste de Minas,
Heitor Sette Filho, um dos fundadores da cooperativa, relembrou os desaﬁos
da fundação e as conquistas dos 25 anos de história, como o arrendamento do
Hospital São José/Unimed, a inauguração do Núcleo de Atenção à Saúde em
Passos e do Espaço Fitness e a expansão do Núcleo de Atenção à Saúde em
Piumhi. “ Comemoramos os 25 anos com um olhar de profundo respeito e agradecimento a todos que contribuíram para a história desta instituição, que está
atenta aos diversos desaﬁos que o futuro reserva, para os quais já busca preparar-se, como a ampliação de sua rede hospitalar, o crescimento sustentável da
carteira de clientes e a oferta dos serviços de saúde com um cuidado cada vez
mais humanizado e individualizado”, destacou.
Durante a solenidade, o diretor de Integração e Mercado da Unimed
Federação Minas, Cláudio Laudares Moreira, fez a entrega de uma placa de
homenagem da instituição à Unimed Sudoeste de Minas. Ele destacou o trabalho conjunto para a construção da história nestes 25 anos. “Ao analisar as vitórias da Unimed Sudoeste de Minas ao longo dos anos, ﬁco muito orgulhoso em
ver que, mesmo frente aos desaﬁos, a cooperativa nunca se distanciou dos
valores que permeiam o Sistema Unimed. Por tudo o que construíram até aqui,
não tenho dúvidas de que continuarão seguindo este caminho memorável, sem
perder de vista a excelência e o foco no futuro”, acrescentou.

CONQUISTAS
Representando a Unimed Intrafederativa Sul de Minas, o diretor de
Controle Luiz Humberto de Magalhães enfatizou a união cooperativista e
trouxe as felicitações das Unimed's que compõem a região. “É uma honra e um
prazer muito grande fazer parte de uma comunidade como esta. Completar 25
anos não é uma tarefa fácil em nossa sociedade, poucas empresas atingem
isso. E atingir com a pujança que a Unimed atinge nos enche de orgulho”.
Cooperado da Unimed Sudoeste de Minas e vereador, o ginecologista, obstetra e mastologista Rodrigo Mendes Barreto, dirigindo-se aos cooperados, falou sobre os desaﬁos que a cooperativa deve enfrentar nos próximos
anos, como a construção do Complexo de Saúde. “Para que possamos escolher
desenvolvimento da nossa cooperativa, para que possamos estar aqui daqui
25 anos comemorando o Jubileu de Ouro, acredito que cada um de nós, neste
momento, deve escolher o caminho do crescimento. Um caminho difícil, que
vai exigir de todos nós empenho, dedicação e trabalho, como exigiu de todos
os pioneiros que foram homenageados aqui”.
O vice-prefeito de Passos, Marcos Antonio Marques da Silva (Marcos
Salutti), enviou as congratulações em nome do prefeito, Carlos Renato Lima
Reis, e colocou a prefeitura como parceira da Unimed para os empreendimentos futuros. “Parabenizo a Unimed pelos 25 anos, pelo corpo médico que tem
com excelentes proﬁssionais. Estamos de braços abertos para fortalecer essa
parceria”, pontuou.
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Foto: SEA Fotos

Médicos da Unimed Sudoeste de Minas estiveram presentes no Jubileu de Prata

Foto: SEA Fotos

Membros da Diretoria Executiva daUnimed Sudoeste de Minas, Renato Ribeiro do Valle, Cláudio Antônio Félix de Oliveira e Heitor
Sette Filho recebem a homenagem da Unimed Federação Minas pelas mãos do diretor de Integração e Mercado, Cláudio Laudares
Moreira

Cooperados e ex-cooperados da Unimed Sudoeste de Minas são homenageados no Jubileu de Prata

18
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Chance de

RENASCER
Pacientes que estiveram internados no Hospital São José/Unimed contam como se
recuperaram do estado crítico com a ajuda da fé, da família e da cooperativa de
trabalho médico
No dia a dia de um hospital, muitas vezes a equipe
médica enfrenta o desaﬁo de ver um paciente entre a vida e
a morte. Para a família, são minutos que parecem durar uma
eternidade, entre o sofrimento e as orações. Na história do
Hospital São José/Unimed, alguns casos de pacientes marcaram pela luta a favor da vida que estas pessoas enfrentaram, como o comerciante Jorge Alves do Couto e o professor de Educação Física, Lukenn Zaparoli de Castro.
Era outubro de 2004 quando o empresário Jorge
Alves do Couto,49, sentiu os primeiros sintomas da Síndrome de Guillain-Barret, uma doença que afeta o sistema
nervoso e causa paralisia dos movimentos. Ele estava em
seu sítio em Piumhi e começou a observar a diﬁculdade
para executar qualquer atividade com as mãos. Logo procurou ajuda médica e foi encaminhado para o Hospital São
José/Unimed, de onde só saiu depois de quase seis meses,
três deles em coma, internado na Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Perdeu todos os movimentos do corpo neste
período. Saiu do hospital no dia 24 de março de 2005,data
que passou a considerar como seu segundo aniversário,
sob os aplausos dos proﬁssionais de saúde do hospital que
acompanharam sua trajetória.
“Com esta experiência, aprendi que a vida é muito
curta, que ninguém é melhor do que ninguém e que o ser
humano perde muito tempo com coisas fúteis, que deveria
aproveitar mais as pequenas coisas. Hoje brinco mais com
meus ﬁlhos, não perco muito tempo com a televisão. Preﬁro visitar amigos e sair, conversar com as pessoas que eu
amo. Sempre tive uma vivência espiritual muito forte,
posso dizer com convicção que vivenciei um milagre. Atribuí minha recuperação primeiramente à Deus, às orações
das pessoas que me amam, especialmente minha mãe, Ana
Maria do Couto, que cuidou de mim com todo o carinho que
20
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APOIO
só uma mãe pode ter e que nunca deixou de acreditar na
minha melhora”, relembra.
No período em que esteve internado, Jorge Couto conta
que recebeu o apoio de diversos proﬁssionais de saúde do hospital. Ele se recorda, especialmente, da técnica de enfermagem
Cleonice Aparecida Naves Cezário, com quem criou um vínculo de
amizade.
“Eu estava em coma e ela me tratava com um carinho tão
grande, como se eu fosse um recém-nascido. Brinco que se tivessem seis Cleonices no hospital, esses seis meses teriam sido um
só, tamanho era o zelo que ela teve. Penso que ter um plano de
saúde fez muita diferença na minha situação, pois seria impossível um cuidado tão direcionado como este em outra circunstância. Um dos conselhos que mais dou para meus amigos é este:
façam um plano de saúde”.
Com sua experiência de vida, Jorge Couto já deu diversas
palestras relatando sua história e até cogitou escrever um livro.
Suas lições motivam diversas pessoas a ter mais esperança, a ter
fé e a enxergar que é possível superar os maiores desaﬁos sem
perder a coragem de vencer. “Como trabalho vendendo queijos,

estive na cidade de Sorocaba-SP certa vez e fui convidado
por uma professora a visitar um jovem, que estava acometido pela mesma síndrome que eu tive e que se sentia
desolado por estar perdendo os movimentos. Tive a felicidade de receber o relato da mãe desse rapaz, que me disse
que a nossa conversa o encorajou a lutar pela vida.Também pude ajudar um outro paciente de Piumhi que também teve a síndrome de Guillain-Barret. Quando voltei a
trabalhar, saía com minha cadeira de rodas, mas nem por
isso me deixei abater. Dirigia com certa diﬁculdade, mas
procurei ajuda, ﬁz ﬁsioterapia, faço academia até hoje para
fortalecer os músculos. Coloquei uma frase na minha caminhonete e ela me guia todos os dias: Vença você e vencerás
o mundo. Se a pessoa conseguir superar sua raiva, seu
egoísmo, vai perceber que, na maior parte das vezes, nosso
maior inimigo é nossa própria consciência. Acredito que
ninguém, em nenhuma situação, deve se entregar”.

UMA NOVA PERSPECTIVA
SOBRE A VIDA

Ninguém poderia imaginar o que o proﬁssional
de Educação Física, Lukenn Zaparoli de Castro,37, iria passar naquele feriado de Tiradentes, 21 de abril de 2016. Na
data, que marcaria a vida dele para sempre, o proﬁssional
treinava para mais uma competição de montain bike. Praticante de outras atividades físicas, como boxe, muay thai
e jiu jitsu, Lukenn nunca pensou que seria vítima de um
infarto enquanto voltava para casa, depois do treino. Com a
ajuda de vizinhos, a equipe do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência – Samu foi contatada e compareceu ao
local, sendo imprescindível para os primeiros socorros,
quando Lukenn teve a primeira parada cardíaca. Já no Hospital São José/Unimed, foram mais cinco paradas. Para que
a pressão se estabilizasse, Lukenn ﬁcou sedado por 42
horas. Apesar da pressão ter voltado ao normal, ele estava
com o pulmão lesionado, o que fez com que ﬁcasse mais
35 dias internado. Neste período, teve que passar por sessões de hemodiálise, e colocar um aparelho importado.
Até hoje a esposa dele, a administradora Camila Fonseca
Zaparoli, se lembra da data em que ele abriu os olhos pela
primeira vez depois de 17 dias em coma: 07 de maio de
2016.
Lukenn ainda encontra-se afastado do trabalho,
mas apesar de ter muita vontade de voltar, sabe que é
preciso se recuperar totalmente.“Sempre deixo bem claro
que, graças ao condicionamento físico, foi possível que eu
me recuperasse. Mas é importante respeitar os limites do
corpo. Evidentemente, todo o acompanhamento no Hospital São José/Unimed foi importantíssimo, desde a recepcionista até a equipe médica e de enfermagem, as faxineiras e equipe da cozinha, todos foram muito atenciosos”,
ressalta Lukenn. A esposa dele, que esteve ao lado de
Lukenn em todos os momentos, completa .

“Nós tivemos um tratamento humanizado, porque
viram a dor que estávamos sentindo e ﬁzeram tudo para amenizá-la. O caso do Lukenn repercutiu em toda a cidade, por ele
tinha muitos alunos. Muitas pessoas, que sequer nos conheciam, rezaram por nós e só podemos deixar nosso mais profundo
agradecimento por isso”, ressalta Camila.
Para recuperar a força muscular,ainda no hospital
Lukenn também passou por acompanhamento ﬁsioterapêutico.
Hoje, já voltou a treinar, mas sem forçar e ir além do próprio
limite. Continua fazendo acompanhamento médico com o cardiologista Allan Diego Rodrigues Leonel, cooperado da Unimed.
Após o episódio, a esposa de Lukenn conta que observou diversas mudanças no comportamento dele.
“O Lukenn aprendeu a levar a vida com mais tranquilidade. Ele era uma pessoa muito estressada e agitada e, depois
do que aconteceu, passou a enxergar a vida de outra maneira”
Para Lukenn, todo o acontecido também reforçou sua fé. “Sempre fui uma pessoa muito devota de Nossa Senhora Aparecida e
do Sagrado Coração de Jesus. No hospital, vivenciei experiências que só a fé explica. Para as pessoas que passam por alguma
situação semelhante neste momento, meu conselho é que mantenham a calma e a fé e que conﬁem na experiência da equipe de
saúde envolvida no caso. Nós tivemos todo o apoio no Hospital
São José/Unimed e todas as explicações necessárias foram
dadas à minha família’’, acrescenta Camila. ‘‘Quando precisei
colocar um cardioversor desﬁbrilador implantável, que é um
aparelho importado da Alemanha, todos os funcionários se
empenharam para que ele chegasse o mais rápido possível. Foi
aí que eu vi a importância de ter um plano de saúde pois na hora
que mais precisei a Unimed correspondeu à minha necessidade”, ﬁnaliza Lukenn Zaparoli.

Valorizar a vida.
#esseéoplano
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Visão
holística da
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Programa Viver Bem da Unimed
Sudoeste de Minas traz a Atenção
Integral à Saúde para promover o
cuidado multiproﬁssional do
beneﬁciário
O Programa Viver Bem na Unimed Sudoeste
de Minas é destaque na Atenção Integral à Saúde,
sendo referência para diversas Unimed's na região.
Através da iniciativa, o beneﬁciário Unimed tem
acesso a um plano de cuidados individualizado e com
atendimento multiproﬁssional, envolvendo ações
para promoção à saúde, reabilitação e acompanhamento. Com esta visão holística de saúde, a cooperativa de trabalho médico consegue trazer mais qualidade de vida e bem-estar para o dia a dia de seus clientes.
Para que este programa tenha sucesso, os
projetos do programa Viver Bem são divididos em
diversas linhas de cuidado, de modo a atender as
diferentes necessidades de cada beneﬁciário. As
primeiras ações com foco na Atenção Integral à Saúde
dentro da cooperativa de trabalho médico tiveram
início em 2013 e eram realizadas dentro do programa
Saúde Integral, que passou a se chamar Viver Bem em
2015.
Dentro do Viver Bem, são desenvolvidas
diversas atividades voltadas à prevenção de doenças
e promoção da qualidade de vida dos beneﬁciários
Unimed Sudoeste de Minas. Dentre elas, o futebol
adulto e infantil, caminhada e corrida orientada, treinamento funcional, acompanhamento nutricional e
psicológico, por exemplo. Além disso, também são
realizadas periodicamente diversas ações de promoção da saúde, como palestras em empresas, blitz de
saúde, visitas domiciliares a clientes e avaliações de
saúde nas empresas parceiras.

SAÚDE
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DESAFIO
A confeiteira Roseli Cândida Lima,43, e o
cabeleireiro Guido Oliveira Lima,39, são pais de
Marco Túlio Lima,14, e Matheus Henrique Lima, 10.
Hoje, toda a família faz parte das atividades desenvolvidas no Viver Bem. Tudo começou quando a mãe,
Roseli, começou a frequentar o Treinamento Funcional com a supervisão do educador físico Sílvio Leite,
para fortalecimento da musculatura na região lombar, onde ela sentia muitas dores. Para auxiliar no
desenvolvimento físico dos ﬁlhos, ela inscreveu
Marco Túlio e Matheus no futebol, nas aulas ministradas pelo educador físico Diego Machado. Há
cerca de dois meses o pai, Guido, começou também
a fazer o Treinamento Funcional com Diego Machado.
“ Quando iniciei as atividades, achei que
tivesse piorado as dores na coluna. Fiquei afastada
por um tempo, senti que faz falta, porque no período
em que ﬁquei parada voltei a sentir as dores que já
não sentia mais. Voltei agora, há dois meses, porque
percebi que realmente funciona o fortalecimento da
musculatura para evitar as dores.”, explica Roseli.

Para Guido Lima, um dos diferenciais do
programa é poder contar com o acompanhamento
dos proﬁssionais de Educação Física, que orientam
sobre a prática correta de cada exercício. “ Nunca
frequentei academia, fazia atividades físicas por
minha conta mesmo. Mas aqui, além do acompanhamento proﬁssional, tem a questão da perseverança, porque há um controle da presença e a gente
precisa ter um compromisso. Parabenizo o programa e acho que ele precisa crescer, ofertar mais horários para participarmos e mais vagas para que outras
pessoas também tenham acesso aos benefícios que
as atividades proporcionam”.
Os irmãos Marco Túlio e Matheus também
já viram a diferença que o Viver Bem pode trazer para
a saúde. Marco Túlio, que chegou no programa com
sobrepeso, conseguiu perder peso e também destaca que a disposição para as atividades diárias
melhorou muito. “Se a pessoa não está acostumada
e vai fazendo exercício físico, vai fortalecendo os
músculos. Eu e Matheus estamos em fase de crescimento e não podemos deixar de fazer atividade
física”, considera.

Para o médico Gabriel Wobeto, coordenador
do Programa Viver Bem, um dos maiores desaﬁos na
implantação destas iniciativas é superar o conceito
de assistência em saúde com o foco na doença e no
cuidado hospitalar, substituindo esta visão pelo
atendimento integral ao beneﬁciário, reconhecendo
suas diversas necessidades. “Um dos desaﬁos é
incorporar conceitos como de coordenação de cuidado e integralidade, avaliando problemas e prioridades e trazendo o paciente para o centro do cuidado,
elaborando projetos comuns de manejo. O Viver Bem
traz esta oportunidade de mudança, de entender que
para ter saúde é mais importante prevenir do que
tratar a doença, ter atitudes que contemplem
mudança de hábitos, inclusão da atividade física e da
alimentação saudável, do sono regular, manter a
saúde emocional. Ou seja, são uma série de atitudes
que, em médio e longo prazo, podem inﬂuenciar na
longevidade desta pessoa e na melhoria dos relacionamentos e da capacidade produtiva, por exemplo”.

A coordenadora de enfermagem Emilaine Custódio e o coordenador médico Gabriel Wobeto ressaltam a importância da prática das atividades
físicas no Viver Bem

ACOMPANHAMENTO
Desde 2017, o programa Viver Bem vem implementando indicadores direcionados de acordo com cada linha de cuidado, para monitorar a evolução dos beneﬁciários dentro de cada
atividade e quais são as estratégias para melhorar o atendimento. Para a coordenadora de enfermagem do Viver Bem, Emilaine
Pereira Custódio, estas medidas permitiram a ampliação de
alguns projetos devido aos bons resultados alcançados.

“O Curso de Gestantes, que é uma das atividades do
Saúde da Mulher- Gestante, cresceu muito pois percebemos que
havia esta demanda de mais conhecimentos sobre a gestação e
os primeiros cuidados com o bebê e passamos a abrir este projeto também para os outros convênios que são atendidos pelo
Hospital São José/ Unimed. Dentro do Viva Leve, que é voltado

para beneﬁciários com alteração signiﬁcativa de peso e alguns
exames laboratoriais, observamos alguns exemplos, como pacientes que necessitariam fazer a cirurgia bariátrica e não precisam mais, devido às mudanças alimentares e conscientização
promovidos pelo trabalho multiproﬁssional da nutrição e psicologia”.

Já Gabriel Wobeto destaca os resultados no controle de
peso e na socialização entre crianças e adolescentes entre 05 a
12 anos que participam do Viver Bem. “A abordagem da obesidade na infância é importante pois vale para a vida toda, prevenindo
doenças cardiovasculares e osteomusculares. Para um bom
resultado é fundamental contar com apoio multiproﬁssional,
além da participação ativa da família."

PROJETO
A família de Roseli e Guido Lima participa das atividades do Viver Bem
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Em maio deste ano, a Unimed Sudoeste de Minas começa a ampliar o programa Viver Vem com o projeto “Os sonhos não
envelhecem”, que tem como objetivo o resgate da memória e da
expressão, voltado para pessoas acima de 60 anos e será realizado no Núcleo de Atenção à Saúde em Piumhi. “Pretendemos
expandir e ampliar a oferta de projetos e atividades voltadas para
o cuidado e a atenção à saúde na terceira idade realizando, por
exemplo, a segunda edição do Ciclo de Orientações para Cuida-

dores de Idosos. Também temos a ideia de criar programas voltados para o controle do tabagismo”, pontua Gabriel. “Outro projeto que queremos implementar é para trabalhar a saúde emocional do adolescente, envolvendo a família neste debate, ampliando o contato entre pais e ﬁlhos para evitarmos situações de risco
à saúde mental deste público”, acrescenta Emilaine Custódio
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Qu m f e
f a
med?
Conheça a história de alguns cooperados e ex-cooperados
que ﬁzeram e fazem parte destes 25 anos

N

O ginecologista e obstetra Natanael Machado foi um
dos homenageados no Jubileu de Prata da Unimed Sudoeste
de Minas e um dos grandes colaboradores para que a
cooperativa de trabalho médico alcançasse os 25 anos.
Nascido em 1 de julho de 1934, em Governador Valadares,
faleceu em Passos no dia 29 de setembro de 2011.Ele se
formou na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro e veio
trabalhar em Furnas em 1960. Foi um dos responsáveis pela
criação do Hospital São José. Era casado com a dentista Andréa
Campos Machado e pai do dentista Fernando Campos
Machado, do educador físico Marcelo Campos Machado e da
fonoaudióloga Cláudia Campos Machado Araújo. Muito
querido pelos colaboradores do hospital e pelos pacientes,
chegou a realizar cerca de 15 mil partos em toda sua carreira.
Responsável pela evolução do Hospital São José, era um
homem dinâmico e visionário, conforme relatam seus ﬁlhos. “
Além da criação da Unimed Sudoeste de Minas, ele esteve
envolvido na criação do Clube dos Médicos, na ampliação da
UTI do Hospital São José, entre muitas outras conquistas.
Temos certeza que ele estaria muito feliz de ver a Unimed
completar 25 anos”, contam Fernando e Marcelo. “Ele era tão
querido pelas pacientes e seus familiares que muitas mães
homenagearam o Natanael dando seu nome para os ﬁlhos ou o
nome Natália, quando era uma menina. Natanael era um
homem muito intenso e altruísta, que sempre se dedicou muito
à proﬁssão e que tinha orgulho de ter contribuído para a
medicina em Passos e região”, recorda-se Andréa.

nael
Machad
(in memoriam)

‘‘

Pelo exemplo de força, coragem,
dedicação e, especialmente, de amor à
proﬁssão, deixamos aqui nosso eterno
carinho à você, que nos deu e nos dá grande
lição de vida.
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‘‘

A ginecologista e obstetra Angela Maria Campos Ribeiro (CRM13383/RQE5919/5920)
foi cooperada da Unimed Sudoeste de Minas por 21 anos, sendo uma das médicas
fundadoras da cooperativa. Atualmente, trabalha no programa Mais Médicos, em um
ambulatório, onde atende pessoas com diversos casos. Ela é formada na Universidade
Federal de Medicina do Triângulo Mineiro (UFTM) e, no tempo em que foi cooperada, fez
parte dos Conselhos de Administração, Fiscal e Ético-Técnico. Para Ângela, a época mais
marcante foi a da fundação da Unimed Sudoeste de Minas “Lembro do Natanael Machado e
Heitor Sette Filho e que tínhamos poucos cooperados. Foram tempos difíceis, porque
estávamos tentando implantar a Unimed. As reuniões eram feitas, às vezes, nas nossas casas
mesmo. Hoje vemos o benefício que trouxemos para Passos e para os médicos”.
Homenageada no Jubileu de Prata, ela conclui ressaltando sua felicidade pelo
reconhecimento. “Achei muito bonito da parte dos meus colegas, ﬁquei muito orgulhosa de
ter sido homenageada, apesar de já ter saído da Unimed”.

ngela M ia C

p

b

O ginecologista e obstetra Jobel Moraes Caetano (CRM 15308/RQE 16439) é
cooperado da Unimed Sudoeste de Minas desde a fundação. Formado pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), fez residência em Ginecologia e Obstetrícia na Santa Casa
de Belo Horizonte. Atende no Hospital São José/Unimed e no Núcleo de Atenção à Saúde da
Unimed em Passos. O ginecologista conta que houveram muitos desaﬁos no início da
cooperativa, mas que foram superados com sucesso: “Nós começamos numa salinha, com um
computador, e lembro que fazíamos a auditoria a mão. Nesses 25 anos, a Unimed Sudoeste de
Minas tem maturidade e está pronta para crescer”. Orgulhoso, ele conta sobre toda a
trajetória percorrida até o momento do Jubileu de Prata. “A Unimed Sudoeste de Minas é
como se fosse um ﬁlho que cresceu, tomou a maioridade e está pronto para a vida. Acho que a
cooperativa é fruto de trabalho, amor e dedicação”, conclui.
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f a
med?
Conheça a história de alguns cooperados e ex-cooperados
que ﬁzeram e fazem parte destes 25 anos

O cirurgião geral e médico do trabalho Vicente de Paula Vilela
(CRM7271/RQE14900/9216) é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais –
UFMG, cursou residência em Cirurgia Geral no Hospital João XXIII em Belo Horizonte e
Medicina do Trabalho pela Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA.
Participou da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Ético-Técnico da
cooperativa. Orgulhoso com a evolução da empresa, ele falou sobre as conquistas e
metas à frente: “A grande e dura conquista foi ter conseguido estabilizar a nossa
cooperativa em um meio muito competitivo e de muita desconﬁança no início. A
grande meta à frente é a construção de nosso hospital, agora que contamos com o
respeito de todos, nossos usuários, concorrentes e irmãos de outras cooperativas”. O
Jubileu de Prata, para o cooperado, é fruto e resultado de muita luta acontecida dentro
dos estritos limites da legalidade e da ética, junto à seriedade gerencial, que resultou
em uma boa colheita de frutos cultivados

O cirurgião geral e gastroenterologista José Armando Maia Righetto
(CRM12260/RQE16275) é responsável pelo serviço de endoscopia digestiva do
Hospital São José/Unimed e um dos pioneiros da Unimed Sudoeste de Minas. José
Armando Maia Righetto já fez parte do Conselho Fiscal e, atualmente, faz parte da
Comissão de Ética Médica do Hospital São José/Unimed. Ele aﬁrma a competência dos
cooperados e dos trabalhos prestados pela cooperativa, além do trabalho da Diretoria
Executiva são responsáveis pela conquista do Jubileu de Prata: “A Unimed Sudoeste de
Minas tem um grande número de médicos que prestam serviços de qualidade. O
serviço de endoscopia digestiva, do qual sou diretor técnico e clínico, segue este
mesmo objetivo: prestar atendimento de qualidade e de resolutividade. A cooperativa
está bem administrada, tomando bons rumos, com dinamismo”.
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A citopatologista e patologista Maria Aparecida Silveira Suçena
(CRM13636/RQE 24874/4322) é formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí,
especializada em anatomia patológica, pelo Instituto de Previdência do estado de São
Paulo. Foi cooperada por 20 anos da Unimed Sudoeste de Minas e, durante este
período, participou várias vezes do Conselho de Administração e do Conselho ÉticoTécnico, sendo uma das ex cooperadas homenageadas no Jubileu de Prata. A médica
ressalta a evidente evolução pela qual a empresa passou e conclui parabenizando a
diretoria da cooperativa: “Sempre acreditei no cooperativismo e hoje vejo que a
Unimed Sudoeste de Minas é bem forte em Passos. A cooperativa abriu várias
unidades de saúde , acho que evoluiu muito. Gostaria de lembrar do Natanael
Machado que foi um pioneiro também e que batalhou bastante pela cooperativa,
assim como o atual diretor-presidente, Heitor Sette Filho, que tem desenvolvido um
papel muito importante na Unimed”.
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O otorrinolaringologista Wenner Terra Freitas (CRM30347/RQE15843) é
formado pela Faculdade de Ciências Médicas Doutor José Antônio Garcia Coutinho
(atual Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVAS), de Pouso Alegre. Ele é vice-diretor
da Santa Casa de Piumhi e presidente da Associação Médica da cidade, além de
trabalhar em Pouso Alegre, onde atende uma vez por mês no Hospital Santa Paula. É
cooperado da Unimed Sudoeste de Minas desde 2003 e parabeniza a cooperativa
pelas suas conquistas durante esses 25 anos: “Esse Jubileu de Prata realmente é uma
conquista muito grande, nenhuma empresa que não tem solidez, raízes fortes e boa
gestão, conseguiria alcançar a situação que a Unimed chegou. Nossa Unimed é muito
bem administrada, sólida, está no caminho certo e creio que, com certeza, chegaremos
ao Jubileu de Ouro”.
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FOTOGRÁFICA
A partir desta edição da Revista Unimed Ativa, contaremos, em imagens
que marcaram nossa história, um pouco do trabalho de nossa cooperativa
de trabalho médico ao longo destes 25 anos.

Seu horário pode fazer muita
falta para outra pessoa
Quando não puder comparecer,
desmarque sua consulta.
Assim, outra pessoa poderá ser
atendida.
Se algum imprevisto acontecer, entre
em contato com o seu médico e
informe com antecedência de 24 horas.
Desta forma, ele poderá reagendar sua
consulta e atender outro cliente.

Em agosto de 2010, celebrando o Dia de Cooperar, colaboradores voluntários da Unimed Sudoeste de Minas
promoveram atividades de recreação na creche Nahin Simão, localizada no bairro Casarão, para cerca de 30 crianças, com
atividades recreativas e artísticas gratuitas.

Envie
sua foto!
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Tem alguma imagem que conta um pouco da história da Unimed Sudoeste de
Minas? Envie sua foto com um pequeno resumo do evento e seus dados de
contato (e-mail e telefone) para jornalismo@unimedsudoestemg.coop.br
com o título “Memória Fotográﬁca Unimed .

Tel.: (35) 3529-2600
Av. Dr. Breno Soares Maia, 264
Bairro Belo Horizonte, Passos/MG
unimed.coop.br/sudoestedeminas
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